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1.    Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των  περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2.     Οικονομική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσματα έτους.  Οι τόνοι συσκευασίας για τις δύο εσοδείες του έτους 

ήταν 34.103, σε σύγκριση με 39.521 το 2008. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 

€17,40εκ.,σε σύγκριση με €23,60 εκ., κατά το προηγούμενο έτος, δηλαδή 

σημειώθηκε μείωση  €6,20 εκ. ή ποσοστό  26,27%.  Οι τιμές πώλησης, κατά μέσο 

όρο, ήταν €518/τόνο, σε σύγκριση με €605/τόνο κατά το προηγούμενο έτος, 

δηλαδή σημειώθηκε μείωση €87/τόνο ή ποσοστό 14,4%. Τα άμεσα  έξοδα 

πωλήσεων ανήλθαν σε €7,77 εκ., σε σύγκριση με €9,03 εκ. το προηγούμενο έτος 

(€228 κατά τόνο και για τα δύο έτη).  Αυτά αποτελούν το 45% των πωλήσεων, σε 

σύγκριση με  38% του προηγούμενου έτους. Η   μείωση στις πωλήσεις και στις 

τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου, οφείλεται στη μειωμένη 

ποσότητα πατατών που διατέθηκε (κατά 13,7%), αφού η ανοιξιάτικη, κυρίως, 

εσοδεία ήταν σημαντικά μειωμένη λόγω ανομβρίας και καιρικών συνθηκών, 

καθώς επίσης στον αυξημένο ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες (Ισραήλ και 

Αίγυπτο) που εξήξαν αυξημένες ποσότητες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.  

Κατά το υπό έλεγχο έτος σημειώθηκε έλλειμμα €5.403 (πλεόνασμα €131.128 το 

προηγούμενο έτος)   περιλαμβανομένου πλεονάσματος  από τη διάθεση του 

εισαγόμενου και ντόπιου πατατόσπορου ύψους €80.885, το οποίο θα κατανεμηθεί 

στους παραγωγούς. 

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε ποσό €9,37 εκ., με μέσο όρο €275 τον τόνο, σε 

σύγκριση με €14,37 εκ. (περιλαμβανομένης πρόσθετης πληρωμής €3/τόνο) και 

μέσο όρο €364 τον τόνο, που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.  Αναφέρεται ότι 

η τελική πληρωμή (δόση) που αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να καταβληθεί  
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στους παραγωγούς για κάθε εσοδεία, γίνεται στη βάση προκαταρκτικών 

λογαριασμών εκκαθάρισης τιμών οι οποίοι περιέχουν πραγματικά αλλά και κατ’ 

εκτίμηση στοιχεία εσόδων και εξόδων, που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη στιγμή και 

όχι στη βάση τελικών λογαριασμών. Ως εκ τούτου το καθαρό ποσό εκκαθάρισης 

και οι πληρωμές που αποφασίζει το Συμβούλιο να καταβάλει στους παραγωγούς, 

προσδιορίζουν και το ποσό που παραμένει ως πλεόνασμα/έλλειμμα στο 

Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2009 και 2008 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου: 

 

(γ) Ταμειακά υπόλοιπα.  Τα ταμειακά υπόλοιπα στις 30.9.2009 και 30.9.2008 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 

  2009  2008 

 

Εσοδεία 

  

Τόνοι 

 Έσοδα 

€ εκ. 

  

€/τόνο 

  

Τόνοι 

 Έσοδα 

€ εκ. 

  

€/τόνο 

Χειμερινή  5939  3,85  649       8717  5,71  655 

Ανοιξιάτικη  27624  13,55   491       30302  17,89  590 

  33563   17,40  518       39019  23,60  605   

 2009  2008 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
1,74 

  
1,44 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των 
Αποθεμάτων) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,39 

  
1,16 

Έξοδα Πωλήσεων (εκτός μέρος των εξόδων  
Globalgap που καλύφθηκαν από αντίστοιχα 
έσοδα )  προς Πωλήσεις 

 
0,45 

  
0,38 

Πληρωμές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων 
ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 

 
0,55 

 

  
0,61 
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(δ) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.   Το Συμβούλιο, 

για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εξασφαλίζει κάθε χρόνο πιστωτικές 

διευκολύνσεις (όριο πίστωσης) από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα υπό όρους 

και με υποθήκευση του Συσκευαστηρίου Λάρνακας, με την έγκριση του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατά την εμπορική περίοδο 

2008/2009 εξασφάλισε πιστωτικό όριο ύψους €3,4 εκ. για κάλυψη των εξόδων 

εμπορίας πατατών της χειμερινής εσοδείας 2008-2009 και όριο €5,1 εκ. για 

κάλυψη των εξόδων της εμπορίας πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2009.  

3. Παράταση της αρμοδιότητας του ΣΕΚΠ για άσκηση των εμπορικών 

δραστηριοτήτων του μέχρι την 31η Αυγούστου 2010, μελλοντικός ρόλος 

και μετεξέλιξή του. 

(α)  Παράταση της αρμοδιότητας του ΣΕΚΠ για εμπορία. Σύμφωνα με την 

τελευταία τροποποίηση του άρθρου 26 (α) του Νόμου που διέπει τη λειτουργία 

του ΣΕΚΠ, η περίοδος κατά την οποία το Συμβούλιο έχει καθήκον και 

αρμοδιότητα να εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς και 

οικονομικές διευθετήσεις για την εξασφάλιση πατατόσπορου, τη διαβάθμιση, 

συσκευασία, φόρτωση, εμπορία και πώληση των πατατών, παρατάθηκε για 12 

μήνες, μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.  

