
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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, 
για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Νοµικό πλαίσιο. 

(α) Νοµοθεσία.    Με την ψήφιση και δηµοσίευση στις 18.3.2005 του περί 
Συµβουλίου  Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου του 2005 (26(Ι)/2005), το Συµβούλιο 
Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων  (ΣΕΠ) και οι περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων Νόµοι του 1968 µέχρι 2002 καταργήθηκαν. 

(β) Αρµοδιότητες.  Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 18 του σχετικού Νόµου, είναι, µεταξύ άλλων,  

(i) η παροχή µε αµοιβή στους παραγωγούς υπηρεσιών συγκέντρωσης 
ελαιολάδου, εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχου της ποιότητας, καθώς και η 
ποιοτική ταξινόµηση, αποθεµατοποίηση  και συντήρηση του ελαιολάδου µέχρι 
τη διάθεσή του.  

(ii) η παροχή µε αµοιβή στους παραγωγούς ή και σε άλλους ενδιαφερόµενους 
υπηρεσιών εµφιάλωσης και παράδοσης τελικού έτοιµου προϊόντος 
ελαιολάδου,  

(iii) η παροχή στους παραγωγούς πληροφοριών  και άλλων στοιχείων 
ενηµέρωσης για την τρέχουσα κατάσταση ζήτησης ελαιοκοµικών προϊόντων, 
τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά, και 

(iv) η υλοποίηση παρεµβατικών µέτρων για τη ρύθµιση της αγοράς ελαιολάδου, τα 
οποία δυνατόν να ανατεθούν στο Συµβούλιο, ως ανάδοχο, από τον 
Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, δυνάµει των διατάξεων του περί 
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών Νόµου, και η ανάληψη από το Συµβούλιο, 
δυνάµει σχετικών συµφωνιών, άλλων παρεµφερών αρµοδιοτήτων και 
εργασιών, ως ανάδοχος του πιο πάνω Οργανισµού, οι οποίες στοχεύουν, 
µεταξύ άλλων, στην υλοποίηση παρεµβατικών µέτρων ρύθµισης της αγοράς 
ελαιολάδου, σύµφωνα  µε τους ισχύοντες Κοινοτικούς Κανόνες. 
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(γ) Μεταβατική περίοδος.  Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου καθορίζεται  
µεταβατική περίοδος µέχρι τέλος του 2005, µέσα στην οποία το ΣΕΠ δύναται να 

εµπορευθεί τα αποθέµατα ελαιολάδου που βρίσκονται στην κατοχή του και 

αφορούν στην εσοδεία 2003 – 2004, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει την 
εµπορία άλλης ποσότητας. 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 3(3) του Νόµου, από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 15.6.2005 για χρονική περίοδο 3 χρόνων, δηλαδή µέχρι 

τις 14.6.2008.  Η θητεία του προηγούµενου ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, που έληξε στις 

31.3.2004,  παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.2004. Για την περίοδο  µεταξύ  1.1.2005 
µέχρι το διορισµό του νέου ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, δηλαδή για 6 σχεδόν µήνες, 

υπήρχε κενό εξουσίας. 

4. Προϋπολογισµός. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2005 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 7.6.2004 και υποβλήθηκε στις 14.6.2004 στον  Υπουργό  Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του περί 
Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου που ίσχυε τότε.  Λόγω 

καθυστέρησης στη µελέτη και λήψη απόφασης για την έγκριση του 

Προϋπολογισµού, ο Υπουργός ενέκρινε στις 18.1.2005 και 23.2.2005 
δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2005, αντίστοιχα.  Στις 

18.3.2005 τέθηκε σε ισχύ ο περί Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµος, 

σύµφωνα µε τον οποίο αφενός ορίζεται ως αρµόδιος Υπουργός για το Συµβούλιο ο 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αφετέρου καθορίζεται 

ότι ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου πρέπει να εγκρίνεται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο και να ψηφίζεται σε Νόµο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Στη 
συνέχεια, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που διορίστηκε στις 15.6.05, ενέκρινε σε 

