
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2.     Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.   Kατά το υπό έλεγχο έτος, δεύτερο κατά σειρά έτος σε 

συνθήκες ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού, το Συµβούλιο συνεργάστηκε µε 

µέρος µόνο των πατατοπαραγωγών (σε ποσοστό πέραν του 60%) και ως εκ τούτου  

η παραγωγή, και  κατ’ επέκταση οι εξαγωγές  είναι  µειωµένες σε σχέση µε τα χρόνια 

που ίσχυε το µονοπωλιακό καθεστώς.    

Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £15,80 εκ.,  σε σύγκριση µε £9,82 εκ., κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £5,98 εκ. ή ποσοστό 60,9 %.  Οι 

τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν £318/τόνο, σε σύγκριση µε £212/τόνο κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £106/τόνο ή  ποσοστό 50%.  Η 

αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στις ικανοποιητικές συνθήκες  που 

επικράτησαν στην αγορά κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά και στις αυξηµένες σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος τιµές που εξασφαλίστηκαν. Αξίζει  να σηµειωθεί ότι  η 

παραγωγή ήταν µειωµένη σε σχέση µε την έκταση που καλλιεργήθηκε.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι ενώ είχε προγραµµατιστεί για την εαρινή εσοδεία η παραγωγή  65 000 

τόνων από τους οποίους 55 000 για εξαγωγή και 10 000 για την ντόπια αγορά  

παρελήφθηκαν µόνο 38 501 τόνοι και εξήχθηκαν περίπου  38 000 τόνοι.  

Οι τόνοι συσκευασίας και για τις δύο εσοδείες  ήταν 50 193, σε σύγκριση µε 46 394 

το 2005.  Τα έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £5,9 εκ. (δεν λήφθηκαν υπόψη τα έξοδα 

για το πρόγραµµα Eurepgap, τα οποία καλύπτονται από αντίστοιχα έσοδα), σε 

σύγκριση µε £5,80 εκ. το προηγούµενο έτος (£119 κατά τόνο, σε σύγκριση µε £125 

κατά τόνο το προηγούµενο έτος).  Αυτά αποτελούν το 37% των πωλήσεων, σε 

σύγκριση µε 59% το προηγούµενο έτος.  
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Στους παραγωγούς καταβλήθηκε συνολικά ποσό £9,75 εκ., µε µέσο όρο £194 τον 

τόνο, σε σύγκριση µε £4,02 εκ. και µέσο όρο £87 τον τόνο, που καταβλήθηκε το 

προηγούµενο έτος.   

Το πλεόνασµα  µετά την κυβερνητική χορηγία ανήλθε σε £2.935, σε σύγκριση µε 

έλλειµµα ύψους £215.812 το προηγούµενο έτος.  

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2006 και 2005 παρουσιάζονται ως 
ακολούθως: 

 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 
 2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
1,76 

  
1,29 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των 
Αποθεµάτων) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,49 

  
0,98 

Έξοδα Πωλήσεων (πλην των εξόδων  
Eurepgap)  προς Πωλήσεις 

 
0,37 

  
0,59 

Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων 
ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 

 
0,62 

  
0,44 

 
Οι τρέχουσες υποχρεώσεις στις 30.9.2006 ανέρχονταν σε £1,2 εκ. σε σύγκριση µε 

£7,96 εκ. στις 30.9.2005, ποσό στο οποίο περιλαµβάνεται  πιστωτικό όριο ύψους 

£6,99 εκ.. Το όριο αυτό µεταφέρθηκε σε λογαριασµό δανείου στις 10.11.2005 και θα 

πληρωθεί από την Κυβέρνηση. Οι λογιστικές αναλογίες για το 2005 υπολογίστηκαν, 

για σκοπούς σύγκρισης ,µετά την αφαίρεση  του πιστωτικού ορίου των £6,99 εκ. από 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

 (γ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2006 και 30.9.2005 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

  2006  2005 

 

Εσοδεία 

  

Τόνοι 

 Έσοδα 

£εκ. 

  

£/τόνο 

  

Τόνοι 

 Έσοδα 

£εκ. 

  

£/τόνο 

Χειµερινή  11578     3,32  287  6109    1,98  324 

Ανοιξιάτικη  38048   12,48  328  40158    7,84  195 

  49626   15,80  318  46267    9,82  212 
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 2006  2005 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 638.772  197.118 
Μετρητά 2.108  6.656 
 640.880  203.774 

 

(δ) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.     Με την κατάργηση  

του  άρθρου  35 του βασικού Νόµου, που αφορούσε στη δυνατότητα παροχής 

εγγύησης από την Κυβέρνηση για την αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει  το 

Συµβούλιο,  για την  οµαλή διεξαγωγή των εργασιών του, το Συµβούλιο εξασφαλίζει 

πιστωτικές διευκολύνσεις (όριο πίστωσης)  από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

υπό όρους, µεταξύ των οποίων την υποθήκευση της εµπορίας των πατατών, την 

δέσµευση του Συµβουλίου για εκτέλεση όλων των χρηµατοπιστωτικών πράξεων του 

µέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και την υποθήκευση του 

Συσκευαστηρίου Λάρνακας. Ως εκ τούτου  το Συµβούλιο, από το 2004/2005  έχει 

υποθηκεύσει το Συσκευαστήριο Λάρνακας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  για το ποσό των £500.000.  Κατά την 

εµπορική περίοδο 2005/2006 έχει εξασφαλίσει πιστωτικό όριο ύψους £1,2  εκ. για την 

χειµερινή εσοδεία και  £3 εκ. για την εαρινή.   

3.    Παράταση της αρµοδιότητας του ΣΕΚΠ για εµπορία πατατών µέχρι την 31η      

Αυγούστου  2008  και   µετεξέλιξή του. 

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

το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε αρχικά  από τον περί Εµπορίας Κυπριακών 

Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο του 2004, Ν.142(Ι)/2004, µε τον οποίο 

καταργήθηκε το µονοπωλιακό καθεστώς του Συµβουλίου στην εµπορία πατατών, το 

Συµβούλιο είχε, µεταξύ άλλων, καθήκον και αρµοδιότητα για  την εµπορική περίοδο 

2004-2005, που έληγε στις 31.8.2005, να εξασφαλίσει προς όφελος των παραγωγών 

τις πιο επωφελείς και οικονοµικές διευθετήσεις για την εξασφάλιση πατατόσπορου, 

και τη διαβάθµιση, συσκευασία, φόρτωση, εµπορία και πώληση των πατατών 

(άρθρο26(α)). Στη συνέχεια το άρθρο τροποποιήθηκε και  η περίοδος κατά την οποία 

το Συµβούλιο έχει καθήκον και αρµοδιότητα  να εµπορεύεται παρατάθηκε για έναν 

ακόµη χρόνο (Ν.107(Ι)/2005)) και αργότερα για ακόµη δύο χρόνια (N.114(Ι)/2006) και 

ως εκ τούτου οι αρµοδιότητες του ΣΕΚΠ όσο αφορά  στην εµπορία λήγουν την 31η 

Αυγούστου 2008.   
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(β)  Μετεξέλιξη του ΣΕΚΠ.   Το Υπουργικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της απόφασης 

του  αρ. 63.962 ηµερ. 22.6.2006,  µε την οποία   ενέκρινε την παράταση λειτουργίας 

του ΣΕΚΠ µέχρι τις 31.8.2008, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως υποβάλει ολοκληρωµένη Πρόταση προς 

το Υπουργικό Συµβούλιο για τη µετεξέλιξη του ΣΕΚΠ.   