(β)  Μετεξέλιξη και μελλοντικός ρόλος του ΣΕΚΠ.    Σύμφωνα με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.553, ημερ. 16.5.2007, η οποία 

τροποποιήθηκε με μεταγενέστερη απόφαση αρ. 67.269 ημερ.28.5.2008, οι 

εμπορικές δραστηριότητες του ΣΕΚΠ θα πρέπει να τερματιστούν μέχρι τις 31 

Αυγούστου 2010 και το ΣΕΚΠ θα πρέπει να αναλάβει  καταλυτικό ρόλο για την 

ίδρυση Ενιαίου Φορέα Εμπορίας από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς, ή τις 

οργανώσεις τους, που θα αναλάβει την εμπορία των πατατών μετά την 

ημερομηνία αυτή. Το ΣΕΚΠ θα συνεχίσει τη λειτουργία του ως ημικρατικός 

 2009  2008 

 €  € 

Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών 472.516  434.546 

Μετρητά 14.130      20.571 

 486.646  455.117 
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Οργανισμός και θα αναλαμβάνει τη συσκευασία πατατών και θα παρέχει στον 

Ενιαίο Φορέα συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες συναφείς με την εμπορία.  

Το Συμβούλιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος προέβη στην ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου ώστε το 

ΣΕΚΠ να μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με το νέο ρόλο του. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο με την απόφαση του αρ. 69.065 και ημερ. 1.7.2009 ενέκρινε το 

νομοσχέδιο με τίτλο " Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2009" το οποίο έχει κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για 

ψήφιση του σε Νόμο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το Συμβούλιο δύναται, μεταξύ 

άλλων, να παρέχει στους φορείς των παραγωγών  υπηρεσίες που αφορούν στις 

εξαγωγές, στην πώληση και την τιμολογιακή πολιτική, στην εκκαθάριση τιμών και 

διανομή χρημάτων στα δικαιούχα άτομα. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται υπό όρους 

και με τιμή χρέωσης που το Συμβούλιο θα αποφασίζει  έτσι ώστε το ΣΕΚΠ να 

καταστεί αυτοχρηματοδοτούμενος Οργανισμός.  

∆εν έχει  διεξαχθεί μελέτη βιωσιμότητας για να διαπιστωθεί κατά πόσο το 

Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει  σύμφωνα με το νέο ρόλο του.  

(γ) Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης.  Σύμφωνα με τη πιο πάνω 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να ετοιμαστεί Σχέδιο Πρόωρης 

Εθελοντικής Αφυπηρέτησης έτσι ώστε να αφυπηρετήσει όλο το προσωπικό και το 

ΣΕΚΠ να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση με νέα δομή, με μικρότερο αριθμό 

υπαλλήλων και συμβόλαια απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι  σήμερα δεν 

έχει επέλθει  τελική συμφωνία για το Σχέδιο και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις 

μεταξύ του ΣΕΚΠ και των συντεχνιών των υπαλλήλων και των αρμόδιων 

Υπουργείων.   

Σύμφωνα με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων  η κρατική χρηματοδότηση του 

προγράμματος εθελούσιας αφυπηρέτησης του Συμβουλίου συνιστά κρατική 

ενίσχυση προς το Συμβούλιο και  θα πρέπει αφού οριστικοποιηθεί και 

αποφασισθεί από την Κυβέρνηση να κοινοποιηθεί στον Έφορο για γνωμοδότηση 

και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.     

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με πληροφόρησε ότι έχει αποσυρθεί το Σχέδιο 

Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης και το προσωπικό του Συμβουλίου θα 
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συνεχίσει να εργοδοτείται από το ΣΕΚΠ και θα προσφέρει υπηρεσίες προς το 

Συμβούλιο, το Τμήμα Γεωργίας, τον ΚΟΑΠ ή άλλους δημόσιους Οργανισμούς, 

έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί. 

(δ) ∆ημιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου. Για τη δημιουργία σύγχρονου 

συσκευαστηρίου έχει επιλεγεί χώρος που είναι δασική γη στη περιοχή των 

Βρετανικών Βάσεων ∆εκέλειας. Ωστόσο αντιμετωπίζονται προβλήματα στην 

εξασφάλιση του χώρου αυτού λόγω  ένστασης από το  Κοινοτικό Συμβούλιο 

Ξυλοφάγου το οποίο διεκδικεί το χώρο και λόγω του ότι το ετήσιο ενοίκιο για 

μίσθωση του χώρου, κρίθηκε ψηλό (€48.085). Για τους πιο πάνω λόγους το 

Συμβούλιο προτίθεται για περίοδο πέντε ετών τουλάχιστον να συνεχίσει την  

λειτουργία του συσκευαστηρίου του στη Λάρνακα και  προβαίνει σε βελτιώσεις και 

έργα στο συσκευαστήριο που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων.   

Όσο αφορά τη διεξαγωγή μελέτης βιωσιμότητας, σύμφωνα με την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να έγινε επίσημα ολοκληρωμένη 

τεχνοοικονομική μελέτη για τη βιωσιμότητα του νέου συσκευαστηρίου.   

4. Προσωπικό. 

(α) Κατά την περίοδο 1.10.2008-30.9.2009 το Συμβούλιο εργοδοτούσε 17 

μόνιμους υπαλλήλους (έναντι 19 εγκεκριμένων θέσεων) με σύνολο αποδοχών  

€1.091.913, (€1.014.404 το 2007/2008), περιλαμβανομένων των εργοδοτικών 

εισφορών στα διάφορα ταμεία (Ταμείο Συντάξεων, Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Ταμείο Υγείας και Ταμείο Ευημερίας). Ο μέσος όρος κόστους ανά 

υπάλληλο ήταν  €64.230 (€59.671 το 2007/2008). Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο 

απασχόλησε, έναντι της κενής θέσης Λογιστή, ένα άτομο με συμβόλαιο μέχρι τις 

13.3.2009 με δαπάνες €22.783, περιλαμβανομένων των εισφορών και δεύτερο 

άτομο από 18.5.2009 – 30.9.2009  επίσης με συμβόλαιο ενός έτους με δαπάνες 

€12.356. Κατά το 2008/2009 καταβλήθηκε ποσό ύψους €21.558(πλέον 

εργοδοτικές εισφορές) για υπερωρίες(€26.846 το 2007/2008).  