συνεδρία του ηµεροµηνίας 1.9.05 νέο Προϋπολογισµό για το 2005, τον οποίο 

υπέβαλε την εποµένη   στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.  Ο Προϋπολογισµός  εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 

5.9.05 και κατατέθηκε  στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16.9.05, σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 22 του περί Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου.  
Όπως αναφέρεται σε επιστολή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ηµεροµηνίας 6.12.05, κατά τη 
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διάρκεια συζήτησης του Προϋπολογισµού στην Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι αυτός 
εµπεριείχε σοβαρά λάθη.  Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει την 

απόσυρσή του, την υποβολή νέου διορθωµένου Προϋπολογισµού στο Υπουργικό 

Συµβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Τελικά ο 
διορθωµένος Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 6.2.06 

και κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια µέρα, ψηφίστηκε σε Νόµο  στις 9.3.2006 και 

δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 23.3.2006 (Νόµος 
23(ΙΙ)/2006), µαζί µε τον Προϋπολογισµό για το έτος 2006 (Νόµος 24(ΙΙ)/2006). 

Η καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού  περιόρισε σηµαντικά τη 

δυνατότητα έγκαιρης τακτοποίησης των τρεχουσών υποχρεώσεων του Συµβουλίου, 
µε αποτέλεσµα την καταβολή επιβαρύνσεων στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος και 

στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ύψους £1.777 και £498, αντίστοιχα.  

Συναφώς αναφέρεται ότι,   µε σκοπό τη συµπερίληψη στις οικονοµικές  καταστάσεις 
όλων των υποχρεώσεων του Συµβουλίου για το 2005,  ετοιµάστηκαν  µέχρι 

31.12.2005 επιταγές ύψους περίπου £73.000, οι οποίες υπογράφηκαν και 

αποστάλθηκαν στους δικαιούχους µετά την έγκριση του Προϋπολογισµού για το 
έτος 2005. 

5. Οικονοµική  κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι λογαριασµοί παρουσίασαν έλλειµµα  £306.385, σε 
σύγκριση µε πλεόνασµα  £913.743 το 2004. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2005 ανήλθαν σε £569.839, σε σύγκριση µε 

£2.912.378 το 2004, σηµειώθηκε  δηλαδή µείωση £2.342.539 ή  ποσοστό 80,4%, 
που οφείλεται κυρίως στη διαφοροποίηση  του ρόλου και στον επαναπροσδιορισµό 

των αρµοδιοτήτων του ΣΕΠ, όπως αυτές  καθορίζονται  στη νέα Νοµοθεσία. Κατά 

το 2005 δεν έγιναν εξαγωγές από το Συµβούλιο, λόγω τερµατισµού των εµπορικών 
δραστηριοτήτων του, µε αποτέλεσµα να µην εισπραχθεί κρατική επιδότηση για 

εξαγωγές, η οποία κατά το 2004 ήταν  £1.498.229. 

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε  
£876.224, σε σύγκριση µε  £1.998.635 το 2004, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση  

£1.122.411 ή  ποσοστό   56,16%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση του 

κόστους των πωλήσεων, των λειτουργικών και γενικών εξόδων και της  προµήθειας 
του διανοµέα.  
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(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
0,62 

  
0,86 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό (µείον αποθέµατα)) προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
 

0,59 

  
 

0,54 
Μικτή Ζηµιά προς Πωλήσεις 0,10  0,15 

(ε) Ρευστότητα/Βιωσιµότητα.  Η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου έχει 
επιδεινωθεί και το πρόβληµα ρευστότητας γίνεται οξύτερο, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί να τακτοποιήσει  αµέσως τις τρέχουσες του υποχρεώσεις, οι οποίες στις 
31.12.2005 ανέρχονταν σε £1.125.645.  Επιπρόσθετα, κατά την ηµεροµηνία αυτή  

εκκρεµούσε η πληρωµή άµεσων υποχρεώσεων ύψους περίπου £73.000, για τις 

οποίες εκδόθηκαν   επιταγές, αλλά αυτές, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν 
υπογράφηκαν,  σε αναµονή  της έγκρισης του Προϋπολογισµού για το έτος 2005.  

