
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
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.     Οικονοµική κατάσταση. 

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

συνθήκες ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού, το Συµβούλιο συνεργάστηκε και 

πάλι  µε µέρος των πατατοπαραγωγών (σε ποσοστό γύρω στο 65%) και ως εκ 

τούτου προγραµµάτισε µειωµένη παραγωγή και είχε µειωµένες εξαγωγές σε σχέση 

µε την παραγωγή και εξαγωγές που είχε  στα χρόνια που ίσχυε το µονοπωλιακό 

καθεστώς. Με την ελευθεροποίηση της αγοράς από 1.5.2004, ο προγραµµατισµός 

της παραγωγής πατατών γίνεται για το Συµβούλιο πιο δύσκολος αφού ένα ποσοστό 

35%-40% των παραγωγών συνεργάζεται µε ιδιώτες εµπόρους και πρακτικά είναι 

αδύνατο να εκτιµηθούν οι προθέσεις τους ως προς τις φυτεύσεις πατατών.  

Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε €23,60εκ.,σε σύγκριση µε €28,75 εκ., κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση  €5,15 εκ. ή ποσοστό  17,9%.  Οι 

τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν €605/τόνο, σε σύγκριση µε €504/τόνο κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση €101/τόνο ή ποσοστό 20%.  Η   

µείωση των πωλήσεων και η  αύξηση της κατά µέσο όρο τιµής πώλησης σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις του Συµβουλίου οφείλονται, µεταξύ άλλων, στη µειωµένη ποσότητα 

πατατών (κατά 31,7%) που διατέθηκε, αφού η ανοιξιάτικη εσοδεία ήταν σηµαντικά 

µειωµένη λόγω ανοµβρίας και καιρικών συνθηκών καθώς επίσης στο µειωµένο 

ανταγωνισµό από γειτονικές χώρες (Ισραήλ και Αίγυπτο) που εξήξαν σηµαντικά 

λιγότερες ποσότητες. 

Οι τόνοι συσκευασίας και για τις δύο εσοδείες ήταν 39.521, σε σύγκριση µε 57.856 

το 2007. Τα άµεσα  έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε €9,03 εκ., σε σύγκριση µε €12,74 

εκ. το προηγούµενο έτος (€228 κατά τόνο, σε σύγκριση µε €220 κατά τόνο το 

προηγούµενο έτος).  Αυτά αποτελούν το 38% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε  44% 

του προηγούµενου έτους.  
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Στους παραγωγούς καταβλήθηκε ποσό €14,27 εκ., µε µέση τιµή παραγωγού €361 

τον τόνο, σε σύγκριση µε €15,54 εκ. (περιλαµβανοµένης και της πρόσθετης 

πληρωµής €2/τόνο) και µέσο όρο €269 τον τόνο, που καταβλήθηκε το προηγούµενο 

έτος.   

Το πλεόνασµα ανήλθε σε €131.128 σε σύγκριση µε €248.465 το προηγούµενο έτος.  

Αν ληφθεί υπόψη το πλεόνασµα από τη διάθεση του εισαγόµενου και ντόπιου 

πατατόσπορου ύψους €147.946 (για το οποίο δεν υπάρχει σχετική απόφαση για 

διανοµή ή άλλο τρόπο διάθεσης του) προκύπτει έλλειµµα από την εµπορία ύψους 

€16.818.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη µου έκθεση η τελική πληρωµή 

(δόση) που αποφασίζει το Συµβούλιο να πληρώσει προς τους παραγωγούς για 

κάθε εσοδεία, γίνεται στη βάση προκαταρκτικών λογαριασµών εκκαθάρισης τιµών 

στους οποίους λαµβάνονται υπόψη πραγµατικά αλλά και κατ’ εκτίµηση στοιχεία 

εσόδων και εξόδων που είναι διαθέσιµα τη δεδοµένη στιγµή και όχι στη βάση 

τελικών λογαριασµών (µε την ολοκλήρωση και ετοιµασία των τελικών λογαριασµών 

του ΣΕΚΠ). Ως εκ τούτου το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης και οι τιµές που 

αποφασίζει το Συµβούλιο να πληρώσει, οι αποσβέσεις και η συναλλαγµατική 

διαφορά προσδιορίζουν και το ποσό που πιθανόν να παραµείνει ως πλεόνασµα ή 

έλλειµµα στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2008 και 2007 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

  2008  2007 

 
Εσοδεία 

  
Τόνοι 

 Έσοδα 
€ εκ. 