 Για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις και συσκέψεις µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς κατέθεσε  στο Υπουργικό Συµβούλιο σχετική Πρόταση µε  

τρία πιθανά  σενάρια.  Το θέµα συζητήθηκε πρόσφατα στο  Υπουργικό Συµβούλιο και 

όπως πληροφορήθηκα το Συµβούλιο ενέκρινε ένα σενάριο που κρίθηκε ως το 

καταλληλότερο τόσο από το Συµβούλιο όσο και από  το Υπουργείο και  άλλους 

εµπλεκόµενους φορείς, το οποίο προνοεί την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Εµπορίας από 

τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς ή τις οργανώσεις τους, µε παράλληλη συνέχιση 

της λειτουργίας του ΣΕΚΠ ως ηµικρατικού Οργανισµού.  Ο  Οργανισµός αυτός θα 

αναλαµβάνει τη συσκευασία πατατών και θα παρέχει στον Ενιαίο Φορέα 

συµβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες συναφείς µε την εµπορία, σε τιµές που θα 

καλύπτουν το κόστος  των υπηρεσιών αυτών.  Παράλληλα αποφάσισε να προωθηθεί 

η ετοιµασία ολοκληρωµένου Σχεδίου Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης για το 

Προσωπικό και ενέκρινε ποσό £20.000 περίπου για την ετοιµασία από το ΣΕΚΠ 

µελέτης βιωσιµότητας για τη δηµιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου.  Αναµένεται να 

τροχιοδροµηθούν  οι αναγκαίες νοµοθετικές τροποποιήσεις  για την υλοποίηση της 

πιο πάνω απόφασης.    

4. Προσωπικό. 

(α) Κατά το οικονοµικό έτος που έληξε στις 30.9.2006, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 

18 µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών £546.387 (£513.684 το 2005), 

περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το  

Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε µέσο όρο 

κόστους ανά υπάλληλο £30.355 (£28.538 το 2005).  Η εγκεκριµένη  θέση του 

Λογιστή, έναντι της οποίας απασχολείτο ένας υπάλληλος µε συµβόλαιο µέχρι και τις 

13.7.2005, οπότε οι υπηρεσίες του τερµατίστηκαν, παραµένει µέχρι σήµερα κενή.  

Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο κατέβαλε ποσό £15.823 (£19.173 το 2005) για 

υπερωρίες. 
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Για τη συσκευασία των πατατών στο ιδιόκτητο συσκευαστήριο Λάρνακας και στο 

συσκευαστήριο Αστροµερίτη έχει εργοδοτήσει περίπου 185 εποχιακούς εργάτες, µε 

σύνολο αποδοχών £509.950, περιλαµβανοµένων των υπερωριών και των 

εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία.   Επιπρόσθετα,  για την κάλυψη των 

αναγκών συσκευασίας έγινε χρήση άλλων ιδιωτικών συσκευαστηρίων έναντι 

συµφωνηµένου τιµήµατος για εργατικά  και ενοίκιο  χρήσης χώρου, µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού µε  συνολική δαπάνη ύψους  £167.000 περίπου.   

Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του Λονδίνου, 

µε σύνολο αποδοχών £45.818 και µε κατ΄ αποκοπή επίδοµα για υπερωρίες £5.096.     

Εισηγήθηκα όπως το κατ’ αποκοπή επίδοµα  για υπερωρίες που καταβάλλεται, 

επανεξεταστεί  υπό το φως  των νέων δεδοµένων  όπως διαµορφώθηκαν µε την 

φιλελευθεροποίηση της εµπορίας πατατών και την εµπορία στο Ηνωµένο Βασίλειο 

και Ιρλανδία πολύ µικρότερης ποσότητας πατατών,  και ενόψει της πρόσφατης 

απόφασης του Συµβουλίου για  διαφοροποίηση του ισχύοντος για τους προορισµούς 

αυτούς συστήµατος πωλήσεων (πρώτοι αγοραστές) και υιοθέτηση συστήµατος 

παραχώρησης προµήθειας.    

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, το Συµβούλιο, στα πλαίσια µελέτης σχεδίου για  

µείωση των κόστων λειτουργίας του ΣΕΚΠ, έχει τοποθετήσει το θέµα του Γραφείου 

του Λονδίνου, στους πρώτους σχεδιασµούς και προτίθεται να τερµατίσει πλήρως τη 

λειτουργία του.  Η πρόθεση αυτή θα εξεταστεί σε συνδυασµό µε την υλοποίηση της  

απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για το µελλοντικό ρόλο του  ΣΕΚΠ.   

(β) Υπάλληλος του Συµβουλίου έχει καταχωρίσει στις 7.11.2006 Έφεση µετά την 

απόφαση του ∆ικαστηρίου στις 26.9.2006  να απορρίψει την προσφυγή του  εναντίον 

της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως επιβληθεί σ’ αυτόν η ποινή της 

αναγκαστικής αφυπηρέτησης.  Λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που σηµειώθηκε 

στη λήψη απόφασης από το Συµβούλιο για την καταβολή στον εν λόγω υπάλληλο 

συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων και αντιτίµου για συσσωρευµένη άδεια, το Ταµείο 

Συντάξεων και το Συµβούλιο επιβαρύνθηκαν µε τόκους συνολικού ύψους £11.342. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, η µεγάλη καθυστέρηση που σηµειώθηκε 

οφειλόταν στην ιδιαιτερότητα της περίπτωσης και στην καθυστέρηση στην 

εξασφάλιση των απαιτούµενων εγκρίσεων.  
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5. Προϋπολογισµός. 

Με τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 114(Ι)/2006,  έχει  συµπεριληφθεί  στο Νόµο που 

διέπει τη λειτουργία του Συµβουλίου σχετική πρόνοια, ώστε να καλύπτεται νοµικά το 

θέµα της ετοιµασίας και  έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισµού του Συµβουλίου.  

Σύµφωνα µε τη πρόνοια αυτή, η οποία τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρµογή κατά την 

ετοιµασία και διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισµού για το 2007, 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.   

Για το υπό έλεγχο έτος  ετοιµάστηκαν από το Συµβούλιο, δύο Προϋπολογισµοί  και 

συγκεκριµένα  Προϋπολογισµός για την περίοδο Οκτωβρίου–∆εκεµβρίου του 2005 

και Προϋπολογισµός για το ηµερολογιακό έτος του 2006.  Όπως αντιλαµβάνοµαι η 

υποβολή δύο Προϋπολογισµών κρίθηκε αναγκαία, µε απώτερο στόχο την αλλαγή  

της χρονικής περιόδου που θα καλύπτει ο Προϋπολογισµός του ΣΕΚΠ σε 

ηµερολογιακό έτος και την αποφυγή   οικονοµικής και διοικητικής φύσεως δυσκολιών  

που θα προέκυπταν λόγω των διαφορετικών χρονικών περιόδων του 

Προϋπολογισµού του Συµβουλίου και του Κρατικού  Προϋπολογισµού στον οποίο 

από το  2005  περιλαµβάνονται  πιστώσεις για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 

Συµβουλίου.   

