
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Νομικών 

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.110 ημερ. 28.2.2007 για τερματισμό 

της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).   

Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 

(i) την αδυναμία του Συμβουλίου να λειτουργήσει πάνω σε οικονομική βιώσιμη 

βάση, 

(ii) τη γνωμοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι δεν είναι 

στο εξής δυνατή η παραχώρηση κρατικής χορηγίας για χρηματοδότηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων και 

(iii) την αδυναμία του Συμβουλίου να συνεχίσει, με την υπάρχουσα δομή και το 

υφιστάμενο προσωπικό, την επέκταση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων 

του κατά τρόπο ώστε να δικαιολογείται πλήρως η παρεχόμενη κρατική 

χορηγία, χωρίς την οποία η οικονομική του επιβίωση είναι αδύνατη, 

ενέκρινε, με την πιο πάνω Απόφασή του, τον τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ το 

συντομότερο δυνατό και ευθύς μόλις είναι έτοιμα τα σχέδια διάθεσης των 

περιουσιακών του στοιχείων και πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού του.  Για 

τον σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να δώσει οδηγίες στο 

∆ιευθυντή του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για ετοιμασία και 

άμεση υποβολή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης του υφιστάμενου προσωπικού του 

Συμβουλίου και των μόνιμων εργατών του, σε συνεργασία με το ΣΕΠ και το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, το ΣΕΠ 

εξουσιοδοτήθηκε όπως, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, υποβάλει σχέδια διάθεσης των 

περιουσιακών του στοιχείων.  
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Όσον αφορά στο μόνιμο προσωπικό του Συμβουλίου, έγιναν διάφορες 

διαβουλεύσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο απασχόλησής του σε άλλες θέσεις, οι 

οποίες δεν τελεσφόρησαν λόγω νομικών κωλυμάτων. 

Σημειώνεται ότι στο μεταξύ, λόγω αφυπηρετήσεων κατά το χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε από την ημερομηνία λήψης της απόφασης για τερματισμό της 

λειτουργίας του Συμβουλίου, ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού μειώθηκε στα 

δύο άτομα.  Για διευθέτηση του θέματος των δύο αυτών μόνιμων υπαλλήλων, ο 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπέβαλε, στις 

23.1.2012, Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση σχετικών Κανονισμών 

που να διέπουν το Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης των μόνιμων 

υπαλλήλων του Συμβουλίου. Οι Κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 8.2.2012 και εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής για ψήφιση. 

Όσον αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό του Συμβουλίου, το Τμήμα ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης και Προσωπικού, με επιστολή του ημερ. 16.1.2009, εισηγήθηκε όπως 

εξεταστεί το ενδεχόμενο απασχόλησής του σε κενές θέσεις του ωρομίσθιου 

κυβερνητικού προσωπικού, αναφέροντας ότι για υλοποίηση της πιο πάνω 

εισήγησης θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο. Ωστόσο, στην Πρόταση που υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο 

από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 23.1.2012, 

αναφέρεται ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης και στα τρία 

άτομα του ωρομίσθιου προσωπικού του Συμβουλίου, όπως έγινε και σε άλλες 

παρόμοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά στη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων 

του Συμβουλίου, έχουν γίνει διαβουλεύσεις με τη ΣΕΚΕΠ Λτδ για ενοικίαση μέρους 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του ΣΕΠ. Σημειώνεται ότι στις 

6.2.2012 εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

δανείων που οφείλει το ΣΕΠ στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και σύμφωνα με 

επιστολή  του Υπουργείου Οικονομικών προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, 

αυτή αναμένεται ότι θα διευθετηθεί από τα έσοδα που θα προκύψουν από την 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ.  