  
€/τόνο 

  
Τόνοι 

 Έσοδα 
€ εκ. 

  
€/τόνο 

Χειµερινή  8717  5,71  655       9824  6,37  648 

Ανοιξιάτικη  30302  17,89   590       47248  22,38  474 

  39019   23,60  605       57072  28,75  504   
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(γ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2008 και 30.9.2007 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

 
 

 

 
(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 και η υποθήκευση του Συσκευαστηρίου Λάρνακας, 

µε την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατά 

την εµπορική περίοδο 2007/2008 εξασφάλισε αρχικό πιστωτικό όριο ύψους €3,4 εκ. 

για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και εξόδων εµπορίας µε υποθήκη 

για το ίδιο ποσό το Συσκευαστήριο Λάρνακας και πρόσθετο όριο €5,1 εκ. για 

κάλυψη των εξόδων της εµπορίας πατατών της χειµερινής εσοδείας 2007-2008 και 

της εαρινής εσοδείας 2008.   

3. Παράταση της αρµοδιότητας του ΣΕΚΠ για άσκηση των εµπορικών 
δραστηριοτήτων του µέχρι την 31η Αυγούστου 2010, µελλοντικός ρόλος 
και µετεξέλιξή του. 

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

τελευταία τροποποίηση του άρθρου 26 (α) του Νόµου που διέπει τη λειτουργία του 

 2008  2007 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
1,44 

  
1,43 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των 
Αποθεµάτων) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,16 

  
1,22 

Έξοδα Πωλήσεων (πλην µέρος των εξόδων  
Eurepgap που καλύφθηκαν από αντίστοιχα 
έσοδα )  προς Πωλήσεις 

 
0,38 

  
0,44 

Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων 
ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 

 
0,61 

 

  
0,55 

 2008  2007 
 €  € 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 434.546  561.761 
Μετρητά 20.571      2.616 
 455.117  564.377 
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ΣΕΚΠ, η περίοδος κατά την οποία το Συµβούλιο έχει καθήκον και αρµοδιότητα να 

εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς και οικονοµικές 

διευθετήσεις για την εξασφάλιση πατατόσπορου, τη διαβάθµιση, συσκευασία, 

φόρτωση, εµπορία και πώληση των πατατών, λήγει την 31η Αυγούστου 2010. 

Συναφώς αναφέρεται ότι από το 2004 και µετά έχουν γίνει τέσσερεις συνολικά 

τροποποιήσεις που αφορούσαν παράταση στη λήξη της πιο πάνω αρµοδιότητας 

του ΣΕΚΠ.  

(β)  Μετεξέλιξη και µελλοντικός ρόλος του ΣΕΚΠ.    Με την απόφαση του αρ. 

65.553 και ηµερ. 16.5.2007 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε τον τερµατισµό των 

εµπορικών δραστηριοτήτων του ΣΕΚΠ, το αργότερο µέχρι τις 31 Αυγούστου 2008, 

ηµεροµηνία η οποία τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερη απόφαση του αρ. 67.269 

ηµερ.28.5.2008 σύµφωνα µε την οποία δόθηκε παράταση για άλλα δύο χρόνια. 