Στις 30.9.2009 το Συμβούλιο εργοδοτούσε 15 μόνιμους υπαλλήλους (μετά την 

αφυπηρέτηση του Γενικού ∆ιευθυντή και του Τεχνικού Λειτουργού/Γεωπόνου Α’ 

από την 1.9.2009). 
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(β)  Εργοδοτούσε επίσης δύο άτομα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του 

Λονδίνου, με σύνολο αποδοχών €74.193. Το Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του αποφάσισε στις 30.3.2010 τον τερματισμό 

της εργοδότησης του προσωπικού στο Γραφείο του Λονδίνου από 1η   

Σεπτεμβρίου 2010.  

 (γ) Για τη συσκευασία των πατατών εργοδότησε στο συσκευαστήριο  περίπου 96 

εποχιακούς εργάτες με διάφορες ειδικότητες, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα 

ανάλογα με τις ανάγκες συσκευασίας, με σύνολο αποδοχών €377.935, 

περιλαμβανομένων των υπερωριών και των εργοδοτικών εισφορών (100 εργάτες 

με δαπάνες €397.418 το 2008). Επιπρόσθετα, για την κάλυψη των αναγκών 

συσκευασίας, αγοράστηκαν υπηρεσίες από ιδιωτικά συσκευαστήρια, έναντι 

συμφωνημένου κατά τόνο τιμήματος (εργατικά, ενοίκιο χρήσης χώρου, και άλλα 

έξοδα) με συνολική δαπάνη ύψους €607.532 (€626.807 το 2008). 

Απασχόλησε επίσης εποχιακό έκτακτο προσωπικό για την εφαρμογή του 

προγράμματος Globalgap, με σύνολο αποδοχών €71.611 (€72.949 το 2008).  

(δ) Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας οι κανονισμοί που διέπουν 

τη διάρθρωση, τους όρους εργοδότησης, τα δικαιώματα και ωφελήματα, τα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις, τον πειθαρχικό κώδικα κλπ του μόνιμου 

προσωπικού του Συμβουλίου ρυθμίζονται μέσα από την εκάστοτε συλλογική 

σύμβαση, χωρίς να έχουν προσλάβει την μορφή νομοθετικού κειμένου( 

Κανονισμοί). Συναφώς αναφέρεται ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αν δεν 

λάβουν τη μορφή νομοθετικού κειμένου, δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και δεν 

δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου. 

5.  Μίσθωση υπηρεσιών. 

Το Συμβούλιο, για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του προέβηκε σε 

απευθείας μίσθωση υπηρεσιών από τρεις ανώτερους λειτουργούς οι οποίοι  

αφυπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του έτους (Υπεύθυνου Εμπορίας, Υπεύθυνου 

Συσκευαστηρίων και Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού).  Για την απευθείας 

ανάθεση το Συμβούλιο επικαλέστηκε την μη ύπαρξη δυνατότητας εξεύρεσης 

άλλων ενδιαφερομένων που να μπορούσαν να προσφέρουν τις συγκεκριμένες 
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εξειδικευμένες υπηρεσίες και τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους στο 

τομέα τους.  

6. Προϋπολογισμός. 

(α)   Σύμφωνα με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 114(Ι)/2006,  το Συμβούλιο οφείλει 

να υποβάλλει μέσω του αρμόδιου Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς 

έγκριση, Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το επόμενο έτος. Η κατάρτιση 

του θα γίνεται με βάση λεπτομέρειες τις οποίες ορίζει ο Υπουργός.   

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας ετοιμάζεται και υποβάλλεται 

Προϋπολογισμός για το ημερολογιακό έτος αντί το οικονομικό έτος που λήγει στις 

30 Σεπτεμβρίου. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης 

του Προϋπολογισμού. Επίσης η μη ρύθμιση με οδηγίες ή διατάξεις, των 

υπερβάσεων/εξοικονομήσεων στα εγκεκριμένα Κονδύλια του Προϋπολογισμού 

και η μη ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου των δαπανών για σκοπούς 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,  δίνουν την δυνατότητα στο 

ΣΕΚΠ να προβαίνει σε δαπάνες /πληρωμές, πέραν από τα εγκεκριμένα ποσά του 

Προϋπολογισμού.   

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2009, (που αφορούσε μόνο μισθούς και διοικητικά 

έξοδα), εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3.6.2008, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 5.6.2008 και στις 20.6.2008 

διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις.  Το Υπουργείο 

Οικονομικών με την επιστολή του ημερ. 25.8.2008 συμφώνησε με το περιεχόμενο 

του Προϋπολογισμού, σημείωσε όμως ότι  το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος πριν την παραχώρηση της κρατικής χορηγίας θα 

πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή δεν αντίκειται στην περί Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων Νομοθεσία. Το αρμόδιο Υπουργείο, αφού εξασφάλισε τις απόψεις 

του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, διαβίβασε τον Προϋπολογισμό στο 

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο  τον ενέκρινε  με την απόφαση αρ.67.966 

ημερομηνίας 12.11.2008.   

(β)    Κατά τη διάρκεια του 2009 προέκυψαν πρόσθετες υποχρεώσεις     για την 

κάλυψη των οποίων ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από  το Συμβούλιο στις 16.6.2009, 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €164.298, ο οποίος υποβλήθηκε στο 
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Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 17.6.2009 και στις 

22.7.2009 διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις. Το Υπουργείο 

Οικονομικών συμφώνησε με την έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 

με επιστολή του ημερομηνίας 9.2.2010, δηλαδή μετά την λήξη του έτους,  με την 

προϋπόθεση όπως γίνουν οι αναγκαίες μειώσεις στο Κονδύλι 02100 και όπως 

αυτός προωθηθεί ως Τροποποιητικός  Προϋπολογισμός.  Στη βάση των 

υποδείξεων του Υπουργείου Οικονομικών υποβλήθηκε  στις 17.2.2010 στο 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός ο οποίος όπως πληροφορούμαστε εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ως Συμπληρωματικός  Τροποποιητικός Προϋπολογισμός για το 2009, 

στη συνεδρία του ημερ. 22.4.2010. 