3.  Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίθηκε από το  Συμβούλιο στις 

8.7.2010.  Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Έφορο 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ετοιμάστηκε τροποποιημένος Προϋπολογισμός ο 
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οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4.1.2011, ψηφίστηκε σε Νόμο 

στις 17.2.2011 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 

4.3.2011 (Νόμος 18(ΙΙ)/2011). Ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές πιστώσεις 

ύψους €1.163.678. Σημειώνεται ότι ο τροποποιημένος Προϋπολογισμός δεν 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο πριν την υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο 

παρόλο που, όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου,το Συμβούλιο, 

ήταν ενήμερο για την τροποποίηση που έγινε στον Προϋπολογισμό. 

Παρατηρήσαμε ότι, παρόλες τις παραινέσεις για περιορισμό των δαπανών στον 

ετήσιο Προϋπολογισμό του 2011, περιλήφθηκαν και πάλι ποσά τα οποία, κατά την 

άποψή μας θα μπορούσαν να είχαν εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και να ήταν 

μειωμένα εφόσον, όπως αποδείκτηκε από την υλοποίηση του Προϋπολογισμού, 

ορισμένα προϋπολογισθέντα ποσά παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση 

με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:   

Κονδύλι 
Προϋπολογισμός 

2011 
Αποτελέσματα 

2011 ∆ιαφορά 

 € € € 

Εργατικά και ωφελήματα 177.185 125.165 52.020 

∆απάνες για μηχανήματα και εγκαταστάσεις 20.000 3.771 16.229 

Προβολή και προώθηση 28.500 440 28.060 

Επίσης, τα πραγματικά έσοδα του Συμβουλίου από προσφερόμενες υπηρεσίες σε 

παραγωγούς (€174.808) ήταν πολύ χαμηλότερα από τα προϋπολογιζόμενα 

(€260.000), ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί εισπράξεις από πωλήσεις ελαιολάδου, οι 

οποίες σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό θα ανέρχονταν στο ποσό των €45.000.  

4. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το 

2011 παρουσιάζουν ζημιά ύψους €144.164, σε σύγκριση με ζημιά €62.339 το 

2010. Η αύξηση που παρατηρήθηκε στη ζημιά οφείλεται κυρίως στη μείωση της 

κρατικής χορηγίας, από €479.834 το 2010 σε €341.318 το 2011. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2011 ανήλθαν σε €549.275, σε σύγκριση με 

€654.375 το 2010. Η μείωση που παρατηρήθηκε, οφείλεται στη μείωση της 

κρατικής χορηγίας.  

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Συμβουλίου για το 2011 

ανήλθαν σε €693.438, σε σύγκριση με €716.714 το 2010.  
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(δ) Κρατική Χορηγία. Στα έσοδα του Συμβουλίου περιλαμβάνεται κρατική 

χορηγία ύψους €341.318, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη 

των δαπανών του Συμβουλίου, που αφορούσαν σε μη οικονομικές 

δραστηριότητες. Το πιο πάνω ποσό προέκυψε από τον διαχωρισμό, από το 

Συμβούλιο, των Κονδυλίων του Προϋπολογισμού του 2011 σε οικονομικές και μη 

οικονομικές δραστηριότητες.  

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

 2011  2010 

Ολικό ενεργητικού προς ολικό υποχρεώσεων 0,36  0,45 

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις  0,18  0,26 

Μικτή ζημιά προς έσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες (0,57)  (1,16) 

(στ)   Ρευστότητα/Βιωσιμότητα.  Λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου με βάση τη νέα νομοθεσία, οι δραστηριότητές του 

έχουν περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων 

του.  Ως εκ τούτου, η οικονομική κατάσταση του Συμβουλίου έχει επιδεινωθεί και 

το πρόβλημα ρευστότητας γίνεται οξύτερο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

τακτοποιήσει άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2011 

ανέρχονταν σε €2.513.693. Η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλίου και η 

εκπλήρωση της αποστολής του εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη. 

5. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.   

(α) Μέχρι την ημερομηνία συζήτησης των διαπιστώσεων του ελέγχου μας για το 

2011, στις 9 Απριλίου 2012, ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το 2012 δεν 

είχε ακόμα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.  ∆εδομένου ότι η Βουλή των 

Αντιπροσώπων ψήφισε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

του 2012, οι δαπάνες που διενεργούνται από το Συμβούλιο μετά την 1η Μαρτίου 

δεν είναι νομοθετικά καλυμμένες.  