Επίσης ενέκρινε την από µέρους του ΣΕΚΠ ανάληψη καταλυτικού ρόλου για την 

ίδρυση Ενιαίου Φορέα Εµπορίας από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς ή τις 

οργανώσεις τους που θα αναλάβει την εµπορία των πατατών µετά την εκπνοή της 

παράτασης, µε παράλληλη λειτουργία 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 ενέκρινε την 

ετοιµασία ολοκληρωµένου Σχεδίου Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης για το 

Προσωπικό και την τροποποίηση της Νοµοθεσίας του ΣΕΚΠ ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες εµπορίας στον Ενιαίο Φορέα. 

Όπως ανέφερα στην προηγούµενη µου έκθεση, παρόλο που είχαν γίνει κάποιες  

ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης, εν τούτοις, για διάφορους λόγους δεν έγινε 

ικανοποιητική πρόοδος µε αποτέλεσµα να ζητηθεί και να δοθεί παράταση δύο 

χρόνων για ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών. Συναφώς αναφέρεται ότι σε 

σχετική επιστολή του ηµερ. 10.6.2008 ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

προτείνει όπως η παράταση της υφιστάµενης δοµής του ΣΕΚΠ επιτραπεί για 

τελευταία φορά και µόνο εφόσον δοθούν σαφείς διαβεβαιώσεις ότι η διαδικασία για 

την προβλεπόµενη µεταρρύθµιση του ΣΕΚΠ θα οριστικοποιηθεί χωρίς περαιτέρω 

καθυστερήσεις.   
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Το Συµβούλιο µέσα στα πλαίσια της πιο πάνω Απόφασης προέβη στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

(i) Σύσταση Ενιαίου Φορέα. Το Συµβούλιο ανέλαβε καταλυτικό ρόλο για τη 

σύσταση Ενιαίου Φορέα πατατοπαραγωγών αλλά µετά από αλλεπάλληλες 

συναντήσεις µε Οµάδες πατατοπαραγωγών διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει η 

αναγκαία βούληση για την σύµπτυξη και συνεργασία των Οµάδων στα πλαίσια 

ενός Φορέα που θα αναλάβει την εµπορία. Έτσι στο Νοµοσχέδιο που 

ετοιµάστηκε για τροποποίηση της Νοµοθεσίας του ΣΕΚΠ δεν γίνεται αναφορά 

σε Ενιαίο Φορέα αλλά Φορέα ή Φορείς.  

(ii) Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης.  Το Σχέδιο βρίσκεται στο  

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού όπου έχει διαβιβαστεί µέσω του 

οικείου Υπουργείου για απόψεις. Με την έγκριση του Σχεδίου το ΣΕΚΠ 

προσβλέπει στην αναδιοργάνωση του µε νέα δοµή, µε µικρότερο αριθµό 

υπαλλήλων και συµβόλαια απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης 

εποχιακές προσλήψεις για κάλυψη των εποχιακών αναγκών του. 

(iii) ∆ηµιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου. Για την εξεύρεση κατάλληλου 

χώρου για τη δηµιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου (περιλαµβανοµένων 

ψυκτικών θαλάµων και γραφείων), έχει επιλεγεί, µετά από σχετική διερεύνηση, 

συγκεκριµένος χώρος για την εξασφάλιση του οποίου γίνονται οι απαιτούµενες 

ενέργειες, αφού πρόκειται για δασική γη, επί του παλαιού δρόµου Ορµήδειας - 

Ξυλοφάγου. Όσο αφορά τη διεξαγωγή µελέτης βιωσιµότητας ως η απόφαση 

του Υπουργικού Συµβουλίου, δε φαίνεται να έγινε επίσηµα ολοκληρωµένη 

τεχνοοικονοµική µελέτη για τη βιωσιµότητα του νέου συσκευαστηρίου.  Τον 

Οκτώβριο του 2008 είχε ετοιµαστεί και υποβληθεί πρώτο προσχέδιο µελέτης 

σκοπιµότητας από τεχνική επιτροπή που διόρισε το Συµβούλιο η οποία 

απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο και δύο µέλη του Συµβουλίου και το Γενικό 

∆ιευθυντή ενώ πρόσφατα, στις 2.5.2009, ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε από 

ιδιωτικό γραφείο Αρχιτεκτόνων και Συµβούλων Μηχανικών προκαταρκτική 

εκτίµηση κόστους η οποία ανέρχεται σε €2.422.400 πλέον ΦΠΑ. 

