
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 
 

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, 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 (Ν.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, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κοινοτικούς Κανόνες, τα οποία δυνατόν να 

ανατεθούν στο Συµβούλιο, ως ανάδοχου, από τον Οργανισµό Αγροτικών 

Πληρωµών, δυνάµει των διατάξεων του περί Οργανισµού Αγροτικών 

Πληρωµών Νόµου.  
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3. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

(α)  Τερµατισµός της λειτουργίας του 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 απόφασή του αρ. 65.110 ηµερ. 28.2.2007, 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, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού αναµένεται να ετοιµάσει και να υποβάλει άµεσα, Σχέδιο Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης του υφιστάµενου προσωπικού του Συµβουλίου και των µόνιµων 

εργατών, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος.  Πρόσθετα, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία 

Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Συµβούλιο θα 

υποβάλει Σχέδια ∆ιάθεσης των Περιουσιακών του Στοιχείων.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι το Συµβούλιο θα ενεργήσει σύµφωνα µε 

την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου παρόλο που πιστεύει ότι θα µπορούσε 

να συνεχίσει να συµβάλλει, σε µεγάλο βαθµό, στον τοµέα του ελαιολάδου, 

διασφαλίζοντας µε τις υπηρεσίες του  τα συµφέροντα του ελαιοπαραγωγικού τοµέα. 

(β) Καταβολή αποζηµιώσεων για αγωγές κατά του Συµβουλίου.  Ο νοµικός 

σύµβουλος του ΣΕΠ µε επιστολή του ηµερ. 2.4.2007, µε πληροφόρησε ότι το 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε στις 18.1.2007, απόφαση στην αγωγή 

µε αρ. 9753/03 που κινήθηκε από την εταιρεία AMBROSIA Ltd σύµφωνα µε την 

οποία το Συµβούλιο θα πρέπει να καταβάλει στην εν λόγω εταιρεία ποσό ύψους 
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περίπου £56.400.  Σηµειώνεται ότι στις οικονοµικές καταστάσεις για το 2006 

υπάρχει πρόνοια ύψους £37.958 έναντι της πιο πάνω οφειλής. 

4. Προϋπολογισµός. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2006 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 8.9.2005 και από το Υπουργικό Συµβούλιο την 1.2.2006.  

Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6.2.2006, ψηφίστηκε σε Νόµο στις 

9.3.2006 και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 

24.3.2006 (Νόµος 24(ΙΙ)/2006).  ∆εδοµένου ότι η Βουλή ψήφισε δωδεκατηµόρια για 

τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2006, οι δαπάνες που διενεργήθηκαν για 

την περίοδο 1.3.2006-23.3.2006 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην υποβολή 

του Προϋπολογισµού για το 2006 οφειλόταν στην καθυστέρηση έγκρισης του 

Προϋπολογισµού για το 2005 και ότι σε µόνο αναγκαίες περιπτώσεις έγιναν 

πληρωµές, για κάλυψη µισθών, µετά από σχετική γνωµάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα. 

5. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν έλλειµµα  

£177.112, σε σύγκριση µε  £306.385 το 2005. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2006 ανήλθαν σε £281.624, σε σύγκριση µε 

£569.839 το 2005, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £288.215 ή ποσοστό 50,58%, που 

οφείλεται κυρίως στην µείωση πωλήσεων ελαιολάδου, από £502.903 το 2005 σε 

£18.239 το 2006, η οποία επήλθε λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου και του 

επαναπροσδιορισµού των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου µε βάση τη νέα 

νοµοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ από τις 18.3.2005.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι, µε την εδραίωση των 

οµάδων παραγωγών που συνεργάζονται µε το Συµβούλιο, υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα να αυξηθούν τα έσοδα του από οικονοµικές δραστηριότες. 

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε 

£458.736, σε σύγκριση µε £876.224 το 2005, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £417.488 

ή ποσοστό 47,65%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους των 
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πωλήσεων ελαιολάδου, των λειτουργικών και γενικών εξόδων και της προµήθειας 

του διανοµέα.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι τα έξοδα που αφορούν στις 

οικονοµικές δραστηριότητες του Συµβουλίου µπορούν να µειωθούν περαιτέρω. 