(β) Στις 30.12.2011 ο Αν. ∆ιευθυντής υπέβαλε την παραίτησή του προς το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο, η οποία έγινε αποδεκτή.  Στις 2.5.2012, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 

σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 23.4.2012, ανέθεσε τα καθήκοντα 

διοίκησης του Οργανισμού σε Πρώτο Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, αφού το 

μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό που παρέμεινε στον Οργανισμό αποτελείται από μία 

γραφέα και έναν βοηθό γραφείου, οι οποίοι δεν κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και 



 5

γνώσεις για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο μας 

πληροφόρησε ότι προτίθεται, μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2012, 

να προβεί στην αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την ανάληψη των καθηκόντων 

για την υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον τερματισμό της 

λειτουργίας του Οργανισμού, για την οποία περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό κονδύλι 

ύψους €16.000.  

6. ∆άνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.   

Το Συμβούλιο συνήψε στις 21.3.2002 και 29.5.2003, με εγγύηση της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, δύο δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, τα υπόλοιπα 

των οποίων στις 31.12.2011 ανέρχονταν σε €904.823 και €1.142.591, αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2011, το Συμβούλιο, πέραν του ποσού των €137.050 που 

αφορούσε στην πληρωμή μέρους των τόκων των πιο πάνω δανείων, δεν κατέβαλε 

καμιά πληρωμή έναντι των κεφαλαίων των δανείων, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται με επιπλέον τόκους και με τόκους υπερημερίας. Το Συμβούλιο 

τηρούσε παράλληλα, στην ίδια τράπεζα, δύο λογαριασμούς επταήμερης και 

τριανταήμερης προειδοποίησης, με υπόλοιπα στις 31.12.2011 ύψους €501 και 

€221.422, αντίστοιχα. Παρά την υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών, ως 

εγγυητή των δανείων, για μερική εξόφληση των πιο πάνω δανείων από τα 

χρηματικά διαθέσιμα του Συμβουλίου, εντούτοις το Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν 

έχει προχωρήσει στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού για αποπληρωμή των πιο 

πάνω δανείων.   

Λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης των δανείων, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

αποφάσισε να επιβαρύνει τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο ύψους 9% για το οποίο 

το Συμβούλιο έφερε ένσταση, παραπέμποντας το θέμα σε διαιτησία. Η υπόθεση 

εξετάστηκε στις 21.10.2011 και ο διαιτητής επικύρωσε την επιβάρυνση των 

ληξιπρόθεσμων δανείων με σταθερό επιτόκιο ύψους 9%. 

Λόγω μη συμμόρφωσης του ΣΕΠ με την απόφαση της διαιτησίας, η Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα καταχώρισε προσφυγή εναντίον του ΣΕΠ στο Επαρχιακό 

∆ικαστήριο, το οποίο με απόφασή του ημερομηνίας 6.2.2012, επέβαλε την 

εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης ημερομηνίας 21.10.2011.  

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, με επιστολή της ημερομηνίας 2.2.2012 προς το 

Υπουργείο Οικονομικών, ζήτησε όπως ενημερωθεί σχετικά με τις διαδικασίες 
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υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον τερματισμό της 

λειτουργίας του ΣΕΠ καθώς και για τον χρόνο εξόφλησης των οφειλών του 

Συμβουλίου οι οποίες εξασφαλίζονται με κυβερνητική εγγύηση. Το Υπουργείο 

Οικονομικών, σε απάντησή του ημερομηνίας 20.2.2012, αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

ότι οι εν λόγω οφειλές θα διευθετηθούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από την 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ. 

7. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές. 

Στις 31.12.2011 το Συμβούλιο εργοδοτούσε έξι άτομα, από τα οποία τα δύο σε 

μόνιμες και συντάξιμες θέσεις, τα τρία στη θέση τακτικού εργάτη και το ένα άτομο 

με σύμβαση για προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα. Οι δαπάνες για 

μισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των μόνιμων υπαλλήλων ανήλθαν 

σε €198.323 σε σύγκριση με €193.927 το προηγούμενο έτος. 