Ως αποτέλεσµα της διαφοροποίησης του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του 

Συµβουλίου µε βάση τη νέα νοµοθεσία, οι δραστηριότητές του έχουν περιοριστεί,  
µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των εσόδων του.  Η συνέχιση της λειτουργίας 

του Συµβουλίου και η εκπλήρωση της αποστολής του  εξαρτάται αποκλειστικά από 

κρατική στήριξη ή δανεισµό. 

(στ) ∆άνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.  Με εγγύηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Συµβούλιο σύναψε τα πιο κάτω δάνεια από τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ: 

Αρ. 
λογαριασµού 

δανείου 

 
 

Κεφάλαιο 

 
 

Επιτόκιο 

 
Ηµερ. 

σύναψης 

 
Ηµερ. 

αποπληρωµής 

 
Υπόλοιπο 
31.12.2005

 £ %   £ 
7200810-7 750.000 5,75 21. 3. 02 12.4.04 465.780 
7200816-4 200.000 --- 27.11.02 30.4.04 --- 
7200824-4 500.000 4,75 29.  5.03 20.5.05 581.744 

Κατά τη διάρκεια του 2005 αποπληρώθηκε το δάνειο µε αρ. λογαριασµού 7200816-
4.  Αναφορικά µε τα άλλα δύο δάνεια, δεν πληρώθηκε καµιά δόση κατά το 2005, µε 

αποτέλεσµα να χρεώνονται, εκτός από τους τόκους των δανείων, και τόκοι 
υπερηµερίας.  Παρατηρήθηκε ότι το Συµβούλιο τηρούσε παράλληλα  δύο 

λογαριασµούς επταήµερης και τριανταήµερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, 
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µε υπόλοιπα στις 31.12.05 ύψους £275.769 και £388.362, αντίστοιχα, µε επιτόκιο 
που κυµάνθηκε κατά τη διάρκεια του έτους από 3,25%-2% και από 3,75%-2,5%, 

αντίστοιχα. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών, ως εγγυητής των δανείων, µε επιστολή του 
ηµεροµηνίας 16.8.04, πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι είναι απαραίτητο να 

καλύπτονται οι υποχρεώσεις του έναντι των δανείων,  µε σωστή διαχείριση των 

πόρων του, και επισήµανε ότι η αποφυγή αποπληρωµής των δόσεων των δανείων 
για κάλυψη άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σωστή 

οικονοµική διαχείριση.   

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έχει ήδη ζητήσει συνάντηση µε τους 
Υπουργούς Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

λήψη απόφασης για διευθέτηση του θέµατος αυτού. 

6. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές.  Στις 31.12.2005 το 

Συµβούλιο εργοδοτούσε 10 άτοµα, από τα οποία τα 4 σε µόνιµες και συντάξιµες 
θέσεις, τα 5 στη θέση τακτικού εργάτη και το 1 άτοµο στην έκτακτη θέση Βοηθού 

Γραφείου. Οι δαπάνες για µισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των 

µόνιµων υπαλλήλων κατά τα δύο τελευταία χρόνια ήταν: 
 2005  2004 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 100.403  102.221
Επιδόµατα και υπερωρίες 3.330  735
Εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα 14.605  14.579
 118.338  117.535
Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων 49.007  25.637
 167.345  143.172

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία ο µέσος όρος δαπανών για κάθε µόνιµο υπάλληλο, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν £29.585 για το 
2005 έναντι £23.507 για το 2004. 

Οι δαπάνες για την εργοδότηση της έκτακτης βοηθού γραφείου ανήλθαν σε £8.443.  