7. Κάλυψη μέρους λειτουργικών εξόδων του ΣΕΚΠ από την Κυβέρνηση. 

Για τον υπολογισμό του τιμήματος κατά τόνο, με το οποίο το Συμβούλιο χρεώνει 

τους συμβαλλόμενους παραγωγούς για τις παρεχόμενες σε αυτούς  υπηρεσίες 

(μισθοί και διοικητικά έξοδα), υιοθετήθηκε η ίδια φόρμουλα, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια δηλαδή η κατανομή των σχετικών εξόδων, όπως αυτά 

προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του 2009, με δείκτη  παραγωγής το μέσο όρο 

των ποσοτήτων που παραλήφθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια, που υπολογίστηκε 

σε 72 000 τόνους (82 000 το προηγούμενο έτος).  

Έχοντας υπόψη ότι το ποσό που θα προέρχεται από τις πιο πάνω 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 αυξομειώνεται ανάλογα με το ύψος των λειτουργικών εξόδων που 

δεν έχουν κατανεμηθεί στους παραγωγούς. Για το υπό έλεγχο έτος, με τον 

καθορισμό του πιο πάνω τιμήματος, με δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 72 

000 τόνων, που είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που παραλήφθηκε από το 

Συμβούλιο (34 103 τόνοι), το κόστος χρέωσης των συμβληθέντων με το 

Συμβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει  το σύνολο των λειτουργικών εξόδων που 

αφορούν την εμπορία, χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς λόγω του μη διαχωρισμού και της μη τήρησης χωριστών λογαριασμών  
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για τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν σε οικονομικές και μη οικονομικές 

δραστηριότητες του Συμβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια του υπό έλεγχο οικονομικού έτους εισπράχθηκε κρατική χορηγία 

ύψους €1.320.000. Ποσό ύψους €309.829, αφορά κρατική χορηγία του 

προηγούμενου οικονομικού έτους, ποσό €840.928 αφορά  στο υπό έλεγχο έτος 

και το υπόλοιπο ποσό ύψους  €169.243 μεταφέρεται για κάλυψη των εξόδων του  

επόμενου  οικονομικού έτους. Συναφώς αναφέρεται ότι στον υπολογισμό του 

ποσού της κρατικής χορηγίας δεν λήφθηκε υπόψη το πλεόνασμα από τη διάθεση 

του ντόπιου και του  εισαγόμενου πατατόσπορου καθώς και το πλεόνασμα 

εισαγομένων λιπασμάτων.  

8. Καταγγελίες για ενδεχόμενη παράβαση των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων. 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων έκρινε ότι μέρος της ετήσιας χορηγίας του κράτους προς το ΣΕΚΠ, με 

τον τρόπο που αυτή γίνεται και εφαρμόζεται, επιδοτεί τις οικονομικές 

δραστηριότητες του ΣΕΚΠ και συνεπώς συνιστά κρατική ενίσχυση γι’ αυτό και ο 

Έφορος εισηγήθηκε κοινοποίηση σχεδίου κρατικής ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. ενημέρωσαν άτυπα ότι η ίδια η 

Επιτροπή δεν θα ήγειρε οποιεσδήποτε ενστάσεις και δεν έγινε κοινοποίηση.  

 Όπως επισημαίνει ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων η Επιτροπή για τη 

συγκεκριμένη στάση της ενδεχομένως να έλαβε υπόψη τη θέση της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας ότι η χορηγία αυτή δεν συνιστά ενίσχυση, το ύψος της χορηγίας 

καθώς και το ότι προβλεπόταν να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του ΣΕΚΠ, δηλαδή η 

εγκατάλειψη της δραστηριότητας της εμπορίας των πατατών.  

Σε επιστολή  του ημερομηνίας 19.11.2009 ο Έφορος αναφέρει  ότι το Γραφείο του 

δεν φέρει ένσταση στην παραχώρηση της κρατικής χορηγίας για το 2010, 

τονίζοντας όμως ότι σε περίπτωση που δε διαφοροποιηθεί το καθεστώς του 

ΣΕΚΠ μέχρι τον Αύγουστο του 2010, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας , 

δεν αποκλείεται να μην παραχωρηθεί ξανά η συγκατάθεση του για τον 

προϋπολογισμό του  ΣΕΚΠ  εκτός αν το Μέτρο κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για 

αξιολόγηση και έγκριση ή εναλλακτικά θα απαιτήσει το διαχωρισμό των 
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δραστηριοτήτων του ΣΕΚΠ σε οικονομικές και μη και τον περιορισμό της κρατικής 

χορηγίας μόνο στο ύψος του ελλείμματος των μη οικονομικών δραστηριοτήτων.  

9.    Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειμερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2009 ήταν 

34.103 σε σύγκριση με 39.521 το 2008. Ποσότητα 7.055 τόνων ή ποσοστό 20,7 

%  των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, σε σύγκριση 

με ποσότητα 9 859 τόνων ή ποσοστό 24,9% το προηγούμενο έτος και ποσότητα 

26.406 τόνων ή ποσοστό 77,4% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε 

σύγκριση με 29.018 τόνους ή ποσοστό 73,4% των παραλαβών του 2008.  

Ποσότητα 102 τόνων ή ποσοστό 0,3% των παραλαβών πωλήθηκαν στην 

επιτόπια αγορά, σε σύγκριση με 142 τόνoυς  ή ποσοστό 0,4% το 2008, ενώ 

ποσότητα 540 τόνων ή ποσοστό 1,6% των παραλαβών αποτελούν απώλειες 

εμπορίας, σε σύγκριση με 502 τόνους ή ποσοστό 1,3% το προηγούμενο έτος. Οι 

τιμές πώλησης, κατά μέσο όρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν €473/τόνο 

(€601/τόνο το 2008), στην Ευρώπη €532/τόνο(€607/τόνο το 2008)και στην 

επιτόπια αγορά €305 /τόνο(€457/τόνο το 2008). 