Συνεπώς, ο μέσος όρος δαπανών για κάθε μόνιμο υπάλληλο, χωρίς να ληφθεί 

υπόψη η εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων, ήταν €55.474 για το 2011 έναντι €54.265 

για το 2010. Ο υπολογισμός έγινε με  βάση τον αριθμό των τριών μόνιμων 

υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις 29.12.2011 εκ των οποίων ο ένας, ο Αν. 

∆ιευθυντής, υπέβαλε παραίτηση στις 30.12.2011 μειώνοντας έτσι τον αριθμό στις 

31.12.2011 σε δύο. Οι δαπάνες για την μίσθωση των υπηρεσιών για γραφειακά 

καθήκοντα, ανήλθαν σε €13.549, ενώ οι δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε 

€125.165 (€138.454 για το 2010). 

8.    Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.   

Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία 

εκτίμησης την 31η ∆εκεμβρίου 2010, η οποία κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 

15.11.2011, το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου έχει αυξηθεί σε €1.018.000, 

από €767.000 σύμφωνα με την προηγούμενη αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία 

εκτίμησης την 31η ∆εκεμβρίου 2008. Η αύξηση του αναλογιστικού ελλείμματος 

κατά €251.000 δεν έχει αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 

2011. Για σκοπούς πλήρους χρηματοδότησης του Ταμείου, γίνεται εισήγηση στην 

τελευταία αναλογιστική μελέτη όπως το Συμβούλιο χρηματοδοτήσει το 

αναλογιστικό έλλειμμα άμεσα με εφάπαξ καταβολή ίση με το έλλειμμα. Όσον 

αφορά στο προηγούμενο αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €767.000, το οποίο, 

σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου, θα καλυπτόταν με ετήσια εισφορά ύψους 
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€171.000 για πέντε έτη, παρουσίαζε στις 31.12.2011, υπόλοιπο ύψους €428.370, 

αφού κατά το έτος 2011 το Συμβούλιο κατέβαλε μόνο €85.500, δηλαδή το μισό της 

ετήσιας εισφοράς, λόγω της μειωμένης κρατικής χορηγίας προς το Συμβούλιο.   

9.    Κατασκευή εργαστηρίου ομάδας δοκιμαστών ελαιολάδου. 

Στις αρχές του 2011, ολοκληρώθηκε το εργαστήριο ομάδας δοκιμαστών ελαιολάδου με 

συνολικό κόστος ύψους €45.880 πλέον Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα καταβλήθηκαν ποσά ύψους 

€7.000 περίπου για την αγορά του εξοπλισμού του εργαστηρίου και €4.000 περίπου, για 

τη διαπίστευσή του.  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το υπό αναφορά εργαστήριο, για 

το οποίο δαπανήθηκαν σχεδόν €64.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), είναι το μοναδικό που 

προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης του ελαιολάδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ορίζει το ∆ιεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδων, στην Κύπρο, και εν όψει της απόφασης για 

τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ, εισηγηθήκαμε όπως ληφθούν μέτρα για αξιοποίησή 

του από άλλα Τμήματα ή Υπηρεσίες της Κυβέρνησης. Το Τμήμα Γεωργίας, με επιστολή 

του ημερομηνίας 3.11.2011 προς το ΣΕΠ, αναφέρει ότι μετά τον τερματισμό της 

λειτουργίας του ΣΕΠ, το εργαστήρι κατά πάσα πιθανότητα θα μετακινηθεί σε 

εγκαταστάσεις που θα εξευρεθούν από το Τμήμα Γεωργίας. Για τον λόγο αυτό ζήτησε 

από το ΣΕΠ όπως αναστείλει την διαδικασία διαπίστευσης του εργαστηρίου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με επιστολή του ΣΕΠ ημερ. 10.11.2011, η μη διαπίστευση 

του εργαστηρίου, θα έχει ως συνέπεια την μη ανάκτηση του κόστους κατασκευής του 

εργαστηρίου από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg, 

μέσω του οποίου το ΣΕΠ είχε αιτηθεί την χρηματοδότησή του. 

