
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002. 

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. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £18,93 εκ., σε 

σύγκριση µε £24,51 εκ. κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 

£5,58 εκ. ή ποσοστό 22,76%. Η µείωση οφείλεται κυρίως στα προβλήµατα 

εµπορίας που παρουσιάστηκαν λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της 

ανοιξιάτικης εσοδείας, ένεκα των καιρικών συνθηκών, και στην πρωιµότητα που 

παρουσίασαν άλλες χώρες.  Τούτο είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών, 

λόγω ανταγωνισµού, αλλά και ποιοτικά προβλήµατα που παρουσίασαν οι πατάτες 

από την παρατεταµένη αποθήκευσή τους.  Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν 

£210/τόνο, σε σύγκριση µε £324/τόνο κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή 

σηµειώθηκε µείωση £114/τόνο ή ποσοστό 35,18%. 

Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 94861 το 2002, σε σύγκριση µε 76156 το 2001.  Τα 

έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £11,53 εκ., σε σύγκριση µε £9,32 εκ. το 

προηγούµενο έτος (£122 κατά τόνο, όπως και κατά το προηγούµενο έτος).  Αυτά 

αποτελούν το 61% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 38% του προηγούµενου 

έτους. 

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε συνολικά ποσό £16.481.342, σε σύγκριση µε 

£14.812.708 του προηγούµενου έτους.  Ποσό £10.080.000 καταβλήθηκε από  

έκτακτη κυβερνητική βοήθεια, αφού αφαιρέθηκε ποσό £250.000 που κρατήθηκε 

έναντι των οφειλόµενων εισφορών των παραγωγών στο Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  Καταβλήθηκε επίσης το προϊόν εµπορίας ύψους £6.651.342 που 

αντιπροσωπεύει το 35% της αξίας των πωλήσεων, σε σύγκριση µε £14.718.891 

(60%) του προηγούµενου έτους.  Ποσό £227.479, το οποίο παρέµεινε στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων, µεταφέρθηκε στο Γενικό Αποθεµατικό του 

Συµβουλίου. 
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Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2002 και 2001 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

 
Εσοδεία  2002  2001 

  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο 
Χειµερινή  5553  1,97  355  8252  2,57  311 
Ανοιξιάτικη  84634  16,96  200  67331  21,94  326 
  90187  18,93  210  75583  24,51  324 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 
 2002  2001 
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις (Σηµ.) 0,37  2,34 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των Αποθεµάτων) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,30 

  
1,95 

Έξοδα Πωλήσεων προς Πωλήσεις 0,61  0,38 
Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 0,84  0,59 

 
Σηµείωση.  Η µεγάλη µείωση στο Κεφάλαιο Κίνησης οφείλεται στο παρατράβηγµα 

ύψους £6 εκ., το οποίο ήταν αποπληρωτέο στις 31.12.2002, και στην αύξηση των 

οφειλών προς τους παραγωγούς. 

(γ) Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών.  Με βάση το άρθρο 27(1Α) του Νόµου που 

διέπει το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών, το Συµβούλιο έχει εξουσία να 

διοικεί και να διαχειρίζεται το Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών, µε βάση αρχές και 

κριτήρια και κατά τρόπο που καθορίζεται από το Συµβούλιο, µε την έγκριση του 

Υπουργού, για τη σταθεροποίηση των τιµών των πατατών.  

Το Ταµείο στις 30.9.2002 παρουσίασε χρεωστικό υπόλοιπο £672.183, σε 

σύγκριση µε πιστωτικό υπόλοιπο £1.095.159 στις 30.9.2001.   

Το χρεωστικό υπόλοιπο προέκυψε λόγω επιστροφής, σύµφωνα µε την απόφαση 

του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 55.220 ηµερ. 27.2.2002, ποσού £1.755.576 

στους παραγωγούς, από τους οποίους έγιναν κρατήσεις κατά τα έτη 1998-2000 

για την αποπληρωµή του δανείου των £1,6 εκ. και των τόκων ύψους £155.576. 
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(δ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Πιο κάτω παραθέτονται τα ταµειακά υπόλοιπα στις 

30.9.2002 και 30.9.2001: 

 2002  2001 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 1.861.665  2.159.732 
Μετρητά 959  19.638 
 1.862.624  2.179.370 

 
3. Εκκαθάριση ανοιξιάτικης εσοδείας πατατών 2002. 