Οι δύο Προϋπολογισµοί που ετοιµάστηκαν και που αφορούσαν µόνο µισθούς και 

διοικητικά έξοδα, αφού έτυχαν της έγκρισης του Συµβουλίου υποβλήθηκαν την 

1.6.2005 στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και  στο 

Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις.  Το Υπουργείο Οικονοµικών ενόψει της 

εκκρεµότητας που υπήρχε σχετικά µε  καταγγελίες που έγιναν τόσο τοπικά όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για ενδεχόµενη παράβαση των περί  Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων, εξέτασε και συµφώνησε µε το περιεχόµενο των 

Προϋπολογισµών  µε καθυστέρηση και συγκεκριµένα στις 28.11.2005 αφού πρώτα 

εξασφάλισε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Αρ. 62.860 ηµερ. 

9.11.2005).  

Ωστόσο η αλλαγή της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο Προϋπολογισµός του 

Συµβουλίου σε ηµερολογιακό έτος δε συνάδει µε τη  χρονική περίοδο για την οποία 

ετοιµάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου  γεγονός που  δηµιουργεί   

ανάγκη πρόσθετων  υπολογισµών για τον προσδιορισµό της κρατικής χορηγίας που  
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αφορά στην περίοδο που καλύπτουν οι  οικονοµικές καταστάσεις και δυσκολίες στην 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα εισηγήθηκα 

όπως εξεταστεί από το ΣΕΚΠ και το αρµόδιο Υπουργείο η ορθότητα της  τακτικής µη 

περίληψης στον  ετήσιο Προϋπολογισµό του  ΣΕΚΠ των σχετικών µε την εµπορία 

πατατών και πατατόσπορου  εσόδων και  εξόδων.  

6. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΕΚΠ από την Κυβέρνηση/Κόστος 

χρέωσης παραγωγών . 

(α)  Το Συµβούλιο, αποφάσισε όπως εφαρµόσει την ίδια πολιτική που ακολουθήθηκε 

και κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την οποία κατά την 

εκκαθάριση των τιµών εµπορίας των εσοδειών των πατατών,  οι συµβαλλόµενοι  µε 

το Συµβούλιο παραγωγοί χρεώνονται για τις παρεχόµενες από το Συµβούλιο 

υπηρεσίες, εκτός από τα άµεσα  έξοδα εµπορίας, και µε  µισθούς και διοικητικά έξοδα 

κατά τόνο, για υπηρεσίες συσκευασίας , εµπορίας και άλλες συναφείς εργασίες στο 

επίπεδο παραγωγής και εξαγωγής των πατατών.  Για τον υπολογισµό του τιµήµατος 

υιοθετήθηκε η ίδια φόρµουλα  ήτοι µε δείκτη παραγωγής το µέσο όρο της ποσότητας 

παραλαβής πατατών τα τελευταία δέκα χρόνια που υπολογίστηκε σε 104 000 τόνους 

έναντι 111 000 το προηγούµενο έτος.  

Έχοντας  υπόψη ότι το  προϊόν που θα προέρχεται από τις 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 και το ύψος των εσόδων που θα προέρχεται από τις χρεώσεις των 

παραγωγών.  Για το υπό έλεγχο έτος, µε τον καθορισµό του πιο πάνω τιµήµατος, µε 

δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 104000 τόνων, που είναι κατά πολύ µεγαλύτερη 

από την ποσότητα που παραλήφθηκε από  το Συµβούλιο κατά το οικονοµικό έτος στο 

οποίο αφορούν οι λογαριασµοί, το κόστος χρέωσης των συµβληθέντων µε το 

Συµβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει το σύνολο των πιο πάνω εξόδων. 

(β)  Κατά τη διάρκεια του υπό έλεγχο οικονοµικού έτους εισπράχθηκε κυβερνητική 

χορηγία ύψους £255.382, από την οποία ποσό ύψους  £40.000 χρησιµοποιήθηκε για 

εξόφληση παλαιάς υποχρέωσης της Κυβέρνησης προς το Συµβούλιο.  Λαµβάνοντας  

υπόψη την κρατική χορηγία ύψους £360.110 που  προεισπράχθηκε το περασµένο 

οικονοµικό έτος και την εξόφληση της υποχρέωσης για επιστροφή στους υπαλλήλους 
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µέρους των εισφορών τους στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τόκων από 

1.1.2001 ύψους £179.875, λόγω εφαρµογής Ταµείου Συντάξεων, η  κυβερνητική  

χορηγία, που  αφορά  στο υπό έλεγχο έτος και η οποία καλύπτει το υπόλοιπο των 

λειτουργικών εξόδων (µισθοί και διοικητικά έξοδα) της οικονοµικής περιόδου  που δεν 

καλύφθηκαν από το αντίστοιχο τίµηµα και άλλα σχετικά έσοδα, υπολογίστηκε σε 

£303.490, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους £92.127 αφορά στο επόµενο οικονοµικό 

έτος. 

7.     Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2006 ήταν 

50 193, σε σύγκριση µε 46 394 το 2005.  Ποσότητα 8 471 τόνων ή ποσοστό 16,9% 

των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε ποσότητα 9016  

τόνων ή ποσοστό 19,4% το προηγούµενο έτος  και ποσότητα 40 930  τόνων ή 

ποσοστό 81,5%των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση µε 37 211 

τόνους ή ποσοστό 80,2% το 2005.  Ποσότητα 225 τόνων ή ποσοστό 0,5%  των 

παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση µε 40 τόνους ή ποσοστό 

0,1% το 2005, ενώ ποσότητα 567 τόνων ή ποσοστό 1,1% των παραλαβών 

αποτελούν απώλειες εµπορίας, σε σύγκριση µε 127 τόνους ή ποσοστό 0,3% το 

προηγούµενο έτος.   Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, στο Ηνωµένο Βασίλειο ήταν 

£343/τόνο (£195/τόνο το 2005), στην Ευρώπη £314/τόνο (£216/τόνο το 2005) και 

στην επιτόπια αγορά £160/τόνο (£200/τόνο το 2005). 

(α) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

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

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ανήλθαν, σε £93.806 (3,23% των πωλήσεων) το 2006, σε σύγκριση µε 

£163.691 (9,31% των πωλήσεων) το 2005.  Ειδικότερα οι εκπτώσεις και οι 

µειώσεις τιµών κατά τη χειµερινή εσοδεία ανήλθαν σε £40.679 (4,78% των 

πωλήσεων) και £53.127 (2,59% των πωλήσεων) κατά την εαρινή εσοδεία. 

Παρατηρήθηκε ότι τα επί µέρους ποσοστά των απαιτήσεων ορισµένων 

αγοραστών κατά τη χειµερινή περίοδο ήταν αρκετά  ψηλά και υπερβαίνουν το 4% 

της αξίας των πωλήσεων τους ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά κατά την εαρινή 

ανέρχονται γύρω στο 3% και για ένα αγοραστή το ποσοστό των απαιτήσεων 

ανήλθε στο 13,46%.   Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου το σχετικά 

ψηλό ποσοστό του 13,46% οφείλεται στο γεγονός ότι η σχετική απαίτηση 
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αφορούσε σε ένα εξειδικευµένο είδος πατάτας (Bakers) που προοριζόταν για  

υπεραγορά στο Ηνωµένο Βασίλειο µε σχετικά πολύ ψηλές τιµές πώλησης (σε 

σχέση µε τις τιµές των άλλων πατατών) και µε σχετικά πολύ ψηλές 

προδιαγραφές.  