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε £84.341 (£83.250 για το 2004), 
και για την εργοδότηση δύο ατόµων για  κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών 

δαπανήθηκαν £6.829. 
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(β) ∆ιάρκεια υπηρεσίας ∆ιευθυντή.  Με βάση το άρθρο 23(1) των περί του 
Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµών, 
η ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συµβουλίου είναι η ηλικία των εξήντα 
χρόνων.  Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει επίσης ότι το Συµβούλιο έχει 
εξουσία, µε την έγκριση του Υπουργού, να επιτρέψει σε υπάλληλο να παραµείνει 
στην υπηρεσία και µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, 
για όσο χρονικό διάστηµα ήθελε ορίσει, όχι όµως πέραν του εξηκοστού πέµπτου 
έτους της ηλικίας του υπαλλήλου. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω, παρατηρήθηκε ότι, παρόλο που η ηµεροµηνία 
αφυπηρέτησης του ∆ιευθυντή του Συµβουλίου, µε βάση τους τότε ισχύοντες 
Κανονισµούς, ήταν η 1.3.2006, αυτός παρέµεινε στην υπηρεσία και το Συµβούλιο 
στις 17.3.2006, χωρίς να εξασφαλίσει την απαιτούµενη από το άρθρο 23(2) έγκριση 
του Υπουργού, αποφάσισε να παρατείνει την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης του 
∆ιευθυντή µέχρι την 1.3.2007.  Στις 5.5.2006  το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωσε µε επιστολή του το Συµβούλιο ότι, ύστερα 
από γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας ότι µπορεί να δοθεί εκ των υστέρων 
έγκριση, ο Υπουργός ενέκρινε την παράταση των υπηρεσιών του ∆ιευθυντή του 
ΣΕΠ µέχρι το 61ο έτος της ηλικίας του. 

Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο, σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 24.8.2005, αποφάσισε 
τη σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του στο εξηκοστό 
τρίτο έτος, µε βάση το νοµικό  καθεστώς που ισχύει στη ∆ηµόσια Υπηρεσία.  Η 
σχετική τροποποίηση των περί του Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων (Όροι 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµών δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις 14.4.2006. 

7. Συµφωνία µεταξύ ΣΕΠ και  ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆.   

(α) Στις 13.12.2004 συµφωνήθηκε συνεργασία µεταξύ του ΣΕΠ και της 
Συλλογικής Εταιρείας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΚΕΠ) ΛΤ∆, η οποία 
συστάθηκε στις 29.9.2004 και αποτελεί οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου και 
ελαιοκοµικών προϊόντων στην Κύπρο.  Η συµφωνία αυτή καθορίζει τα δικαιώµατα 
για τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το ΣΕΠ και αφορούν στην παραλαβή, 
ταξινόµηση και µετάγγιση ελαιολάδου, διεξαγωγή χηµικών αναλύσεων, 
αποθηκευτικά, έξοδα εµφιάλωσης, υλικά συσκευασίας, φιλτράρισµα και διοικητικά 
έξοδα σε 28,5 σεντ/λίτρο, για αποθήκευση σε δεξαµενές µε υαλοβάµβακα, και σε 30 
σεντ/λίτρο, για αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαµενές. 
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Σηµειώνεται ότι η σχετική συµφωνία δεν έχει µέχρι σήµερα υπογραφεί από πλευράς 
ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆, είναι ελλιπής και µε πολλές ασάφειες.  Συγκεκριµένα, δεν αναφέρεται 

η περίοδος ισχύος της συµφωνίας, οι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή δεσµεύσεις των 

συµβαλλόµενων µερών, ούτε γίνεται ρητή πρόνοια αναφορικά µε το ποιο από τα 
δύο µέρη φέρει την ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη των αποθεµάτων 

ελαιολάδου που βρίσκονται στις αποθήκες του ΣΕΠ, αλλά ανήκουν στη ΣΕΚΕΠ 

ΛΤ∆,  ούτε για τυχόν ευθύνη αναφορικά µε ποσοτικές ή ποιοτικές αλλοιώσεις που 
ενδέχεται να επέλθουν στα αποθηκευµένα αποθέµατα. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, ετοιµάζεται ήδη νέα συµφωνία που θα είναι 

σαφής και πλήρης και θα εκφράζει την τιµολογιακή πολιτική του Συµβουλίου, η 
οποία βρίσκεται στο Νοµικό Σύµβουλο, και σ΄ αυτή θα περιλαµβάνονται και τα 

σηµεία που εγείρονται στην παρούσα Έκθεση. 