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 56.126, ηµερ. 

17.7.2002, και αρ. 57.009, ηµερ. 30.12.2002, παραχωρήθηκε οικονοµική βοήθεια 

από την Κυβέρνηση ύψους £10.080.000 για την πληρωµή των παραγωγών για τις 

παραδόσεις πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002.   

Η παραχώρηση της κυβερνητικής βοήθειας βασίστηκε, µεταξύ άλλων, και στα 

προκαταρκτικά αποτελέσµατα της εσοδείας, τα οποία (στις 25.10.2002) 

παρουσίασαν πλεόνασµα εµπορίας ύψους £5.387.741.  Στους τελικούς 

λογαριασµούς παρουσιάζεται πλεόνασµα εµπορίας ύψους £5.592.083, δηλαδή 

προκύπτει διαφορά £204.342, η οποία µεταφέρθηκε στο Γενικό Αποθεµατικό του 

Συµβουλίου.  Τούτο οφείλεται κυρίως στη µείωση των απαιτήσεων των 

συνεργατών του Συµβουλίου, σε σχέση µε αυτές που αναµένονταν, καθώς και στη 

µείωση των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν, σε σχέση µε αυτές που 

υπολογίστηκαν στους προκαταρκτικούς λογαριασµούς. 

Σηµειώνεται ότι στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 57.009, ηµερ. 

30.12.2002, αναφέρεται ότι οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό ήθελε προκύψει κατά 

την τελική εκκαθάριση από την εµπορία της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002, πέραν 

των £5.387.741, θα αποκοπεί από το Συµβούλιο. 

4. Προσωπικό 

Κατά το υπό επισκόπηση οικονοµικό έτος, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 23 µόνιµους 

υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών £528.946, περιλαµβανοµένων και των 

εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το Ταµείο Προνοίας, Ταµείο 

Άµυνας, Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε µέσο όρο κόστους 

ανά υπάλληλο £22.997, καθώς και δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο 

Γραφείο του Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £50.843.   
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Εργοδοτούσε επίσης 499 εποχιακούς εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, 

µε σύνολο αποδοχών £1.244.308, καθώς και 3 έκτακτους Γεωπόνους, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν αποκλειστικά πάνω στο πρόγραµµα EUREPGΑP (εφαρµογή 

Κανονισµών για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαιτείται από την 

Ε.Ε.), µε σύνολο αποδοχών £22.294. 

5. Προϋπολογισµός 

Στον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών Νόµο αρ. 59 του 1964 δεν υπάρχει 

πρόνοια σχετικά µε την ετοιµασία, έγκριση και εκτέλεση ετήσιου Προϋπολογισµού 

του Συµβουλίου.  Παλαιότερη εισήγησή µου για συµπερίληψη στο Νόµο σχετικής 

πρόνοιας, ώστε να καλύπτεται και νοµικά το θέµα, δεν έχει προωθηθεί. 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 18.12.2002. 

Προϋπολογίστηκαν έσοδα £28,42 εκ., ενώ πραγµατοποιήθηκαν £19,12 εκ.  Η 

διαφορά των £9,3 εκ. οφείλεται κυρίως στις τιµές πώλησης, οι οποίες κατά µέσο 

όρο ήταν χαµηλότερες από εκείνες που προϋπολογίστηκαν, καθώς και στις 

ποσότητες πατατών που εξήχθησαν, οι οποίες ήταν κατά 11268 τόνους λιγότερες 

από αυτές που προϋπολογίστηκαν. 

Το σύνολο των εξόδων που διενεργήθηκαν ανήλθε στα £12,24 εκ., ενώ 

προϋπολογίστηκαν £13,59 εκ.  Η µείωση οφείλεται κυρίως στα έξοδα πωλήσεως 

και στις προµήθειες, λόγω της µειωµένης παραλαβής πατατών, η οποία ανήλθε σε 

94861 τόνους, αντί 101000 που προϋπολογίστηκαν, καθώς και στις µειωµένες 

εξαγωγές, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

6. Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών 

Οι εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ανήλθαν σε £206.567 (6,30% των πωλήσεων), σε σύγκριση µε £207.411 

(3,18%) το 2001, και στην Ηπειρωτική Ευρώπη σε £224.969 (1,45% των 

πωλήσεων), σε σύγκριση µε £120.435 (0,68%) το 2001.  Η διαφορά οφείλεται στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και το σύστηµα εµπορίας των δυο αγορών.  Η αύξηση 

στα ποσοστά, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, οφείλεται κυρίως στις 

αυξηµένες απαιτήσεις των συνεργατών του Συµβουλίου, λόγω των ποιοτικών 

προβληµάτων που παρουσίαζαν οι πατάτες από την παρατεταµένη αποθήκευση 

τους, καθώς και στις άλλες δυσκολίες που προέκυψαν στην εµπορία τους. 