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών ορισµένες φορές αναφέρονται σε εκθέσεις 

του Γενικού ∆ιευθυντή και Μελών του Συµβουλίου, ύστερα από επιθεωρήσεις 

των φορτίων των πατατών στα λιµάνια  ή/και στους χώρους αποθήκευσής τους 

στα πλαίσια  συµµετοχής τους σε αποστολές στο Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και 

σε επιστολές των αγοραστών.  Τα ποσά των εκπτώσεων και οι µειώσεις τιµών 

εγκρίνονται σε αρκετές περιπτώσεις εκ των υστέρων από το Γενικό ∆ιευθυντή και 

τίθενται  στο Συµβούλιο για καλυπτική έγκριση, χωρίς να επιβεβαιώνεται επί 

τόπου η κάθε περίπτωση.  Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου τα ποσά 

των εκπτώσεων και οι µειώσεις των τιµών εγκρίνονται πάντοτε από το Συµβούλιο 

και σε µερικές περιπτώσεις στο τέλος της εσοδείας.  Η Επιτροπή τιµών που 

συστάθηκε τα τελευταία τρία χρόνια έχει συνεχή ενηµέρωση και άµεση 

συµµετοχή στα θέµατα πωλήσεων και τιµών. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το Συµβούλιο λαµβάνοντας  υπόψη τα νέα δεδοµένα 

όπως διαµορφώθηκαν µε την φιλελευθεροποίηση της εµπορίας πατατών έκρινε, 

µετά από απαίτηση και των εκεί συνεργατών, αναγκαία την διαφοροποίηση του 

ισχύοντος για το Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία συστήµατος πωλήσεων (πρώτοι 

αγοραστές) και υιοθέτηση συστήµατος παραχώρησης προµήθειας. Η εφαρµογή 

του νέου συστήµατος θα ισχύσει από την εαρινή εσοδεία του 2007. 

(ii)  Απώλειες πατατών.   Οι απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο  

ανέρχονται σε 12 τόνους, ποσοστό 1,41% των τόνων έκδοσης (8 471) στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες αφορούσαν κατά το πλείστον  σε πατάτες της 

χειµερινής εσοδείας.  

(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 £205.243 (1,60% των πωλήσεων) σε 

σύγκριση µε £166.249 (2,06% των πωλήσεων) το 2005.  Ποσό £127.534 αφορά 

στις απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συµβουλίου στη Γερµανία και 

αποτελεί το 2,62% των συνολικών πωλήσεών τους.  Σηµειώνεται ότι για την 
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εαρινή εσοδεία το Συµβούλιο αποφάσισε όπως επαναδιαπραγµατευτεί τις 

απαιτήσεις των αγοραστών και οι Γερµανοί αντιπρόσωποι αποδέχτηκαν  

µείωση των απαιτήσεών τους κατά £63.251. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών  των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων του 

Συµβουλίου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά µηχανισµός επιβεβαίωσης της 

ορθότητάς τους. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις αποστέλλονται από τους 

αγοραστές/αντιπροσώπους, προς υποστήριξη των απαιτήσεων, εκθέσεις 

ειδικών επιθεωρητών ενώ  σε µερικές περιπτώσεις κρίνεται  αναγκαία η επί 

τόπου επιθεώρηση σοβαρών ποιοτικών προβληµάτων που παρουσιάζονται.  Σε 

µερικές περιπτώσεις παρατηρείται καθυστέρηση στη διευθέτηση απαιτήσεων 

που υποβάλλονται από  αγοραστές  ή αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια του 

έτους και σε άλλες περιπτώσεις οι απαιτήσεις διευθετούνται συνολικά µε τη 

λήξη ή µετά τη λήξη της εµπορικής περιόδου.   

(ii)   Απώλειες πατατών.    Οι απώλειες πατατών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 65 

τόνους. Από την ποσότητα αυτή, ποσότητα 25 τόνων περίπου αφορά  απώλειες 

πατατών κατά την εκφόρτωση των πλοίων στα λιµάνια, για την αξία των  

οποίων έχουν υποβληθεί απαιτήσεις προς την ασφαλιστική εταιρεία και 

ποσότητα 40 τόνων αφορά πατάτες της ανοιξιάτικης εσοδείας 2006 στις 

αποθήκες του Βελγίου, οι οποίες ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, κρίθηκαν 

ακατάλληλες για εµπορία λόγω σοβαρών ποιοτικών προβληµάτων και 

καταστράφηκαν. 

8.    Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόµενου πατατόσπορου. 

Το Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 18.10.2005 αποφάσισε οριστικά να αναλάβει  

όλες τις διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης του εισαγόµενου πατατόσπορου.  Την 

ευθύνη εισαγωγής του πατατόσπορου είχε προγουµένως η Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα.  

(α)  Σχετικά µε τις  διαδικασίες εισαγωγής, υποβολής δηλώσεων, διανοµής και 

πώλησης του πατατόσπορου στους παραγωγούς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Κατά τη διάρκεια της εσοδείας παρουσιάστηκαν προβλήµατα βλαστικότητας και 

µάρανσης των φυτειών (ποικιλίας Σπούντα) τα οποία αποδόθηκαν στον 

πατατόσπορο.  Το Συµβούλιο ύστερα από διαβουλεύσεις µε την προµηθεύτρια 

εταιρεία εξασφάλισε υπόσχεση της για δωρεάν προσφορά προς το ΣΕΚΠ 
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ποσότητας 25 τόνων πατατόσπορου για την φυτευτική περίοδο 2007/2008 και  

στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2007 αποφάσισε την καταβολή συνολικού ποσού 

£7.556 ως αποζηµίωση στους παραγωγούς που παρουσιάστηκε το πρόβληµα.  

(ii) Από τις ποσότητες πατατόσπορου που εισάχθηκαν, ποσότητα της ποικιλίας 

Νίκολα δεν παρουσίαζε ζήτηση και ενδιαφέρον για φύτευση από τους 

παραγωγούς. Στις 31.1.2006  υπήρχε αδιάθετη ποσότητα 47 τόνων ενώ 

ακυρώθηκε η εισαγωγή 175 τόνων της ποικιλίας αυτής. Σύµφωνα µε εκτίµηση 

του Συµβουλίου, θα µπορούσαν να εξαχθούν περισσότερες ποσότητες της 

ποικιλίας Νίκολα στην Ευρώπη και τις  Σκανδιναβικές χώρες, εάν οι παραγωγοί 

φύτευαν την ποικιλία αυτή.  

 Επιπρόσθετα, ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου καταστράφηκαν  44,35 τόνοι  

πατατόσπορου, που  δεν είχαν διανεµηθεί στους παραγωγούς και βρίσκονταν  

στις αποθήκες του συσκευαστηρίου Λάρνακας, από τους οποίους οι 44 τόνοι 

αφορούσαν  στη ποικιλία Νίκολα.    

Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί η όλη διαδικασία 

υποβολής δηλώσεων, διανοµής και πώλησης του πατατόσπορου στους 

παραγωγούς µε απώτερο σκοπό τον καλύτερο προγραµµατισµό, έλεγχο και 

παρακολούθηση  για  αποφυγή παρόµοιων καταστάσεων.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, το Συµβούλιο στη συνεδρία 

του ηµεροµηνίας 23.1.2007,  αποφάσισε όπως επανεξετάσει την όλη διαδικασία των 

δηλώσεων των παραγωγών πριν την έναρξη της νέας εµπορικής περιόδου για 

αποφυγή παρόµοιων καταστάσεων.  

(β) Εξακολουθεί να εκκρεµεί η καταβολή ποσού ύψους  £16.825 που το Συµβούλιο 

διεκδικεί  από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αφορά σε  µέρος των 

αποζηµιώσεων που το Συµβούλιο κατέβαλε στους πατατοπαραγωγούς που 

υπέστησαν ζηµιά από την καλλιέργεια προβληµατικού εισαγόµενου πατατόσπορου 

για την ανοιξιάτικη εσοδεία του 2002 και 2003, καθώς επίσης και παραχώρηση 

δωρεάν ποσότητας 1 217 σάκων πατατόσπορου για  προβλήµατα ποιότητας που 

παρουσίασε ο εισαγόµενος πατατόσπορος για την  εσοδεία 2005. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου  έχουν  σταλεί επανειληµµένα επιστολές 

προς τη Συνεργατική Τράπεζα για τακτοποίηση της πιο πάνω εκκρεµότητας.  
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9. Εσωτερικός έλεγχος.   

Παρόλο που το Συµβούλιο, έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και έχουν υιοθετηθεί 

κάποιες διαδικασίες για ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται ακόµη 

ελλείψεις και  αδυναµίες και µη ικανοποιητικές διαδικασίες  σε  κάποιους τοµείς µε 

αποτέλεσµα να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας λαθών ή/και παραλείψεων.  Η 

κενωθείσα θέση του Λογιστή, έναντι της οποίας,  απασχολείτο ένας υπάλληλος µε 

συµβόλαιο µέχρι και τις 13.7.2005, οπότε οι υπηρεσίες του τερµατίστηκαν, παραµένει 

µέχρι σήµερα κενή µε αποτέλεσµα να µη υπάρχει επαρκής εποπτεία στη 

διεκπεραίωση της  λογιστικής εργασίας.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α)  Ελλείψεις, παραλείψεις, αδυναµίες.   

(i) Από δειγµατοληπτικό  έλεγχο που διενεργήθηκε στις καταστάσεις  πληρωµής των 

εργατών εντοπίστηκαν κάποια λάθη/παραλείψεις τα οποία υποδεικνύουν τη µη 

άσκηση ικανοποιητικού εσωτερικού ελέγχου.  Όπως διαπιστώθηκε ο δεύτερος 

έλεγχος στα εργατικά γίνεται  δειγµατοληπτικά και αρκετές φορές εκ των υστέρων 

και δεν καλύπτει όλα τα στάδια της ετοιµασίας, καταχώρισης και αλλαγής 

δεδοµένων στο σύστηµα  ούτε και  έλεγχο των στοιχείων των εκδοθέντων  

επιταγών  µε τις καταστάσεις πληρωµής.  Στις καταστάσεις που στέλνονται από το 

Συσκευαστήριο Λάρνακας για την ετοιµασία των καταστάσεων πληρωµής, οι ώρες 

εργασίας των εργατών, οι αποκοπές ωρών από το κανονικό ωράριο αλλά και οι 

ώρες για υπερωριακή εργασία σηµειώνονται πολύ πρόχειρα και δυσανάγνωστα µε 

κίνδυνο λανθασµένων υπολογισµών και πληρωµών.  Ο υπολογισµός και η 

καταχώριση  των ωρών και των υπερωριών για πληρωµή  γίνεται από το ίδιο 

άτοµο µε κίνδυνο λανθασµένων πληρωµών λόγω και του µη ικανοποιητικού 

δεύτερου ελέγχου που υπάρχει.  Τυχόν λάθη στους υπολογισµούς των ωρών 

διευθετούνται σε µεταγενέστερο µισθολόγιο χωρίς και πάλι να υπάρχει 

ικανοποιητικός µηχανισµός για  έλεγχο.  Όσο αφορά στην πληρωµή των εργατών 

στο Συσκευαστήριο Αστροµερίτη  διαπιστώθηκε ότι στο βιβλίο ωρών εργασίας  

που αποστέλλεται για την  πληρωµή των εργατών δηλώνεται µόνο ο συνολικός 

αριθµός ωρών απασχόλησης ή υπερωριών  χωρίς να υποστηρίζεται από τις 

συγκεκριµένες ώρες απασχόλησης.  Οι συνολικές ώρες όπως καταγράφονται  
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γίνονται αποδεκτές χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο ή  διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων  

από το κανονικό ωράριο εργασίας.  

(ii) Παρατηρήθηκαν λάθη στο µισθολόγιο των µηνιαίων υπαλλήλων τα οποία 

δεικνύουν τον µη επαρκή εσωτερικό έλεγχο.   

(iii) Τα διάφορα λογιστικά έγγραφα και  καταστάσεις που ετοιµάζονται, δεν 

ελέγχονται από δεύτερο άτοµο.  Επίσης τα δελτία πληρωµής δεν σφραγίζονται µε 

ειδική σφραγίδα που να βεβαιώνει, προτού διενεργηθεί η πληρωµή, την ύπαρξη 

διαθέσιµων πιστώσεων, µε σκοπό τον έλεγχο και  την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.   

(iv) ∆εν έχουν διευθετηθεί τα υπόλοιπα σε ενδιάµεσους λογαριασµούς που αφορούν 

σε πληρωµές εργατών και συνεισφορές στα διάφορα ταµεία, τα οποία, µε την 

πληρωµή των εργατικών και των εισφορών, έπρεπε να είχαν µηδενιστεί.   

Όπως µε ενηµέρωσε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου από την νέα εµπορική περίοδο η 

ευθύνη εργοδότησης εργατών και πληρωµής των εργατικών στο ιδιωτικό  

συσκευαστήριο Αστροµερίτη   θα αναληφθεί από τους ιδιοκτήτες του. Επεσήµανε 

επίσης τη σηµαντική µείωση στον αριθµό των υπαλλήλων, λόγω αφυπηρετήσεων, οι 

οποίοι δεν έχουν αντικατασταθεί ενόψει των εξελίξεων στο µελλοντικό ρόλο του 

ΣΕΚΠ.  

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

σοβαρές  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. 

10. Προσφορές. 

Οι αδυναµίες και ελλείψεις στις διαδικασίες προσφορών, όπως καταγράφηκαν στην 

προηγούµενη µου Έκθεση, υπήρχαν και κατά το µεγαλύτερο µέρος του υπό έλεγχο 

έτους. 