(β) Κατά την ελαιοκοµική περίοδο 2004/2005, παραλήφθηκαν, παρασκευάστηκαν 
σε τελικό προϊόν και παραδόθηκαν στη ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ περίπου 1.100 τόνοι  

ελαιολάδου.  Παρά τις πρόνοιες για τα δικαιώµατα που διαλαµβάνονται στη 

συµφωνία ηµεροµηνίας 13.12.2004, που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο 
της επιστολής µας, το Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 12.10.2005, 

καθόρισε τα δικαιώµατα για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν για την πιο πάνω 

περίοδο σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό  ύψους £28.000+ΦΠΑ.  Στην ίδια συνεδρία το 
Συµβούλιο καθόρισε, ως βάση για τις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τη ΣΕΚΕΠ 

ΛΤ∆ για την ελαιοκοµική περίοδο 2005/2006, την κάλυψη των λειτουργικών του 

εξόδων ύψους  £180.000 και όπως η χρέωση  αυτή είναι κλιµακωτή, ανάλογα µε τις 
ποσότητες ελαιολάδου που θα παραλαµβάνονται στις αποθήκες του Συµβουλίου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται, το κόστος των 

υπηρεσιών ανήλθε κατά το 2005 σε  £180.908  και ποσοστό πέραν του 83%  αφορά 
στις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν  προς τη ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆, αφού, από το σύνολο 

των 1.392.758 λίτρων ελαιολάδου που συσκευάστηκαν και διατέθηκαν, ποσότητα 

1.159.888 λίτρων  ανήκε στην εν λόγω εταιρεία.   

Με µεταγενέστερη απόφαση του ηµεροµηνίας 2.11.2005, το Συµβούλιο, θεωρώντας 

ότι η χρέωση προς τη ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται θα πρέπει 

να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του ΣΕΠ, αλλά να στηρίζει και τους παραγωγούς,  
καθόρισε την τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών σε 33 σεντ (πλέον ΦΠΑ) το λίτρο 

για το εµφιαλωµένο λάδι και σε 8 σεντ (πλέον ΦΠΑ) το κιλό για το χύµα λάδι,  για το 
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τελικό προϊόν που δίνεται στην εταιρεία από τις αποθήκες του ΣΕΠ.  Μέχρι τη 
συµπλήρωση του ελέγχου δεν είχε υπογραφεί οποιαδήποτε συµφωνία για 

επιβεβαίωση των πιο πάνω.  Μεταξύ  Απριλίου – Νοεµβρίου 2005, συσκευάστηκαν 

και παραδόθηκαν 65.380 λίτρα λάδι, για το οποίο η εταιρεία, µε βάση τις πιο πάνω 
τιµές, χρεώθηκε µε  £21.575. 

(γ) Με επιστολή του ηµεροµηνίας 10.8.2005, το Συµβούλιο  ζήτησε από τον 

Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενηµέρωση για τον τρόπο παροχής 
βοήθειας προς την εταιρεία ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆, είτε µε προσφορά των υπηρεσιών σε 

χαµηλές τιµές είτε άλλως πως, χωρίς η βοήθεια αυτή να θεωρηθεί ως κρατική 

χορηγία ή επιδότηση. 

Σε απάντησή του ηµεροµηνίας 25.8.2005, ο Έφορος ανέφερε ότι οι κρατικές 

ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρµογής των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων του 2001 
µέχρι 2004 και δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. 

Στις 6.10.2005 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικό) Νόµο αρ.117(Ι)/2005 που  δηµοσιεύτηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 14.10.2005, µε βάση τον οποίο 

προστίθεται στις αρµοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ο 

έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στους  τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας  και 
αλιείας. 

Με εγκύκλια επιστολή του ηµεροµηνίας 25.10.2005, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων ζήτησε όπως κάθε αρµόδια Αρχή, που προτίθεται να χορηγήσει νέα ή 
να τροποποιήσει υφιστάµενη κρατική ενίσχυση στους πιο πάνω τοµείς, του 

υποβάλει προσχέδιο του µέτρου για αξιολόγηση της συµβατότητάς του µε το 

Κοινοτικό ∆ίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις, προτού τεθεί σε ισχύ. 