(α)  Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Από το 2007 

εφαρμόζεται νέο σύστημα εμπορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με την παραχώρηση 

προμήθειας (6%-7%), παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται στην Ηπειρωτική 

Ευρώπη, με τη διαφορά ότι  η τιμολόγηση γίνεται όταν ο αντιπρόσωπος στο 

Ηνωμένο Βασίλειο διαθέσει τις ποσότητες και στείλει σχετική εκκαθάριση του 

λογαριασμού του (account sale) δηλώνοντας ποσότητες, τιμή πώλησης και έξοδα. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας έκθεση η τακτική έκδοσης τιμολογίου 

με τιμή πώλησης που δεν είναι καθορισμένη στο Ενημερωτικό ∆ελτίο και 

εγκεκριμένη από το Συμβούλιο, και η ταυτόχρονη έκδοση χρεωστικής σημείωσης 

για την υπόλοιπη αξία των πωλήσεων (έξοδα και προμήθεια) δεν είναι η 

ενδεδειγμένη και δημιουργεί δυσκολίες στον έλεγχο και παρακολούθηση των 

πωλήσεων και καθυστέρηση στην τιμολόγηση. Αναφέρεται ότι 122 τιμολόγια (από 

σύνολο 219 τιμολογίων), που εκδόθηκαν για διάθεση πατατών κατά την εαρινή 

περίοδο σε τρεις από τους συνεργάτες του Συμβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο με 

το νέο σύστημα, εκδόθηκαν με καθυστέρηση από 20 μέχρι 92 ημέρες. 

Καθυστέρηση παρατηρήθηκε και στην έκδοση τιμολογίων για πωλήσεις στους 
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υπόλοιπους συνεργάτες αφού 30 τιμολόγια (από  σύνολο 44 τιμολογίων) 

εκδόθηκαν  με καθυστέρηση από 20 μέχρι 93 μέρες. 

(i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και μειώσεις τιμών. Οι 

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και οι μειώσεις τιμών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και Ιρλανδία ανήλθαν σε €115.696 (3,47% των πωλήσεων) το 2009, 

σε σύγκριση με €129.897 (2,19% των πωλήσεων) το 2008. Ειδικότερα οι 

εκπτώσεις και οι μειώσεις τιμών κατά τη χειμερινή εσοδεία ανήλθαν σε €5.135 

(0,55% των πωλήσεων) και σε €110.561 (4,74% των πωλήσεων) κατά την 

εαρινή εσοδεία. Παρατηρήθηκε ότι τα επί μέρους ποσοστά των απαιτήσεων 

ορισμένων αγοραστών είναι αρκετά ψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 

προηγούμενου έτους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την εαρινή εσοδεία τα 

ποσοστά απαιτήσεων τριών αγοραστών κυμαίνονταν μεταξύ 6,69%-17,79%  

σε σχέση με ποσοστά  2,03%- 3,15% το προηγούμενο έτος . 

Τα ποιοτικά προβλήματα των πατατών αναφέρονται ορισμένες φορές σε 

εκθέσεις μελών ειδικών αποστολών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από 

επιθεωρήσεις των φορτίων των πατατών στα λιμάνια ή/και χώρους 

αποθήκευσης, καθώς και σε επιστολές των  αγοραστών/αντιπροσώπων ή του 

υπευθύνου στο Γραφείο Λονδίνου. Οι απαιτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

διευθετούνται άμεσα με την υποβολή τους αλλά τυγχάνουν περαιτέρω 

διερεύνησης ή/και διαπραγμάτευσης και τα τελικά ποσά των εκπτώσεων ή/και 

μειώσεων τιμών για κάθε περίπτωση τίθενται στο Συμβούλιο για καλυπτική 

έγκριση, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται επί τόπου η κάθε περίπτωση.  

(ii) Τιμές πώλησης πατατών.  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημαντικό μέρος των 

πωλήσεων, ποσοστό 49% της συνολικής ποσότητας, διατέθηκε σε χαμηλές 

τιμές μέχρι Stg£300 τον τόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 

μόνο 3%. Επίσης ποσοστό ύψους 20% διατέθηκε σε τιμές από Stg£301 μέχρι 

Stg£400 τον τόνο, σε  σύγκριση με  31% το 2008.  

Στην Ιρλανδία ποσοστό 50% της  συνολικής ποσότητας, διατέθηκε σε 

χαμηλές τιμές, μέχρι  €300 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 14%. 

Επίσης ποσοστό ύψους 40% διατέθηκε σε τιμές από €301 μέχρι €400 τον 

τόνο, σε  σύγκριση με 3% το 2008.   
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(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 €290.094 (2,07% των πωλήσεων) σε 

σύγκριση με €472.243(2,68% των πωλήσεων) το 2008. Ποσό €136.021 

αφορά στις απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συμβουλίου στη 

Γερμανία και αποτελεί το 2,68% των συνολικών πωλήσεών τους.  Στην 

Γερμανία επίσης σε ψηλό ποσοστό (7,76%) ανήλθαν οι απαιτήσεις για την 

εαρινή περίοδο ενός αντιπροσώπου για διάφορες ποικιλίες πατατών που 

είχαν διατεθεί στις υπεραγορές και παρουσίασαν ποιοτικά προβλήματα.  Σε 

ψηλά  ποσοστά ανήλθαν και οι απαιτήσεις συνεργατών σε άλλες χώρες  

(9,41% στην Ελβετία, 9,84% στην Ολλανδία, 5,20% στις Κανάριους Νήσους,  

5,28% στην Νορβηγία και 3,96% στην Σουηδία).  Αναφορικά με την 

χειμερινή εσοδεία σημειώνονται οι απαιτήσεις του συνεργάτη στην Φινλανδία 

που ανήλθαν σε 43,36%. 