 5 

7. Προβλήµατα στην εµπορία και απώλειες πατατών της Ανοιξιάτικης 
Εσοδείας 2002. 

(α)  Πωλήσεις πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο και Ευρώπη σε πολύ 
χαµηλές τιµές.  Λόγω των προβληµάτων διάθεσης των πατατών της ανοιξιάτικης 

εσοδείας 2002 στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, σηµαντικές ποσότητες 

πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές (αρχίζουν από Stg£10/�10 τον τόνο), µε 

σκοπό την αποµάκρυνση  τους από τις αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων 

αποθήκευσης και καταστροφής τους. 

Συγκεκριµένα, οι ποσότητες και οι τιµές πώλησης ανά τόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο 

ήταν: 

 
Ποσότητα 

  
% 

 Τιµή πώλησης 
ανά τόνο 

 Αξία 
πωλήσεων 

Τόνοι    Stg£  Stg£ 
8558  39    10-100  543.954 
7459  34  110-200  1.252.966 
4693  21  210-300  1.265.371 
817  4  310-400  316.433 
420  2  410-610  218.507 

21947  100    3.597.231 

Σηµειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πιο πάνω τιµές µειώθηκαν περαιτέρω, 

ύστερα από παραχώρηση εκπτώσεων προς τους αγοραστές, λόγω απαιτήσεων 

τους για ποιοτικά προβλήµατα. 

Οι ποσότητες και οι τιµές πώλησης ανά τόνο στις κυριότερες αγορές της Ευρώπης 

(Γερµανία, Βέλγιο και Ολλανδία) και στη Νορβηγία ήταν: 

 
Ευρώπη Νορβηγία 

 
 

Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης  
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης 
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων 

Τόνοι  � � Τόνοι  Stg£ Stg£ 
2300 4 10-100 158.217 22 1   10-100 1.567 
1851 4 110-200 243.346 1398 27 110-200 235.900 

16053 33 210-300 4.447.018 3215 62 210-300 805.392 
12191 25 310-400 4.383.600 552 10 310-330 175.747 
16609 34 410-660 8.800.190     
49004 100  18.032.371 5187 100  1.218.606 

 
Σηµειώνεται ότι από τις ποσότητες που πωλήθηκαν στην τιµή των �10-100, 

ποσότητα 1892 τόνων είχε µεταφερθεί από το Ηνωµένο Βασίλειο στις πιο πάνω 
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χώρες της Ευρώπης, σε µια προσπάθεια διάθεσης των ποσοτήτων που ήταν 

αποθηκευµένες στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

(β)  Απώλειες πατατών ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 στο Ηνωµένο Βασίλειο 
και στην Ευρώπη.  Οι απώλειες πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία ανέρχονται σε 1415 τόνους, ποσοστό 6,47% των 

τόνων έκδοσης.  Από την ποσότητα αυτή, ποσότητα 1350 τόνων (ποσοστό 6,17% 

των τόνων έκδοσης) αφορά πατάτες, οι οποίες, λόγω της παρατεταµένης 

αποθήκευσης τους, παρουσίασαν σοβαρά ποιοτικά προβλήµατα και ήταν 

ακατάλληλες για εµπορία.   

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται σε διάφορες εκθέσεις του 

επιθεωρητή του Εµπορικού Κέντρου Λονδίνου και του Γενικού ∆ιευθυντή και 

Μελών του Συµβουλίου, ύστερα από επισκέψεις τους στα λιµάνια και στους 

χώρους αποθήκευσης των πατατών.   

Οι αντίστοιχες απώλειες στην Ευρώπη ανέρχονται σε 729 τόνους, ποσοστό 1,15% 

των τόνων έκδοσης.  Ποσότητα 613 τόνων (ποσοστό 0,97% των τόνων έκδοσης) 

αφορά απώλειες πατατών που ήταν ακατάλληλες για εµπορία λόγω ποιοτικών 

προβληµάτων, κυρίως στη Γερµανία. 