(δ) Κρατική Χορηγία. Στα έσοδα του Συµβουλίου περιλαµβάνεται κρατική 

χορηγία ύψους £171.191, 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 2006 σε οικονοµικές και µη οικονοµικές 

δραστηριότητες. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
0,51 

  
0,62 

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

 
 

0,50 

  
 

0,59 
Μικτή (Ζηµιά) / Κέρδος προς Πωλήσεις (4,60)  0,002 
 

(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 και τη σηµαντική µείωση των εσόδων 

του.  Συνεπώς, η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου έχει επιδεινωθεί και το 

πρόβληµα ρευστότητας γίνεται οξύτερο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

τακτοποιήσει  αµέσως τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2006 

ανέρχονταν σε £1.166.103.   Η συνέχιση της λειτουργίας του Συµβουλίου και η 

εκπλήρωση της αποστολής του  εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη ή 

δανεισµό.  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3 της επιστολής µου, ενόψει των 

πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον τερµατισµό της λειτουργίας του 

Συµβουλίου το συντοµότερο δυνατό. 

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

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Συµβούλιο σύναψε στις 21.3.2002 και 29.5.2003 δύο 
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δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ τα υπόλοιπα των οποίων στις 

31.12.2006 ανέρχονταν σε £499.693 και £616.975 αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2006, δεν πληρώθηκε καµιά δόση για τα πιο πάνω δάνεια µε 

αποτέλεσµα να χρεώνονται, εκτός από τους τόκους των δανείων, και τόκοι 

υπερηµερίας. Το Συµβούλιο τηρούσε παράλληλα  δύο λογαριασµούς επταήµερης 

και τριανταήµερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, µε υπόλοιπα στις 31.12.2006 

ύψους £62.171 και £296.671, αντίστοιχα, µε επιτόκιο που κυµάνθηκε κατά τη 

διάρκεια του έτους από 2,00%-2,25% και από 2,50%-2,75%, αντίστοιχα. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών, ως εγγυητής των δανείων, µε επιστολή του 

ηµεροµηνίας 17.7.2006, υπέδειξε την ανάγκη µερικής εξόφλησης των πιο πάνω 

δανείων από τα χρηµατικά διαθέσιµα του Συµβουλίου και αποπληρωµή του 

υπόλοιπου των δανείων που θα παραµείνει σε εκκρεµότητα, από το κράτος, ως 

εγγυητής, µέσω των ετήσιων προϋπολογισµών που θα υποβάλλει το ΣΕΠ προς 

έγκριση, αφού προηγουµένως εξασφαλιστεί και η άποψη του Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων µε βάση τους Κανονισµούς περί Κρατικών Ενισχύσεων.   

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 7.7.2006, 

πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ότι, επειδή 

υπάρχει συµβατική υποχρέωση από την Κυβέρνηση για αποπληρωµή του 

οφειλόµενου ποσού των πιο πάνω δανείων, η οποία δηµιουργήθηκε πριν την 

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται σήµερα οποιοδήποτε θέµα 

κρατικής ενίσχυσης. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι η εξόφληση των πιο πάνω 

δανείων θα µπορούσε να γίνει µε την καταβολή µέρους των χρηµατικών διαθεσίµων 

του Συµβουλίου και την εξόφληση του υπολοίπου µε τη σύναψη νέου δανείου, που 

θα καλύπτεται µε Κυβερνητική εγγύηση. 

6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. 

 Στις 31.12.2006 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 µε 

σύµβαση για προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των µόνιµων υπαλλήλων κατά τα δύο 

τελευταία χρόνια ήταν: 
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 2006  2005 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 107.380  100.403
Επιδόµατα και υπερωρίες 1.736  3.330
Εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα 14.943  14.605
 124.059  118.338
Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων 24.474  49.007
 148.533  167.345
 

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

χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν £31.015 για το 2006 

έναντι £29.585 για το 2005. 

Οι δαπάνες για την µίσθωση των υπηρεσιών για γραφειακά καθήκοντα, ανήλθαν σε 

£4.991, ενώ οι  δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε £65.180 (£84.341 για το 2005).  

7.  Συµφωνία παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΣΕΠ και οµάδων παραγωγών.   

(α) Τιµές παρεχόµενων υπηρεσιών. Το Συµβούλιο συνέχισε την παροχή 

υπηρεσιών προς τη Συλλογική Εταιρεία Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

(ΣΕΚΕΠ) Λτδ και στην Οργάνωση  Παραγωγών Βιολογικών Ελαιοκοµικών 

Προϊόντων (ΟΠΑΒΕΠ) Λτδ σε τιµές οι οποίες καθορίστηκαν µε  απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 2.11.2005, χωρίς ωστόσο να υπογραφεί οποιαδήποτε 

συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, η οποία να καθορίζει τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις τους. 