Τα ποιοτικά προβλήματα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων 

του Συμβουλίου και σε φωτογραφίες που στέλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να 

υπάρχει μηχανισμός επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους. Σε μερικές 

περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η επί τόπου επιθεώρηση σοβαρών ποιοτικών 

προβλημάτων ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνονται συμβιβαστικές 

διευθετήσεις των απαιτήσεων στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο μερών.  

        Με απώτερο στόχο τον περιορισμό ή αποφυγή απαιτήσεων που αφορούν 

ποιοτικά προβλήματα το Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των 

πατατών που εξάγονται( συσκευασία, τρόπος αποστολής κλπ). 

(ii) Τιμές πώλησης πατατών.  Όσον αφορά στις ποσότητες και στις τιμές 

πώλησης ανά τόνο στις  κυριότερες αγορές της Ευρώπης (Γερμανία, Βέλγιο, 

Ολλανδία και Ελλάδα) κατά την εαρινή εσοδεία αναφέρεται ότι κατά το 2009 

μεγάλο ποσοστό διατέθηκε σε χαμηλές τιμές μέχρι €400 τον τόνο, (35% της  

συνολικής ποσότητας σε σύγκριση με 6% το 2008).  
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10. Έξοδα για αποθήκευση και μεταφορά πατατών. 

(α)  Αποθήκευση πατατών στο εξωτερικό. Η δαπάνη για αποθήκευση 

πατατών  ή/και φύλαξη σε ψυγεία στο εξωτερικό μέχρι τη έκδοση τους για 

πώληση ανήλθε το 2009 σε €356.359 σε σύγκριση με €116.321 το 2008, δηλαδή 

σημειώθηκε αύξηση 206%. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 

περιπτώσεις φορτίων που στάληκαν στο Βέλγιο ,τα οποία παρέμειναν στα ψυγεία 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι την πώληση τους, επιβαρύνοντας έτσι το 

Συμβούλιο με το αποθηκευτικό κόστος. Όπως πληροφορήθηκα οι πωλήσεις 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την προσφορά μεγάλων ποσοτήτων πατατών, και το 

Συμβούλιο θα έπρεπε προκειμένου να διαθέσει τις πατάτες που υπήρχαν στα 

ψυγεία να μειώσει τις τιμές. 

(β)  Μη υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από συνεργάτη/αντιπρόσωπο 

του ΣΕΚΠ για έξοδα στα οποία προβαίνει σε χρέωση του Συμβουλίου. Όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενή μας Έκθεση παρατηρούνται περιπτώσεις 

αποδοχής από το Συμβούλιο εξόδων (μεταφορικών και άλλων) που δηλώνουν ότι 

επιβαρύνθηκαν οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι του, για πατάτες που αγόρασαν και 

ήταν παραδοτέες από το Συμβούλιο σε διάφορους προορισμούς, χωρίς να 

υποστηρίζονται από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία. Κατά το υπό έλεγχο έτος  

όλα τα έξοδα που δήλωσε ότι επιβαρύνθηκε αντιπρόσωπος του Συμβουλίου στη 

Γερμανία έγιναν δεκτά χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Το 

συνολικό ποσό των εξόδων αυτών υπολογίζεται σε €230.331 (περιλαμβανομένων 

και εξόδων για αχρήστευση πατατόσακκων).  

11. Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόμενου πατατόσπορου. 

Από τη διάθεση του εισαγόμενου πατατόσπορου προέκυψε πλεόνασμα ύψους 

€51.110, το οποίο οφείλεται κυρίως στο ότι, για τον καθορισμό της τιμής πώλησης 

της κάθε ποικιλίας  στους παραγωγούς, λήφθηκαν υπόψη τα επί μέρους έξοδα 

που αφορούν στην εισαγωγή και διαχείριση του πατατοσπόρου, κατ’ εκτίμηση, 

ενώ αυτά που τελικά πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις εκτιμήσεις.  Το 

πιο πάνω πλεόνασμα προστέθηκε στο αποθεματικό του Συμβουλίου, αφού δεν 

υπάρχει ειλημμένη απόφαση του Συμβουλίου ως προς τον χειρισμό του ετήσιου 

πλεονάσματος ή ελλείμματος που δυνατόν να προκύψει από την διάθεση 
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εισαγόμενου πατατόσπορου. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο με απόφαση του στις 

15.9.2009 κατέβαλε ποσό ύψους €99.504 στους παραγωγούς για τις παραδόσεις 

πατατών κατά την ανοιξιάτικη εσοδεία 2008 και για τις παραδόσεις ντόπιου 

πιστοποιημένου πατατοσπόρου της ίδιας εσοδείας, το οποίο εκτιμάται ότι 

προέκυψε από το πλεόνασμα από την διάθεση του εισαγόμενου πατατόσπορου 

κατά την περίοδο 2007/2008.   

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχουν γραπτές συμφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου 

και των προμηθευτών του πατατοσπόρου στις οποίες να ρυθμίζονται, μεταξύ 

άλλων, και βασικά θέματα που μπορεί να προκύψουν όπως η προμήθεια 

προβληματικού πατατοσπόρου και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές των 

παραγωγών. Για την φυτευτική περίοδο 2008/2009, καταβλήθηκε στους 

παραγωγούς αποζημίωση για προβληματικό πατατόσπορο ύψους €14.522, ενώ 

από τον προμηθευτή του πατατοσπόρου εξασφαλίστηκε πίστωση ύψους €3.637.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με πληροφόρησε ότι γίνονται γραπτές συμφωνίες 

ως προς τις τιμές.  Οι προμηθευτές αρνούνται να υπογράψουν συμφωνίες για 

κάλυψη ζημιών από τυχόν προβληματικό πατατόσπορο, ισχυριζόμενοι ότι τέτοια 

πρακτική δεν ακολουθείται στην Ευρώπη επειδή τυχόν ζημιές στην παραγωγή 

είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποδειχθεί κατά πόσο οφείλονται στην 

ποιότητα του πατατόσπορου ή σε άλλες αιτίες. 