(γ)  ∆ωρεάν παραχώρηση πατατών ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 για 
ζωοτροφές στη Κύπρο.  Με τη λήξη της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002, υπήρχαν 

στις αποθήκες του Συµβουλίου 2424 τόνοι πατατών, οι οποίες κρίθηκαν από την 

Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου Εµπορίου ως ακατάλληλες για εξαγωγή, 

λόγω ποιοτικών προβληµάτων.  Ποσότητα 2253 τόνων παραχωρήθηκε δωρεάν σε 

κτηνοτρόφους για ζωοτροφές, ενώ ποσότητα 171 τόνων κρίθηκε  ακατάλληλη και 

µεταφέρθηκε σε χωµατερές. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, το Συµβούλιο οδηγήθηκε στην απόφαση να 

µην εξάξει κάποιες ποσότητες πατατών, λόγω των προβληµάτων διάθεσης τους 

στις αγορές του εξωτερικού, για αποφυγή πρόσθετων εξόδων για την µεταφορά 

και αποθήκευση τους στο εξωτερικό.  Λόγω επίσης του κορεσµού στην επιτόπια 

αγορά, οι πατάτες παρέµειναν αποθηκευµένες για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε 

αποτέλεσµα να προσβληθούν από λίτα και να είναι ακατάλληλες για κατανάλωση. 

(δ)  Απόσυρση εδώδιµων πατατών ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 και 
παραχώρηση τους για ζωοτροφές.  Όπως υπολογίστηκε, το Νοέµβριο του 2002 
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περίπου 4900 τόνοι εδώδιµων πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 

βρίσκονταν αποθηκευµένοι στην κατοχή των παραγωγών.  Για αποφυγή του 

κινδύνου να χρησιµοποιηθούν από τους παραγωγούς για φύτευση µεγαλύτερων 

εκτάσεων, αλλά και για προστασία των τιµών των φρέσκων πατατών στην 

επιτόπια αγορά, αρµόδια Υπουργική Επιτροπή αποφάσισε την απόσυρση και τη 

δωρεάν παραχώρηση τους σε κτηνοτρόφους για ζωοτροφές, καθώς και την 

αποζηµίωση των παραγωγών προς £70 τον τόνο από την Κυβέρνηση. 

Η ευθύνη της παραλαβής, αποθήκευσης και παραχώρησης των πατατών 

ανατέθηκε στο Συµβούλιο, το οποίο θα αποζηµιωθεί από την Κυβέρνηση για τις 

δαπάνες εκτέλεσης του σχεδίου που, µε τη συµπλήρωση του, υπολογίστηκαν σε 

£21.184. 

Με βάση το σχέδιο απόσυρσης, παραδόθηκαν στο Συµβούλιο συνολικά 1936 

τόνοι πατατών, οι οποίες αποζηµιώθηκαν από την Κυβέρνηση, µε συνολικό ποσό 

περίπου £135.500.  Από την ποσότητα αυτή, 986 τόνοι παραδόθηκαν για 

ζωοτροφές, 883 τόνοι µεταφέρθηκαν σε χωµατερές, ενώ 67 τόνοι αποτελούν 

απώλειες στα συσκευαστήρια. 

8. ∆άνειο £6 εκ. για την πληρωµή πατατοπαραγωγών  της ανοιξιάτικης 
εσοδείας 2002. 

Για να καταστεί δυνατή η καταβολή ποσών στους πατατοπαραγωγούς που 

παρέδωσαν πατάτες µετά το Πάσχα, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση 

του αρ. 56.126, ηµερ. 17.7.2002, ενέκρινε νέο πιστωτικό όριο ύψους £6 εκ. προς 

το Συµβούλιο, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και εξουσιοδότησε τον 

Υπουργό Οικονοµικών να εγγυηθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης το Συµβούλιο για 

την εξασφάλιση του δανείου.  Σύµφωνα µε σχετική επιστολή του Υπουργείου 

Οικονοµικών προς την Τράπεζα, το Συµβούλιο θα αναλάµβανε να εξοφλήσει το 

πιο πάνω όριο. 