Από δειγµατοληπτικό  έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκαν  τα ακόλουθα:  
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(α)   Ανανέωση συµβολαίων χωρίς την προκήρυξη προσφορών:   Σε αρκετές 

περιπτώσεις µε απόφαση του Συµβουλίου και τη συναίνεση των προσφοροδοτών,  

ανανεώνονται συµβόλαια συνεργασίας  για ένα ή ακόµη  για σειρά ετών  µε τις ίδιες 

τιµές ή  αναπροσαρµοσµένες µε  κατ’ εκτίµηση λογική αύξηση  και χωρίς το δικαίωµα 

της παράτασης να προνοείται πάντοτε  στα συµβόλαια.  Με τον τρόπο αυτό οι τιµές 

που εξασφαλίζονται δεν είναι  προϊόν ανταγωνισµού και η όλη διαδικασία δε συνάδει 

µε τις  αρχές της  ίσης µεταχείρισης, διαφάνειας και γενικά τις αρχές της  χρηστής 

διοίκησης. Η αιτιολόγηση που συνήθως δίνεται είναι η άριστη συνεργασία και 

εξυπηρέτηση του επιτυχόντα προσφοροδότη ή/και η µη ύπαρξη άλλων 

προσφοροδοτών εξ όσων είναι γνωστό ή /και το γεγονός ότι οι  τιµές εξακολουθούν 

να θεωρούνται χαµηλές και λογικές (π.χ. µεταφορά πατατών/πατατόσπορου και 

υλικών συσκευασίας, ασφαλιστικές υπηρεσίες, µεταφορά χώµατος από το 

Συσκευαστήριο). 

(β)    Προσφορές για την προµήθεια µιας χρήσης  παλέττων και προβλήµατα 

στην έγκαιρη παράδοση τους.  Το ΣΕΚΠ αντιµετώπισε κατά καιρούς προβλήµατα 

έγκαιρης παράδοσης  παλέττων.  Κατά το υπό έλεγχο έτος υπήρξε σηµαντική 

καθυστέρηση  στην εκτέλεση των συµβολαίων (προµήθεια 50.000 παλέττων) µέσα 

στο χρονοδιάγραµµα που τέθηκε και το πρόβληµα έγινε ακόµη πιο έντονο κατά την 

επόµενη εµπορική περίοδο(2006/2007) αφού το Συµβούλιο έκρινε ως καλύτερη λύση 

να µη επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις εναντίον των προσφοροδοτών (κατάσχεση 

εγγυητικής και άλλες κυρώσεις) όπως προβλεπόταν στα συµβόλαια  αλλά να δώσει 

παράταση χρόνου για εκτέλεση των υφιστάµενων  συµβολαίων  τους.    Παράλληλα  

προέβη   σε προκήρυξη νέου διαγωνισµού για άλλα 50.000 παλέττα  για κάλυψη των 

αναγκών της επόµενης εµπορικής περιόδου στα πλαίσια του οποίου κατακυρώθηκαν  

µεταξύ άλλων και ποσότητες σε επιτυχόντες προσφοροδότες στο προηγούµενο 

διαγωνισµό που δεν είχαν ακόµη  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.     

Η καθυστέρηση στη ροή των παραδόσεων συνεχιζόταν, µέτρα εναντίον των 

προµηθευτών δε λαµβάνονταν  για σειρά λόγων που το Συµβούλιο παρέθεσε  µεταξύ 

των οποίων  και η διαπίστωση για την έλλειψη ή/και καθυστέρηση, λόγω καιρικών 

συνθηκών, στην παραλαβή εισαγόµενης ξυλείας ενώ το Συµβούλιο στην προσπάθεια 

του να καλύψει  τις ανάγκες του µε εναλλακτικές λύσεις  προέβη σε νέο διαγωνισµό 

για προµήθεια 10 000 παλέττων, και παράλληλα ανατέθηκε σε άλλους δύο 

προσφοροδότες που επέδειξαν ενδιαφέρον εκτός διαδικασίας προσφορών, να 

παραδώσουν συγκεκριµένη ποσότητα παλέττων για κάλυψη των πιεστικών αναγκών.  
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Συναφώς αναφέρεται ότι οι επιταγές που υποβλήθηκαν από τους επιτυχόντες  

προσφοροδότες ως  εγγύηση συµµετοχής στις πιο πάνω προσφορές  βρίσκονταν 

στο  φάκελο  της κάθε  προσφοράς χωρίς να έχουν µετατραπεί σε δίγγραµµες . 

Παρατηρήθηκε  επίσης ότι οι εγγυητικές  τραπεζικές  επιστολές  που είχαν  καταθέσει 

δύο προσφοροδότες για τη πιστή εκτέλεση της προσφοράς τους επιστράφηκαν σε 

αυτούς πριν  την εκτέλεση  του συµβολαίου τους, αφού έγιναν δεκτές νέες εγγυητικές 

που κατατέθηκαν για τη πιστή εκτέλεση µεταγενέστερης προσφοράς που τους 

ανατέθηκε, οι οποίες αναφέρουν ότι καλύπτουν και την εκτέλεση της προηγούµενης 

προσφοράς.  Τα ποσά των νέων  εγγυητικών  επιστολών υπολείπονται κατά πολύ 

του 10% της αξίας των δύο προσφορών που καλύπτουν.    

Οι πιο πάνω χειρισµοί εκ µέρους του Συµβουλίου δε φαίνεται να έχουν επιλύσει το 

πρόβληµα µε αποτέλεσµα να εκκρεµεί η παράδοση σηµαντικής ποσότητας  

παλέττων, ενώ όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα το Συµβούλιο έχει προβεί σε  

άµεση εισαγωγή έτοιµων παλέττων, για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών του από 

τη Συρία και το Βέλγιο, σε τιµή ψηλότερη από τις ήδη κατακυρωµένες προσφορές.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, το Συµβούλιο έχει επισηµάνει τα 

προβλήµατα στην προµήθεια και έγκαιρη παράδοση παλέττων και στη συνεδρία του 

ηµεροµηνίας 24.4.2007 αποφάσισε όπως διερευνηθεί η δυνατότητα να αναλάβει το 

ίδιο, µε τη λήξη της εσοδείας του 2007, την εισαγωγή και κατασκευή των παλέττων 

για αποφυγή των πιο πάνω προβληµάτων και  αδυναµιών.    

11. Οργανώσεις/Οµάδες  Πατατοπαραγωγών και συνεργασία µε το Συµβούλιο. 

Κατά την εµπορική περίοδο 2005/2006 υπέβαλαν αίτηση για συµµετοχή στον 

προγραµµατισµό παραγωγής και εµπορίας των πατατών και συµβλήθηκαν µε το 

Συµβούλιο πέραν της Παγκύπριας Οργάνωσης Πατατοπαραγωγών, η οποία είχε 

συµβληθεί µε το ΣΕΚΠ και την προηγούµενη εµπορική περίοδο, και παραγωγοί 

άλλων δύο, από τις τέσσερεις τοπικές  Οµάδες παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί.  

Ανταποκρίθηκε επίσης και συµβλήθηκε µε το Συµβούλιο αριθµός ανεξάρτητων 

πατατοπαραγωγών.  

Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο υιοθετήσει επαρκείς και αποτελεσµατικούς 

µηχανισµούς ελέγχου των ποσοτήτων πατατών που παραδίνονται από τους 

συµβαλλόµενους παραγωγούς έτσι ώστε να περιορίσει τυχόν διαρροές/εισροές στις 

προγραµµατισθείσες παραδόσεις πατατών µε βάση τις δηλώσεις καλλιέργειάς τους  
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µε σκοπό τη βελτίωση του προγραµµατισµού της παραγωγής και εµπορίας των 

πατατών.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε  ότι το Συµβούλιο  έχει υιοθετήσει και 

λειτουργεί ικανοποιητικά, νέο µηχανογραφηµένο πρόγραµµα από το 2006, µε 

δυνατότητα µηχανισµού ελέγχου ως προληπτικό µέτρο, µεταξύ άλλων, των 

παραδόσεων των παραγωγών κατά ποικιλία µε βάση την ποσότητα κατά ποικιλία 

πατατόσπορου που έχει δοθεί σε κάθε πατατοπαραγωγό στα πλαίσια του 

προγραµµατισµού.  