12. Εσωτερικός έλεγχος.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας λόγω της μείωσης του 

προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ορισμένες διαδικασίες δεν ακολουθούνται σωστά 

και ο εσωτερικός έλεγχος σε κάποιους τομείς έχει αποδυναμωθεί. Παρόλο που το 

Συμβούλιο, έχει προβεί σε ορισμένες διορθωτικές ενέργειες και έχουν υιοθετηθεί 

διαδικασίες για ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται ελλείψεις και 

αδυναμίες σε κάποιους τομείς με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα 

διενέργειας λαθών ή/και παραλείψεων. Κατά τον έλεγχο των λογαριασμών 

εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις για τα οποία χρειάστηκε να γίνουν διορθωτικές 

εγγραφές. 

Παρατηρήθηκε και πάλι σημαντική καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων, οι οποίες ετοιμάστηκαν το Φεβρουάριο του 2010. Οι οικονομικές 
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καταστάσεις πρέπει να ετοιμάζονται το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους, που στην περίπτωση του Συμβουλίου είναι η 30ή Σεπτεμβρίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) ∆ιάφορες λογιστικές εγγραφές ετοιμάζονται και καταχωρίζονται από τα ίδια 

άτομα, χωρίς να γίνεται έλεγχος από δεύτερο άτομο. Η εισήγηση μας για την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης, στα σχετικά λογιστικά έγγραφα και καταστάσεις 

που ετοιμάζονται, πέραν της υπογραφής του λειτουργού που τα ετοιμάζει, 

και της υπογραφής του λειτουργού που ασκεί δεύτερο έλεγχο δεν έχει 

πλήρως υιοθετηθεί. ∆εν έχουν επίσης υιοθετηθεί οι εισηγήσεις μας για την  

αναγκαιότητα σφράγισης των δελτίων πληρωμής με σφραγίδα που να 

βεβαιώνει, προτού διενεργηθεί η πληρωμή, την ύπαρξη διαθέσιμων 

πιστώσεων.  

(ii) Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη μορφή που τηρούνται τα 

στοιχεία για την ετοιμασία των καταστάσεων πληρωμής των εργατών του 

Συσκευαστηρίου Λάρνακας αφού οι ώρες εργασίας των εργατών, οι 

αποκοπές ωρών από το κανονικό ωράριο αλλά και οι ώρες για υπερωριακή 

εργασία σημειώνονται πρόχειρα και δυσανάγνωστα. Η ευθύνη για την 

ετοιμασία και έλεγχο της κατάστασης υπολογισμού των ωρών πληρωμής 

των εργατών ανατέθηκε εξ ολοκλήρου στο Συσκευαστήριο Λάρνακας και το 

Λογιστήριο προβαίνει σε πληρωμή των εργατικών χωρίς οποιοδήποτε 

έλεγχο. 

(iii) Το Μητρώο ∆ιπλοτύπων που τηρείται για παρακολούθηση και έλεγχο της 

παραλαβής, έκδοσης και χρήσης των διαφόρων διπλοτύπων  ενημερώθηκε 

με τα αχρησιμοποίητα διπλότυπα,  επιβάλλεται όμως όπως ενημερωθεί και 

με όλα τα εν χρήσει διπλότυπα. Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί διαδικασία 

έκδοσης για χρήση των διπλοτύπων στα διάφορα συσκευαστήρια καθώς και 

οδηγίες για άμεση επιστροφή τους στο Λογιστήριο με τη συμπλήρωση τους. 

Το απόθεμα των αχρησιμοποίητων διπλοτύπων πρέπει να φυλάσσεται σε 

ασφαλές μέρος.  

(iv) Παρόλο που το Συμβούλιο, έχει προβεί σε ορισμένες διορθωτικές ενέργειες 

εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά στην έγκαιρη αποστολή,  
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καταχώριση και αρχειοθέτηση από το Λογιστήριο των σχετικών με την όλη 

διαδικασία αποστολής, φύλαξης και έκδοσης/πώλησης πατατών από τα 

ψυγεία ή/και πατατόσπορου, εγγράφων και τιμολογίων που εκδίδονται είτε 

με το χέρι ή μηχανογραφημένα.  Θα πρέπει επίσης να δοθούν οδηγίες στα 

συσκευαστήρια ούτως ώστε να αποστέλλονται στο Λογιστήριο έγκαιρα, για 

ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών, τα διάφορα έντυπα κατάλληλα 

υπογραμμένα. Η καταχώριση στους λογαριασμούς φωτοτυπημένων 

διατακτικών, η επιστολών δεν ενδείκνυται. 

(v) Όπως αναφέρθηκε στη προηγούμενη Έκθεση μας  τα τιμολόγια τοις 

μετρητοίς δεν καταχωρούνται στα ταμεία κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. 

Όλα τα τιμολόγια που αφορούσαν το οικονομικό έτος καταχωρήθηκαν στα 

Ταμεία Λευκωσίας και Πάφου τον   ∆εκέμβριο 2009, γεγονός που 

υποδεικνύει  ότι  δεν ελέγχεται το υπόλοιπο του Ταμείου κατά την διάρκεια 

του έτους. Τα τιμολόγια τοις μετρητοίς πρέπει να καταχωρούνται άμεσα για 

διευκόλυνση του ελέγχου και καλύτερη παρακολούθηση του Ταμείου. 

(β)  Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Εξακολουθούν  να υπάρχουν 

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. 