Η σύµβαση πίστωσης έληξε στις 31.12.2002 και το οφειλόµενο ποσό προς την 

Τράπεζα ήταν £6.164.667. Το Συµβούλιο δεν έχει µέχρι σήµερα καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό για την αποπληρωµή του, γιατί αυτό αφορούσε µέρος της 

κυβερνητικής βοήθειας προς τους παραγωγούς, η οποία δόθηκε υπό τη µορφή 

ορίου πίστωσης για συντόµευση των διαδικασιών παραχώρησης της, ώστε το 

ποσό να ήταν άµεσα διαθέσιµο στο Συµβούλιο. 
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Ωστόσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αποδοχή της ευθύνης εξόφλησης του 

ποσού από την Κυβέρνηση. 

9. Καθυστέρηση στην τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης 
εσοδείας στο Ηνωµένο Βασίλειο.   

Παρά τη βελτίωση στην τιµολόγηση των πωλήσεων πατατών της ανοιξιάτικης 

εσοδείας 2002 στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσότητα 3267 τόνων ή ποσοστό 14,89% 

των πωλήσεων τιµολογήθηκε µε καθυστέρηση από 11 µέρες µέχρι 3 µήνες από 

την παράδοσή τους.  Η καθορισµένη τακτική είναι όπως η τιµολόγηση γίνεται την 

επόµενη της παράδοσης ηµέρα ή εντός της επόµενης εβδοµάδας και η εξόφληση 

εντός 4-6 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία τιµολόγησης. 

Συνοπτικά η τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης εσοδείας 2002 στο 

Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 
Χρονική περίοδος από  
 την παράδοση µέχρι 
την τιµολόγηση 

 Ποσότητα 
 

   Τόνοι                  % 

 
 

 Αξία πωλήσεων 
 

Stg£                   % 
          1-5     ηµέρες  13298     60,59  1.847.734  51,82 
        6-10         »  5382     24,52  1.008.047  28,27 
      11-30         »  2797     12,75  }  636.611  17,86 
      31-60         »   300       1,37  }  14,89%  47.895  1,34 

61-109         »  170       0,77  }  25.203  0,71 
  21947   100,00   3.565.490  100,00 

 
Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η καθυστέρηση 

είναι  αναπόφευκτη αφού κάποιοι αγοραστές, κυρίως προµηθευτές υπεραγορών, 

δεν δέχονται τιµολόγηση πριν ολοκληρωθεί η επαναδιαλογή και επανασυσκευασία 

που κάνουν οι ίδιοι. 

10. Εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, το Συµβούλιο δεν εµπίπτει 

στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπόκειται στις 

ειδικές διατάξεις που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική.  Υπόκειται όµως στις 

γενικές διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν όπως η εµπορία πατατών γίνεται σε 

συνθήκες ανταγωνισµού.  Για το σκοπό αυτό προωθείται η µετεξέλιξη του 

Συµβουλίου σε «νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» που, σύµφωνα µε τον περί 

Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων 
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Νόµο αρ. 164(Ι) του 2002, σηµαίνει εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη είτε στο 

Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, είτε στο 

Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών, σύµφωνα µε τους περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόµους του 1985 µέχρι 2001. 

Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην προώθηση και συµπλήρωση των 

διαδικασιών εναρµόνισης, αφού, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε, 

µέχρι τον Ιανουάριο του 2003 θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί ο σχετικός Νόµος, 

καθώς και οι Κανονισµοί για την ίδρυση και λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών, 

για να µπορεί να αρχίσει η εφαρµογή των προνοιών της νέας νοµοθεσίας την 

1.1.2004. 

11. Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού. 

Ύστερα από υπόδειξη και έγκριση του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών, το Συµβούλιο προχώρησε στις 

6.8.2002 στην υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης του προσωπικού για την 

περίοδο 1998-2003, στην οποία έχουν περιληφθεί πρόνοιες ως προς τα 

συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του προσωπικού, δηλαδή την υιοθέτηση 

Κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας και Σχεδίου Σύνταξης, µε δικαίωµα επιλογής 

από το προσωπικό. 

Σχετικά µε το Σχέδιο Σύνταξης έχει περιληφθεί πρόνοια ότι η Κυβέρνηση θα 

καλύψει την εφάπαξ αναλογιστική υποχρέωση για τη λειτουργία του σχεδίου, το 

καθαρό ύψος της οποίας στις 31.12.2001 υπολογίστηκε σε £1.526.000, καθώς και 

την εκάστοτε καθαρή ετήσια οικονοµική δαπάνη εφαρµογής του σχεδίου που, για 

το 2001, υπολογίστηκε περίπου στις £38.597. 