12. Καταγγελίες για ενδεχόµενη παράβαση των περί Ελέγχου των Κρατικών         

Ενισχύσεων Νόµων. 

(α)  Τοπικές καταγγελίες.   Το θέµα της  ενδεχόµενης παράβασης των περί Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων  αποτέλεσε  αντικείµενο διερεύνησης από τον  Έφορο 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας που έγινε σ’ 

αυτόν.  Σύµφωνα µε την επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προς 

το δικηγόρο της καταγγέλλουσας εταιρείας, ηµεροµηνίας 8.6.2006,  ο Έφορος 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  τόσο προς το ίδιο (άµεσα) όσο και προς τους 

πατατοπαραγωγούς που συνεργάζονται µαζί του (έµµεσα).  

Λόγω του ότι το µέτρο που εφαρµόζει το ΣΕΚΠ κρίθηκε ότι συνιστούσε κρατική 

ενίσχυση ο Έφορος εισηγήθηκε όπως αν υπάρχει πρόθεση να χορηγηθεί εκ νέου 

οποιαδήποτε χορηγία θα πρέπει το Υπουργείο να το κοινοποιήσει, εκ των προτέρων, 

µέσω του Γραφείου του, στην Ευρωπαική Επιτροπή για να δοθεί η ευκαιρία να 

υποβάλει η Επιτροπή τις δικές της παρατηρήσεις.  Παρόλο που η Επιτροπή δεν 

µπορεί να απαγορεύσει την εφαρµογή του µέτρου (µη ύπαρξη για τις πατάτες κοινής 

οργάνωσης αγοράς), ωστόσο  η  κοινοποίηση του µέτρου  είναι  υποχρεωτική.  

 Σε διαφορετική περίπτωση το µέτρο θα µπορούσε να τροποποιηθεί κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να µη συνιστά κρατική ενίσχυση. Το ΣΕΚΠ, εναλλακτικά  θα πρέπει να 

διαχωρίσει τις δραστηριότητες του σε οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες, 

να διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς, στη βάση ορισµένων λογικών υποθέσεων 

και σύµφωνα µε αποδεκτές λογιστικές µεθόδους ούτως ώστε να αποδεικνύεται ότι 

αποτρέπεται η διεπιδότηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων από τις µη οικονοµικές.  

Για τις µη οικονοµικές δραστηριότητες το κράτος δύναται, χωρίς να συνιστά κρατική 
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ενίσχυση, να καλύπτει το καθαρό κόστος ενώ για τις µη οικονοµικές δραστηριότητες 

µπορεί να παραχωρείται χορηγία µόνο αν εκ των προτέρων κοινοποιηθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ορθή κοστολόγηση των 

υπηρεσιών του ΣΕΚΠ προς τους πατατοπαραγωγούς η οποία πρέπει να 

περιλαµβάνει και ένα λογικό περιθώριο κέρδους.  

Τα πιο πάνω επισηµαίνονται και σε µεταγενέστερη επιστολή του Εφόρου 

ηµερ.14.11.2006, όταν ζητήθηκαν οι απόψεις του, κατά την εξέταση του 

Προϋπολογισµού του ΣΕΚΠ  για το 2007.  Συναφώς αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65.054, ηµερ. 14.2.2007 µε την οποία το 

Συµβούλιο  ενέκρινε τον Προϋπολογισµό του  ΣΕΚΠ για το 2007, εξουσιοδοτήθηκε ο 

Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να υποβάλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

σχέδιο κρατικής ενίσχυσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και το Υπουργείο 

Οικονοµικών να µη αποδεσµεύσει τις απαιτούµενες πιστώσεις πριν τη σχετική 

απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έχει υποβάλει τις 

απόψεις του για το πιο πάνω θέµα  προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, µε κοινοποίηση προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο δεν υπάρχει πραγµατική µεταφορά πόρων και 

οποιοδήποτε  πλεονέκτηµα στο τοµέα της εµπορίας των πατατών αφού η κρατική 

χορηγία δεν αφορά τις εµπορικές δραστηριότητες του ΣΕΚΠ και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει νόθευση του ανταγωνισµού ή επηρεασµός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Η κρατική χορηγία χρησιµοποιείται µόνο για κάλυψη του µέρους των δαπανών 

µισθοδοσίας και των διοικητικών εξόδων που αφορούν την παροχή των 

προβλεπόµενων από το Νόµο υπηρεσιών προς το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και  Περιβάλλοντος και τον Κυπριακό  Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών  και για µη οικονοµικές δραστηριότητες ανεξάρτητα αν αυτές 

δεν ανατέθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως.  

Εξ άλλου σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου  µε την υλοποίηση της  

πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη µετεξέλιξη του ΣΕΚΠ, ο 

Οργανισµός θα λειτουργεί ως αυτοχρηµατοδοτούµενος.  

(β)  Καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Για την κρατική ενίσχυση που έτυχε 

το Συµβούλιο το 2005 είχε γίνει  στις  27.5.2005 καταγγελία,  στη Γενική ∆ιεύθυνση 

Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την οποία το Υπουργείο Γεωργίας, 
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Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έδωσε, τον Αύγουστο του 2005, σχετική 

απάντηση.  Σύµφωνα µε νεότερη πληροφόρηση ο ∆ιευθυντής της πιο πάνω 

∆ιεύθυνσης επανήλθε ζητώντας  πρόσθετες  συµπληρωµατικές πληροφορίες οι  

οποίες και δόθηκαν το Μάρτιο και το Μάιο του 2007.      

13. Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου. 

(α)  Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, που προβλέπονται στους  περί του 

Συµβουλίου  Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) 

Κανονισµούς του 2004 (Κ.∆.Π. 524/2004), η  Κυβέρνηση έχει καταβάλει ποσό ύψους 

£228.000 που αφορά στην πρώτη δόση της αναλογιστικής υποχρέωσης στο Ταµείο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων και ποσό ύψους £24.766 που αφορά στην 

συµπληρωµατική εισφορά για το 2006.  Εκκρεµεί η καταβολή της συµπληρωµατικής 

εισφοράς για την περίοδο από 1.7.2004-31.12.2005 ύψους £29.989.  Σηµειώνεται ότι 

σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη µε ηµεροµηνία εκτίµησης τις 30.6.2004,  η 

συµπληρωµατική εισφορά υπολογίστηκε σε ποσοστό 5,1% από 1.7.2004 και  η 

ελλειµµατική υποχρέωση σε £1.779.000.  

(β) Αίτηµα των υπαλλήλων για καταβολή τόκων κατά την επιστροφή, λόγω της 

εφαρµογής του Σχεδίου Σύνταξης από 1.1.2001, των εισφορών στο Ταµείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την περίοδο πριν από 1.1.2001, δεν ικανοποιήθηκε, 

και οι Συντεχνίες έθεσαν το θέµα στην Υπηρεσία  Μεσολάβησης το οποίο στη 

συνέχεια παραπέµφθηκε σε δεσµευτική ∆ιαιτησία. Σύµφωνα µε την απόφαση του  

∆ιαιτητή  θα πρέπει να καταβληθούν οι τόκοι οι οποίοι µε βάση  προκαταρκτική 

εκτίµηση ανέρχονται στο ποσό των £102.082.  