10.    Παροχή υπηρεσιών προς ομάδες παραγωγών. 

(α)  Η ΣΕΚΕΠ Λτδ αποτελεί την κύρια ομάδα παραγωγών στην οποία το Συμβούλιο 

παρέχει υπηρεσίες βάσει συμβολαίου που υπογράφτηκε στις 21.2.2007. Κατά το έτος 

2011, το ποσό που χρεώθηκε στην εταιρεία βάσει των τιμών που προβλέπονται στο 

υπό αναφορά συμβόλαιο, ήταν €172.448 και αποτελεί το 98% των συνολικών 

πωλήσεων του Συμβουλίου για το έτος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν σε όλες τις ομάδες παραγωγών κατά το έτος 

2011 ανήλθε στο ποσό των €274.334, παρατηρήθηκε ότι οι τιμές χρέωσης που 

καθορίστηκαν από το Συμβούλιο κάλυψαν μόνο το περίπου 62% του συνολικού 

κόστους παροχής υπηρεσιών. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με 

επιστολή του ημερ. 18.7.2006 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Οικονομικών, υπέδειξε ότι αν οι τιμές χρέωσης του ΣΕΠ καθορίζονται χωρίς καθαρά 
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ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, τότε δίνεται με τον τρόπο αυτό έμμεσο πλεονέκτημα 

στους αγοραστές υπηρεσιών από το ΣΕΠ. 

Όπως μας πληροφόρησε το Συμβούλιο, η τιμή χρέωσης καθορίστηκε με βάση την 

παραλαβή και διαχείριση 1.000 μ.τ. ελαιολάδου, ωστόσο, λόγω της χαμηλής 

παραγωγής των τελευταίων ετών, οι πραγματικές ποσότητες ελαιολάδου που 

διαχειρίστηκε ο ΣΕΠ ήταν πολύ χαμηλότερες. Σε προηγούμενη Έκθεσή μας 

εκφράσαμε την άποψη ότι η τιμή χρέωσης θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης αφού, 

όπως αναφέρεται και στη μελέτη βιωσιμότητας που ετοιμάστηκε από συμβούλους, 

η ρεαλιστική ποσότητα που αναμένεται να διαχειρίζεται ο ΣΕΠ είναι μόνο 300 

τόνοι. Το Συμβούλιο μάς πληροφόρησε ότι η ΣΕΚΕΠ Λτδ δεν αποδέχεται αύξηση 

της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών και συνεπώς δεν έχει άλλη επιλογή 

από του να επιτρέπει την εφαρμογή αυτών των τιμών. 

(β)  Χρεωστικό υπόλοιπο της ομάδας παραγωγών ΟΠΑΒΕΠ Λτδ. Το χρεωστικό 

υπόλοιπο της ομάδας παραγωγών ΟΠΑΒΕΠ Λτδ προς το Συμβούλιο, το οποίο 

παρέμεινε το ίδιο κατά τα τελευταία έτη, ανερχόταν στις 31.12.2011 στις €10.176. 

Στις 20.5.2010 ο ΣΕΠ καταχώρισε αγωγή για είσπραξη της οφειλής και σύμφωνα 

με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 27.6.2011, η ΟΠΑΒΕΠ κλήθηκε να 

εξοφλήσει το χρεωστικό υπόλοιπο πλέον τόκους και δικηγορικά έξοδα. Ακολούθως 

το Συμβούλιο καταχώρισε ένταλμα εκποίησης της κινητής περιουσίας της 

ΟΠΑΒΕΠ Λτδ αλλά σύμφωνα με την ειδοποίηση του δικαστικού επιδότη, 

ημερομηνίας 28.11.2011, η εταιρεία στερείται κινητής περιουσίας. Το Συμβούλιο, 

με επιστολή του ημερομηνίας 29.7.2011 προς το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ζήτησε έγκριση για διαγραφή του πιο πάνω ποσού.  

 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2012 
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