Η αναλογιστική υποχρέωση του Συµβουλίου για το Κατοχυρωµένο Ταµείο 

Προνοίας στις 31.12.2001 ήταν £360.000, πλέον το ετήσιο κόστος κατοχύρωσης.   

Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως η δαπάνη κατανεµηθεί σε τέσσερα οικονοµικά 

έτη, από το 2001/2002 µέχρι το 2004/2005, µε οικονοµική επιβάρυνση £90.000 

κατ΄ έτος. 

Παρόλο ότι µε βάση τη συλλογική σύµβαση το Σχέδιο Σύνταξης τίθεται σε 

εφαρµογή από 1.1.2001 και το Κατοχυρωµένο Ταµείο Προνοίας από 1.1.1999, δεν 

έχουν ακόµα δοθεί προς το Συµβούλιο οι σχετικές οδηγίες και εγκρίσεις για την 

πρακτική εφαρµογή τους, µε αποτέλεσµα οι υπάλληλοι, οι οποίοι στο µεταξύ 
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αφυπηρέτησαν, να µην µπορούν να πάρουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα, 

ενώ θα πρέπει να γίνει νέα αναλογιστική µελέτη για τις υποχρεώσεις τόσο του 

Συµβουλίου όσο και της Κυβέρνησης για την περίοδο από 1.1.2002. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε για την 

εναρµόνιση του Συµβουλίου µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο, θα πρέπει µέχρι τις 

31.12.2003 το Συµβούλιο να µετεξελιχθεί σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

και εποµένως τίθεται θέµα εφαρµογής των συµφωνηθέντων. 

12. ∆ιαθεσιµότητα Τεχνικού Λειτουργού/Γεωπόνου Α΄. 

Στον πιο πάνω λειτουργό επιβλήθηκε από το Συµβούλιο αναγκαστική 

αφυπηρέτηση για πειθαρχικά παραπτώµατα στις 20.12.2001.  Η απόφαση αυτή 

ακυρώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 10.12.2002.  Ο λειτουργός 

επέστρεψε στην εργασία του και στις 13.12.2002 το Συµβούλιο αποφάσισε να τον 

θέσει και πάλι σε διαθεσιµότητα, για τα ίδια παραπτώµατα, και να επαναληφθεί η 

πειθαρχική διαδικασία.   Με την επιστροφή του, του καταβλήθηκε ποσό £28.416, 

το οποίο αντιπροσωπεύει τον καθαρό µισθό που του κατακρατήθηκε κατά τη 

διάρκεια της διαθεσιµότητας και της αναγκαστικής αφυπηρέτησης του µέχρι την 

ηµεροµηνία της απόφασης του ∆ικαστηρίου. 

Μέχρι σήµερα το Συµβούλιο δεν έχει προχωρήσει στην εξέταση της υπόθεσης.  Ο 

λειτουργός αποζηµιώνεται µε το 65% του µισθού του κατά τη διάρκεια της 

διαθεσιµότητας του. 

13. Ζηµιές πατατοπαραγωγών από την καλλιέργεια προβληµατικού 
εισαγόµενου πατατόσπορου. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε να πληρώσει αποζηµιώσεις προς τους 

πατατοπαραγωγούς που υπέστησαν ζηµιά από την καλλιέργεια προβληµατικού 

εισαγόµενου πατατόσπορου για την ανοιξιάτικη εσοδεία 2002. 

Η απόφαση αφορά την καταβολή της αξίας δύο σάκων πατατόσπορου για κάθε 

ένα σάκο προβληµατικού και λήφθηκε µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος, 

το οποίο ανέρχεται σε £23.496, θα καταβληθεί στο Συµβούλιο από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε την ευθύνη εισαγωγής του πατατόσπορου. 