Με βάση τα πιο πάνω εισηγούµαι όπως η συµφωνία παροχής υπηρεσιών µεταξύ 

του Συµβουλίου και της ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ επανατεθεί ενώπιον του Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων αφού, όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Εφόρου προς 
το Συµβούλιο, ηµεροµηνίας 26.8.2005, αν οι τιµές χρέωσης δεν καλύπτουν το 

κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών το γεγονός αυτό προσφέρει στους 

συγκεκριµένους παραγωγούς οικονοµικό πλεονέκτηµα, νοθεύει τον ανταγωνισµό 
και επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και άρα συνιστά κρατική ενίσχυση. 
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8. Αποθέµατα ελαιολάδου στις 31.12.2005. 

Τα αποθέµατα ελαιολάδου που βρίσκονταν στις αποθήκες του Συµβουλίου στο 

τέλος του έτους ανέρχονταν, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης 

ηµεροµηνίας 31.1.2006, σε  10.729 κιλά.  Το ελαιόλαδο αυτό προοριζόταν για την 
Εθνική Φρουρά, µε βάση την προσφορά που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Άµυνας 

για 65.000 κιλά, η οποία είχε κατακυρωθεί στο ΣΕΠ (πρώην ΣΕΚΕΠ) και η οποία 

έληξε στις 31.1.2006.  Με βάση τους όρους της προσφοράς αυτής, η συνολική 
ποσότητα που θα αγόραζε η Εθνική Φρουρά υπέκειτο σε αυξοµείωση µέχρι και 

30%.  Το Υπουργείο Άµυνας, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 23.12.2005, ενηµέρωσε 

το ΣΕΠ ότι, µε βάση το δικαίωµα που τους παρείχε ο προαναφερόµενος όρος, δεν 
επιθυµούσε να παραλάβει άλλο ελαιόλαδο και έτσι η ποσότητα αυτή παρέµεινε στα 

αποθέµατα του ΣΕΠ. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του περί Συµβουλίου Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων Νόµου του 2005, το Συµβούλιο δεν µπορεί να εµπορευθεί τα αποθέµατα 

αυτά, αφού η σχετική µεταβατική περίοδος που παρείχε ο πιο πάνω Νόµος έληξε 

στις 31.12.2005. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, κατόπι σχετικής έγκρισης του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προκηρύχθηκαν 

προσφορές για τη διάθεση του πιο πάνω αποθέµατος ελαιολάδου και η προσφορά 
κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆. 

9. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) ∆ιαγραφή χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων.  Όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη ΄Εκθεσή µας, διαγράφηκαν κατά το 2003 και 2004 µε 

ηµερολογιακές εγγραφές χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα που συµποσούντο σε 
£7.213 και £48.052, αντίστοιχα, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη έγκριση του 

Συµβουλίου και του αρµόδιου Υπουργού. 

(β) Προσφορά αρ. Ε 1/2004 για εξαγωγή ελαιολάδου.  Σχετικά µε το πιο πάνω 
θέµα, το οποίο αναφέρεται στην επιστολή µας για τον έλεγχο των λογαριασµών του 

2004, δεν µας δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις, ιδιαίτερα για τα πιο κάτω: 

(i) Ποσότητες που εξήχθησαν.  Στις διάφορες καταστάσεις/έγγραφα που µου 

υποβλήθηκαν για έλεγχο της εξαγωγής, αναφέρονται διαφορετικές ποσότητες 

είτε στο σύνολο τους, είτε ανά είδος ελαιολάδου, όπως φαίνεται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
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 Ποσότητες βάσει 

 
Είδος ελαιολάδου 

όρων 
προκήρυξης 

Σύµβα-
σης 

Φορτω-
τικών 

τιµολογίων 
και 

ζυγολογίων 

του “Cargo 
Declaration”  

απαίτησης 
για 

επιδότηση 
 Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. 

Έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο 450 100 291,363 289,300 339,300 299,800 
Παρθένο ελαιόλαδο 195 270 238,887 238,200 188,200 231,918 
Εξευγενισµένο/ 
Ραφινέ (Refined) 34 44 35,808 35,600 35,600 35,808 
Ταγγισµένο (Rancid) 100 46 - - - - 
Λαµπάντε 37 20,826 20,060 20,060 15,630 
Σύνολο 779 497 586,884 583,160 583,160 583,156 

(ii) Υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου.  Σύµφωνα µε σχετική 
κατάσταση που υποβλήθηκε για έλεγχο, η συνολική ποσότητα ελαιολάδου, 

σύµφωνα µε τις φορτωτικές, ήταν µεγαλύτερη κατά 3.724 κιλά, σε σύγκριση 

µε τη συνολική ποσότητα σύµφωνα µε τα ζυγολόγια.  Η δικαιολογία που 
δόθηκε για την πιο πάνω διαφορά είναι ότι αυτή αποτελεί κατακάθια 

ελαιολάδου, τα οποία καταµετρήθηκαν µετά τον καθαρισµό των δεξαµενών 

από τις οποίες αντλήθηκε το ελαιόλαδο. 

Θα ήθελα να επισηµάνω  ότι, σύµφωνα µε την πιο πάνω κατάσταση, σε 7 από 

σύνολο 30 ζυγολογίων, τα οποία φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα, η συνολική 

ποσότητα του ελαιολάδου που ζυγίστηκε στο λιµάνι ήταν κατά 9.694 κιλά 
µεγαλύτερη, σε σύγκριση µε αυτή που φορτώθηκε στα βυτιοφόρα από τις αποθήκες 

του ΣΕΠ, για την οποία δεν µου δόθηκε καµιά εξήγηση και τίθεται το ερώτηµα πώς 

η ποσότητα του ελαιολάδου αυξήθηκε µέχρι να φτάσει το βυτιοφόρο στο λιµάνι. 

Φορτωτική Ζυγολόγιο ∆ιαφορά Είδος ελαιολάδου 
Αρ. Κιλά Κιλά Κιλά  

19573 18 317 20 040 -1 723 Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
19574 17 514 20 280 -2 766     »           »               »   
19576 18 998 19 120 -122     »           »               » 
19581 17 907 19 700 -1 793     »           »               » 
19582 18 099 19 160 -1 061     »           »               » 
19587 18 573 19 860 -1 287     Α΄         »               » 
19689 18 878 19 820 -942     »           »               » 

Σύνολο 128 286 137 980 -9 694  

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, οι διαφορές οφείλονται σε 
λάθη στον υπολογισµό του βάρους µε τη µέθοδο της ογκοµέτρησης. 
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(γ) Εκµίσθωση κρατικής γης στο ∆άλι.  Όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούµενες επιστολές µας, στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 639, ηµερ. 

6.2.2003, αποφασίστηκε η εκµίσθωση κρατικής γης στο ∆άλι για την ανέγερση νέου 

εργοστασίου και γραφείων.  Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε αίτηση στο 
Κτηµατολόγιο, το οποίο, σε επιστολή του προς το ΣΕΠ, ηµερ. 23.9.2003, αναφέρει 

ότι η αίτηση εξετάστηκε και ότι αναµένεται η υποβολή της στην αρµόδια Υπουργική 

Επιτροπή για λήψη απόφασης.  Στην απαντητική  σας επιστολή αναφέρετε ότι του 
θέµατος θα επιλαµβανόταν το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και  παρακαλώ όπως µας 

ενηµερώσετε για τυχόν εξελίξεις. 

(δ) Εκσυγχρονισµός πιστοποιητικών εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας του 
Συµβουλίου.   Το εν λόγω θέµα εξακολουθεί να παραµένει σε εκκρεµότητα, παρόλο 

που στην απαντητικής σας επιστολή αναφέρετε ότι ο αρχιτέκτονας του Συµβουλίου 
είχε συνάντηση για το πιο πάνω θέµα µε το ∆ήµο Λατσιών. 
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