(γ) Ασφάλεια του μηχανογραφημένου συστήματος. Παρόλο που το Συμβούλιο 

προέβηκε σε ενέργειες για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, 

για ενδυνάμωση της ασφάλειας του συστήματος, θα πρέπει να υιοθετηθούν  

διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο δωμάτιο του εξυπηρετητή δικτύου 

(server) και  να καθοριστούν  διαδικασίες διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης 

στο σύστημα (πχ έκδοση, έγκριση, αφαίρεση και παρακολούθηση των 

δικαιωμάτων πρόσβασης). Επίσης θα πρέπει να καταρτιστεί  σχεδίο 

αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.  
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13.  Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Συμβουλίου.  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς το Ταμείο 

Συντάξεων και Χορηγημάτων, όπως αυτές προβλέπονται στους περί του 

Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα 

Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2004 (Κ.∆.Π. 524/2004), γίνεται σχετική πρόνοια 

στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του ΣΕΚΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε 

αναλογιστική μελέτη, μέσω του οποίου εμβάζονται τα οφειλόμενα ποσά.  Μέχρι το 

Μάρτιο του 2010 η Κυβέρνηση έχει καταβάλει συνολικό ποσό ύψους €1.346.378 

για την ελλειμματική υποχρέωση προς το Ταμείο (σε σχέση με προϋπηρεσία) και 

συνολικό ποσό ύψους €161.845 για συμπλήρωση της ετήσιας οικονομικής 

δαπάνης του Σχεδίου (τρέχουσα υπηρεσία) σε ποσοστό 5,1% ή 3,75% (από το 

2007).  

Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία εκτίμησης την 31η 

∆εκεμβρίου 2008 το αναλογιστικό έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία είναι 

της τάξης του €2.726.000 και το κανονικό ποσοστό εισφοράς 17,9% 

(προηγουμένως 18%) από το οποίο 3,65% (προηγουμένως 3,75,%) των μισθών 

αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης.  Το Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση του 

αναλογιστή για την χρηματοδότηση του πιο πάνω αναλογιστικού ελλείμματος με 

ετήσια καταβολή €608.000 για τα επόμενα 5 χρόνια.  Η καθαρή υποχρέωση που 

είναι καταχωρισμένη στον Ισολογισμό την 30η Σεπτεμβρίου 2009 ανέρχεται σε 

€2.317.481.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας Έκθεση η Κυβέρνηση εμβάζει ως 

ετήσια συμπληρωματική εισφορά το εκάστοτε προϋπολογιζόμενο ποσό στον 

ετήσιο Προϋπολογισμό ενώ η υποχρέωση της αφορά  εισφορά σε ποσοστό 

3,75% (ή 3,65% με βάση τη νέα μελέτη ) επί των πραγματικών μισθών εκάστου 

έτους.  Ως εκ τούτου θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να ενημερώνεται για 

τη πραγματική υποχρέωση της Κυβέρνησης για να εμβάζει το ορθό ποσό ή να 

διευθετεί τη διαφορά με την αναθεώρηση κάθε  επόμενου εμβάσματος.  

 

 

 



 

 

18

14. Χρεώστες/Εκκρεμείς οφειλές προς το Συμβούλιο. 

(α)  Γενικά.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας τα εκάστοτε 

υπόλοιπα ορισμένων χρεωστών εξωτερικού τόσο κατά τη διάρκεια του έτους  όσο 

και με τη λήξη της εμπορίας είναι αυξημένα.  

Σημειώνεται ότι τα οφειλόμενα ποσά δεν είναι εξασφαλισμένα με εγγυητικές ή 

άλλως πως. Επιπλέον κατά την τιμολόγηση  δεν προβλέπεται οποιαδήποτε 

περίοδος μέσα στην οποία πρέπει το ποσό να πληρωθεί ούτε και οποιαδήποτε 

επιβάρυνση (τόκος) σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής. Η μη έγκαιρη 

καταβολή των οφειλομένων ποσών επιβαρύνει το Συμβούλιο.  

(β)  ∆ιαγραφή χρεωστών.Το Συμβούλιο διέγραψε στις 30.9.2009 ποσό 

€116.344 που όφειλε εταιρεία που ήταν ο κυριότερος αγοραστής πατατών του 

Συμβουλίου στην Ιρλανδία η οποία κήρυξε πτώχευση στις 10.12.2004. Επίσης 

διέγραψε οφειλή άλλης εταιρείας ύψους €543.958, για την οποία είχε γίνει 

πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 

43 του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου του 1964 το Συμβούλιο 

δύναται να προβεί στην διαγραφή επισφαλών οφειλών μετά από έγκριση του 

Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο έχει 

ενημερωθεί, έχει ληφθεί η συγκατάθεση του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και εκκρεμεί η έγκριση του Υπουργού.    

(γ)   Χρέος από ξένη εταιρεία.  Κροάτικη εταιρεία οφείλει στο Συμβούλιο ποσό 

€132.330 για την αγορά πατατών τον Απρίλιο 2006. Η υπόθεση ανατέθηκε στο 

δικηγόρο του Συμβουλίου για λήψη νομικών μέτρων εναντίον της εταιρείας και του 

διευθυντή της και διεκδίκηση του οφειλόμενου ποσού των €134.730.  Μέχρι τις 

30.9.2009 εισπράχθηκε ποσό €2.400. Στις 20.5.2009 το Συμβούλιο ενημερώθηκε 

από το δικηγόρο του ότι δεν μπορεί να κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον του 

διευθυντή προσωπικά και το Συμβούλιο θα αναμένει τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας πτώχευσης εναντίον της εταιρείας για είσπραξη οποιουδήποτε 

ποσού.   

(δ) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2009, 

έξι πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συμβούλιο το συνολικό ποσό των 
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€35.103 ﴾£20.545﴿, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους 

παραχωρήθηκαν από το Συμβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο που λήφθηκαν νομικά μέτρα για την είσπραξη των δανείων και 

εκδόθηκαν  δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν 

εξοφλήθηκαν. 

(ε) Χρέος από αγοραστή πατατών στην Κύπρο.  Από αγοραστή πατατών 

στην Κύπρο οφείλεται ποσό €20.326, για αξία πατατών που προμηθεύτηκε από 

το Συμβούλιο το 2000.  Λήφθηκαν νομικά μέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική 

απόφαση εναντίον του για καταβολή του ποσού με τόκο προς 8% το χρόνο, μέχρι 

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 
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