Η Τράπεζα δεν αποδέχεται ευθύνες για τις ζηµιές των παραγωγών, εφόσον, όπως 

αναφέρει, οι εισαγωγές πατατόσπορου συνοδεύονται µε τα απαραίτητα 

φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

χώρας προέλευσης και, µετά την εισαγωγή του, ελέγχεται από τις αρµόδιες 
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υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας.  Εισηγείται όπως, αντί της επιστροφής χρηµάτων 

στους παραγωγούς, παραχωρηθεί δωρεάν ποσότητα πατατόσπορου κατά την 

επικείµενη καλλιεργητική περίοδο.  Επίσης η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει την 

καταβολή αποζηµιώσεων για διαφυγόν κέρδος των παραγωγών. 

Σηµειώνεται ότι η εξέταση των παραπόνων των παραγωγών έγινε σε περίοδο που 

οι φυτείες ήταν σε προχωρηµένο στάδιο και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα 

προβλήµατα οφείλονταν στην κακή ποιότητα του πατατόσπορου.  Για το λόγο 

αυτό ορισµένοι από τους προµηθευτές δεν αποδέχθηκαν ευθύνη και δεν 

ανταποκρίθηκαν σε αίτηµα για παραχώρηση δωρεάν ποσοτήτων πατατόσπορου. 

Σχετική έκθεση του Τµήµατος Γεωργίας αναφέρει ότι, στην προσπάθεια να 

εξασφαλιστούν έγκαιρα οι ποσότητες και ποικιλίες πατατόσπορου που 

απαιτούνται, η εισαγωγή των πρώτων φορτίων γίνεται βεβιασµένα, µε αποτέλεσµα 

να µην είναι έτοιµα όλα τα πιστοποιητικά και οι ποσότητες να µην είναι 

συσκευασµένες στην τελική τους συσκευασία.  Επίσης παρατηρείται κακή 

διαχείριση του πατατόσπορου, τόσο από τους εισαγωγείς όσο και από τους 

παραγωγούς.   

Σηµειώνεται ότι εξετάζεται θέµα προβληµατικού πατατόσπορου που φυτεύτηκε για 

την εσοδεία 2003, αφού παρουσιάστηκαν προβλήµατα βλαστικότητας. 

Το θέµα της εισαγωγής του πατατόσπορου από το Συµβούλιο και της διεκδίκησης 

αποζηµιώσεων από τους προµηθευτές είχε τεθεί και στην προηγούµενη έκθεσή 

µου. 

14. Συνέχιση σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών. 

Το Συµβούλιο, για ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς του εξωτερικού 

αποφάσισε τη συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών, το οποίο 

άρχισε το 1998 και βρίσκεται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο, παρέχοντας στους 

παραγωγούς που συµµετέχουν σ΄ αυτό εξασφαλισµένη τιµή £350 τον τόνο, πλέον 

£10,50 για την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. και £15 τον τόνο για τη συσκευασία στο 

χωράφι.  Από τα αποτελέσµατα της εµπορίας των πατατών του σχεδίου, φαίνεται 

ότι, παρά τις ψηλές τιµές που εξασφαλίζονται, για το Συµβούλιο εξακολουθεί να 

προκύπτει µικρή ζηµιά, λόγω της ψηλής τιµής που πληρώνεται στους 

παραγωγούς, ως κίνητρο για προώθηση του σχεδίου.  Κατά το 2002 οι πωλήσεις 

ανήλθαν στους 571 τόνους, σε σύγκριση µε 318 το 2001, και προέκυψε ζηµιά 
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£81.995, δηλαδή £144 τον τόνο, σε σύγκριση µε £15.317 το 2001, δηλαδή £48 τον 

τόνο. 

Άποψη του Συµβουλίου είναι ότι το σχέδιο θα πρέπει να συνεχίσει µε τις 

κατάλληλες προσαρµογές όπου χρειάζεται. 

15. Χρεώστες και οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α)  Επισφαλή χρέη εταιρείας H&J.M. Bennett (Import Export) Ltd.  Το 

Συµβούλιο στις 7.2.2002, µε έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, αποφάσισε τη 

διάθεση ποσού µέχρι £50.000 για τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον των πρώην 

διευθυντών του οµίλου εταιρειών BENNETT  και άλλων προσώπων ή εταιρειών, 

στους οποίους έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η µητρική 

εταιρεία του οµίλου κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που 

εξουσιοδότησαν τις πληρωµές αυτές.  Στις 29.10.2002 αποφασίστηκε η λήψη 

δικαστικών µέτρων. 