Συναφώς αναφέρεται ότι τέθηκε επίσης  στην Υπηρεσία Μεσολάβησης ως εργατική 

διαφορά, αίτηµα των υπαλλήλων για επιστροφή, µε βάση τις πρόνοιες στη Συλλογική 

Σύµβαση, των παρεµφερών  ωφεληµάτων τους που όπως διαπιστώθηκε κατατίθεντο 

µαζί µε την εισφορά του εργοδότη στο Ταµείο Προνοίας και µεταφέρθηκαν µε τη 

διάλυση του Ταµείου Προνοίας στο Ταµείο Συντάξεων.   Τελικά το θέµα διευθετήθηκε 

µε συµφωνία  µεταξύ των µερών και µε την  επιστροφή των  ποσών  από το Ταµείο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων, αναµένεται ότι θα σηµειωθεί αλλαγή στην οικονοµική 

κατάσταση του Ταµείου. 

14. Συσκευαστήριο Λάρνακας. 

Το Συσκευαστήριο,  λειτουργεί µε προσωρινή πολεοδοµική άδεια που εξασφάλισε  

κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, διάρκειας πέντε 
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χρόνων, και η οποία λήγει τον Αύγουστο του 2007.   Όπως διαπιστώθηκε έχει κινηθεί 

ήδη η διαδικασία για εξασφάλιση παράτασης ισχύος για άλλα πέντε χρόνια.  

Αναµένεται η σχετική απόφαση.  

Το Συσκευαστήριο Λάρνακας, ως χώρος συσκευασίας πατατών, έχει καταχωρηθεί, 

µετά από σχετική αίτηση του Συµβουλίου, στο Μητρώο επιχειρήσεων τροφίµων    

που τηρείται από το ∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 

σύµφωνα µε σχετικό Κοινοτικό Κανονισµό για την Υγιεινή των τροφίµων και τους Περί 

της Υγιεινής και του Επισήµου Ελέγχου των Τροφίµων Κανονισµούς του 2006. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε επιστολή του ∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας η καταχώριση δεν εξυπακούει ότι στην επιχείρηση 

τηρούνται και οι διατάξεις του προαναφερθέντος Κανονισµού και ότι θα ακολουθήσει 

επιθεώρηση των υποστατικών από αρµόδιο λειτουργό.  

Το Υπουργικό Συµβούλιο σε  πρόσφατη συνεδρία του, όπως αναφέρεται και  στην 

παράγραφο 3(β) ενέκρινε µεταξύ άλλων ποσό ύψους  £20.000 περίπου για την 

ετοιµασία από το ΣΕΚΠ µελέτης βιωσιµότητας για τη δηµιουργία σύγχρονου 

συσκευαστηρίου αφού σύµφωνα µε την ίδια απόφαση το Συµβούλιο και µε τη νέα 

µορφή του θα συνεχίσει να αναλαµβάνει τη συσκευασία των πατατών. 

15. Χρεώστες και οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α)     Χρέος από ξένη εταιρεία.  Στις 30.9.2006 ξένη εταιρεία όφειλε στο Συµβούλιο 

ποσό £77.471 για την αγορά πατατών,  η καταβολή του οποίου εκκρεµεί µέχρι και 

σήµερα. Το ποσό αφορά σε τρείς  αποστολές 16 φορτίων πατατών κατά την περίοδο 

5 µέχρι τις 26 Απριλίου 2006. Με την έναρξη της συνεργασίας η  εταιρεία δεν 

υπέβαλε  τραπεζική εγγύηση και συµφωνήθηκε όπως προπληρώνει την αξία των 

πατατών που θα αγόραζε. Και για τις τρεις αποστολές ενώ η εταιρεία πλήρωνε στην 

Τράπεζα της χώρας της το ποσό του τιµολογίου και  απέστελλε  την απόδειξη µε 

τηλεοµοιότυπο στο Συµβούλιο, τις επόµενες µέρες απέσυρε τα χρήµατα 

προβάλλοντας στην Τράπεζα διάφορα επιχειρήµατα.  Το γεγονός αυτό δεν έγινε 

αντιληπτό από το ΣΕΚΠ  το οποίο συνέχισε τις αποστολές πατατών.  

Η  εταιρεία εν τω µεταξύ  πληροφόρησε το Συµβούλιο για την ύπαρξη ποιοτικών 

προβληµάτων, τα οποία εξετάστηκαν από  µέλη αποστολής  του Συµβουλίου που 

µετέβηκε επιτόπου και συµφωνήθηκε παραχώρηση έκπτωσης €15.000 και 

αποπληρωµή του ποσού µέχρι το Νοέµβριο 2006.  Η  εταιρεία δεν κατέβαλε κανένα 

ποσό και σε νέες επί τόπου διαβουλεύσεις µε την εταιρεία συµφωνήθηκε 
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συµβιβαστική λύση  για άµεση καταβολή του ποσού των  €95.000 από το συνολικό 

ποσό της οφειλής των €134.730.   

Η εταιρεία δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό και όπως ισχυρίζεται, µέσω επιστολής 

του δικηγόρου της ηµεροµηνίας 22.11.2006, οφείλει στο Συµβούλιο το ποσό των 

€56.257.  Η υπόθεση ανατέθηκε στο δικηγόρο του Συµβουλίου για λήψη νοµικών 

µέτρων εναντίον της εταιρείας και διεκδίκηση ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού.    

(β)  Άλλες εκκρεµείς  οφειλές .      

(i) Πτώχευση εταιρείας.  Εταιρεία που ήταν ο κυριότερος αγοραστής πατατών του 

Συµβουλίου στην Ιρλανδία, κήρυξε πτώχευση στις 10.12.2004, ηµεροµηνία κατά 

την οποία όφειλε στο Συµβούλιο το ποσό των €152.290 (£87.933). Στις 

28.2.2005 διορίστηκε εκκαθαριστής της εταιρείας.  Η τελευταία είσπραξη από την 

εταιρεία έγινε στις 23.9.2004.  Σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχε το Συµβούλιο 

από τον εκκαθαριστή στις 18.10.2006, οι απαιτήσεις των πιστωτών της εταιρείας 

αναµένεται να συζητηθούν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Σηµειώνεται ότι δεν έγινε 

πρόνοια για διαγραφή του ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις. 

(ii) Επισφαλή χρέη εταιρείας.  Το Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να 

εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή στην υπόθεση πτώχευσης εταιρείας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, για απόσυρση της αγωγής εναντίον της και άλλων 

προσώπων ή εταιρειών, στους οποίους έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες 

µέρες προτού η εταιρεία κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών 

που εξουσιοδότησαν τις πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από 

τον ίδιο σχετική έκθεση των γεγονότων.  ∆εν υποβλήθηκε έκθεση από τον 

εκκαθαριστή και δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση. 

(iii) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2006, έξι 

πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των £20.545, 

το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν από το 

Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο που είχαν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και είχαν  

εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν 

εξοφλήθηκαν. 

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

Κύπρο οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών που προµηθεύτηκε από το 
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Συµβούλιο το 2000.  Λήφθηκαν νοµικά µέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση 

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

µέχρις 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 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2007 
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