Με µεταγενέστερες αποφάσεις του ηµερ. 24.1.2006, 8.2.2006 και 5.4.2006, το 

Συµβούλιο µείωσε περαιτέρω τις τιµές χρέωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

προσδοκώντας ότι το όφελος θα µετακυλιστεί στους παραγωγούς. Στις 29.12.2006 

και 21.2.2007 υπογράφτηκαν συµφωνίες διάρκειας δυο χρόνων µεταξύ του 

Συµβουλίου και των εταιρειών ΟΠΑΒΕΠ Λτδ και ΣΕΚΕΠ Λτδ αντίστοιχα, οι οποίες 

παρέχουν στα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα τερµατισµού τους µε γραπτή 

προειδοποίηση 12 µηνών. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην υπογραφή των 

συµφωνιών οφειλόταν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθορισµού των όρων 

και τιµών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

(β) Πιστωτικές και άλλες  διευκολύνσεις.  Με βάση τους όρους της συµφωνίας, οι 

εταιρείες δεσµεύονται να  πληρώνουν κάθε τιµολόγιο εντός τεσσάρων (4) µηνών 
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από την έκδοσή του, νοουµένου ότι το εκάστοτε υπόλοιπό τους δεν θα υπερβαίνει 

το ποσό των £40.000 και ότι σε περίπτωση που ζητηθεί οποιαδήποτε πίστωση  

µεγαλύτερη από το ποσό αυτό τότε θα πρέπει να καλύπτεται µε ισόποση τραπεζική 

εγγύηση. 

Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς την εταιρεία 

ΣΕΚΕΠ Λτδ  κατά τη διάρκεια του έτους δεν εξοφλούνταν στο προκαθορισµένο 

διάστηµα των τεσσάρων µηνών, και το µηνιαίο  υπόλοιπο του λογαριασµού της 

κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2006 υπερέβαινε το καθορισµένο όριο.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι ο µέσος όρος του µηνιαίου υπολοίπου για την περίοδο Ιουλίου 2006-

Μαρτίου 2007, ανερχόταν σε περίπου £63.770, χωρίς η εταιρεία να προσκοµίσει 

εγγυητική. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το Συµβούλιο συµβιβάστηκε σε µια 

διευθέτηση που εξασφαλίζει σταδιακή µείωση του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου 

της εταιρείας µε την αποπληρωµή επιπρόσθετου ποσοστού 10% της αξίας κάθε 

συναλλαγής. 

(γ) Αρµοδιότητες Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.  Σύµφωνα µε τον 

περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικό) Νόµο αρ. 117(Ι)/2005 

που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 14.10.2005, 

προστέθηκε στις αρµοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ο 

έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και 

αλιείας. Στην έκθεσή µου για τις οικονοµικές καταστάσεις του 2005, εισηγήθηκα 

όπως οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών µεταξύ του Συµβουλίου και των οµάδων 

παραγωγών,  επανατεθούν ενώπιον του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

αφού, όπως αναφέρεται και στην επιστολή του 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. 

Με επιστολή του ηµερ. 18.7.2006 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, υπέδειξε ότι αν οι τιµές 

χρέωσης του ΣΕΠ καθορίζονται χωρίς καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, τότε 
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δίνεται µε τον τρόπο αυτό έµµεσο πλεονέκτηµα στους αγοραστές υπηρεσιών.  Σε 

αυτή την περίπτωση ο ΣΕΠ θα πρέπει να αναδιαµορφώσει τις τιµές για τις 

υπηρεσίες που παρέχει, καθότι, µε τις χαµηλές τιµές, χορηγείται παράνοµη 

λειτουργική ενίσχυση στους ελαιοπαραγωγούς, η οποία είναι ασύµβατη µε το 

κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις.  Συναφώς αναφέρεται ότι, το συνολικό 

κόστος των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, ανήλθε κατά το 2006, σε £183.593, 

ενώ το ποσό που χρεώθηκε στις εταιρείες έναντι των υπηρεσιών αυτών ήταν µόνο 

£75.839 δηλαδή χρεώθηκε µόλις το 41,3% του συνολικού κόστους. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι χρεώσεις του Συµβουλίου για 

τις προσφερόµενες υπηρεσίες δεν βασίζονται επί του συνολικού κόστους 

παραγωγής των υπηρεσιών αυτών, αλλά καθορίζονται µε βάση τις τιµές αγοράς και 

τις χρεώσεις των ανταγωνιστών του. 

8. Αποθέµατα ελαιολάδου στις 31.12.2005. 

Τα αποθέµατα ελαιολάδου που βρίσκονταν στις αποθήκες του Συµβουλίου στο 

τέλος του 2005 και ανέρχονταν, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό φυσικής 

καταµέτρησης ηµεροµηνίας 31.1.2006, σε 10 729 κιλά, πωλήθηκαν κατόπιν 

έγκρισης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην 

εταιρεία ΣΕΚΕΠ Λτδ, µε τη διαδικασία των προσφορών.  
 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2007 
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