(β)  Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992. Στις 30.9.2002, 

οκτώ πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των 

£56.278, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν 

από το Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο ότι έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και έχουν 

εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις δεν έχει καταβληθεί 

σχεδόν καµιά δόση µέχρι σήµερα. 

Από το συνολικό ποσό των £56.278, ποσό £38.070 οφείλεται από 

πατατοπαραγωγό, στον οποίο το Συµβούλιο έδωσε παράταση χρόνου για 

διευθέτηση του χρέους του, χωρίς αυτός να εξοφλήσει οποιοδήποτε ποσό.  Ο ίδιος 

παραγωγός χρωστεί επίσης ποσό £7.260, το οποίο αφορά την πώληση 

πατατόσπορου του 1993, παρόλο που στις 2.7.97 εκδόθηκε δικαστική απόφαση 

εναντίον του. 

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

Κύπρο οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών που προµηθεύτηκαν από το 

Συµβούλιο το 2000.  Λήφθηκαν νοµικά µέτρα και έχει εκδοθεί απόφαση εναντίον 

του για καταβολή του ποσού των £11.896, µε τόκο προς 8% το χρόνο µέχρις 

εξοφλήσεως. 
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(δ)  Χρέος από Unifruit Hellas.  Στις 25.4.2000 δόθηκαν οδηγίες στο νοµικό 

σύµβουλο του Συµβουλίου για καταχώριση αγωγής εναντίον της πιο πάνω 

εταιρείας για το ποσό των £5.600, για αξία πατατών που αγόρασε το ∆εκέµβριο 

του 1998.  Η εταιρεία πτώχευσε στις 19.3.2003 και δεν αναµένεται να εισπραχθεί 

το ποσό. 

(ε) Απαιτήσεις Συµβουλίου από την εταιρεία µεταφορών SOMAT 
Βουλγαρίας.  Από την πιο πάνω εταιρεία οφείλεται ποσό DM 9.132 (περίπου 

£2.678) που εκκρεµεί από το 1997, για απώλειες κατά τη µεταφορά πατατών.  Ο 

αντιπρόσωπος  της εταιρείας στην Κύπρο πρότεινε την καταβολή ποσού £1.000, 

για τελική διευθέτηση. 

Για τις περιπτώσεις (β) και (γ) πιο πάνω, ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι 

δόθηκαν οδηγίες στους δικηγόρους του Συµβουλίου για την λήψη περαιτέρω 

νοµικών µέτρων εναντίον τους για είσπραξη του λαβείν του Συµβουλίου ή να 

ζητήσουν την κήρυξη τους σε πτώχευση. 

16. Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά  
 για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας.   
∆εν έχει ληφθεί τελική απόφαση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, κατά 

πόσο το Συµβούλιο απαλλάσσεται από τις πιο πάνω φορολογίες. 

Το Συµβούλιο έλαβε ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας φόρου εισοδήµατος και 

έκτακτης  εισφοράς για την άµυνα, για τα έτη 1994 και 1995, και υπέβαλε 

ενστάσεις οι οποίες και εκκρεµούν.  Επίσης παραµένει σε εκκρεµότητα και η 

υποβολή δηλώσεων εισοδήµατος και ελεγµένων λογαριασµών του Συµβουλίου για 

τα έτη 1996-2000, τα οποία ζητήθηκαν από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003  
 



 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 
 
΄Εχω ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 3 µέχρι 18 και  έχω πάρει 
όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες.  Την ευθύνη για την 
ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχει το Συµβούλιο.  Η δική µου 
ευθύνη είναι να εκφράσω γνώµη πάνω σ΄ αυτές,  µε βάση τον έλεγχό µου.  
 
΄Εχω διενεργήσει τον έλεγχό µου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν  όπως προγραµµατίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να 
πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν 
ουσιώδη λάθη.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και  
άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των 
σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το Συµβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύω ότι 
ο έλεγχος µου παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µου. 
 
Κατά τη γνώµη µου έχουν τηρηθεί τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι οικονοµικές 
καταστάσεις, που συµφωνούν µε αυτά, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών στις 30 
Σεπτεµβρίου 2002 και του πλεονάσµατος και ταµειακής ροής  για το έτος που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Εµπορίας 
Κυπριακών Πατατών Νόµου. 
 
 
 
 
Γιώργος Κυριακίδης, FCCA, 
Αν. Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 23 Μαΐου 2003  
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