(iv) Τροποποίηση της Νοµοθεσίας. Το Συµβούλιο σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προέβη στην 

ετοιµασία τροποποιητικού νοµοσχεδίου ώστε το ΣΕΚΠ να µπορεί να 

λειτουργήσει σύµφωνα µε το νέο ρόλο του. Το σχετικό νοµοσχέδιο έχει τύχει 
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νοµοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία και αναµένεται να 

υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση. 

Η µετεξέλιξη του ΣΕΚΠ προσβλέπει ουσιαστικά στη προσαρµογή του ρόλου 

και των αρµοδιοτήτων του ώστε να καταστεί αυτοχρηµατοδοτούµενος 

Οργανισµός, χωρίς οικονοµική βοήθεια. Συναφώς αναφέρεται ότι η αναφορά 

στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τερµατισµό των εµπορικών 

δραστηριοτήτων του ΣΕΚΠ και ανάληψη της εµπορίας πατατών µετά την 31η 

Αυγούστου 2010 από τον Ενιαίο Φορέα δηµιούργησε µια σύγχυση αναφορικά 

µε τη δυνατότητα του Συµβουλίου να ασκεί εµπορία πατατών και µετά την εν 

λόγω ηµεροµηνία. Σύµφωνα µε το πιο πάνω τροποποιητικό νοµοσχέδιο το 

Συµβούλιο δύναται, µεταξύ άλλων, να παρέχει στους φορείς των παραγωγών 

και υπηρεσίες που αφορούν στις εξαγωγές, στην πώληση και την τιµολογιακή 

πολιτική, στην εκκαθάριση τιµών και διανοµή χρηµάτων στα δικαιούχα άτοµα, 

υπό όρους και κόστος χρέωσης των υπηρεσιών που το Συµβούλιο θα 

αποφασίζει.  

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του Συµβουλίου απέδωσε τις καθυστερήσεις για 

υλοποίηση της απόφασης στις χρονοβόρες κυβερνητικές διαδικασίες ή σε 

αντικειµενικές δυσκολίες. 

4. Προσωπικό. 

(α)  Στις 30.9.2008, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 17 µόνιµους υπαλλήλους (έναντι 19 

εγκεκριµένων θέσεων), µε σύνολο αποδοχών €1.014.404 (€980.761 το 2007), 

περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το 

Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο Υγείας και Ταµείο 

Ευηµερίας, καθώς επίσης και της γενικής αύξησης 2% από 1.1.2008, µε µέσο όρο 

κόστους ανά υπάλληλο €59.671 (€55.097 το 2007).  Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο 

απασχόλησε, έναντι της κενής θέσης Λογιστή, από 5.6.2008 ένα άτοµο µε 

συµβόλαιο ενός έτους και κατέβαλε µέχρι το Σεπτέµβριο 2008 το ποσό των €13.727 

περιλαµβανοµένων και των εισφορών στα διάφορα ταµεία.  Κατέβαλε επίσης ποσό 

ύψους €26.846 (πλέον εργοδοτικές εισφορές) για υπερωρίες(€32.457 το 2007).  

(β)  Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του 

Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών €75.859. Συναφώς αναφέρεται ότι µε σχετική 
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απόφαση του Συµβουλίου ηµερ. 3.6.2008 έγινε από 1.8.2008 αναπροσαρµογή της 

µισθοδοσίας των πιο πάνω. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ουσιαστικά ο 

καθορισµός του νέου µισθού έγινε µε ενσωµάτωση σε αυτόν του ποσού του κατ’ 

αποκοπή επιδόµατος υπερωριακής απασχόλησης που παραχωρείτο. Σε 

προηγούµενη µου έκθεση ανέφερα ότι το κατ’ αποκοπή επίδοµα για υπερωρίες που 

καταβάλλεται αλλά και η εν γένει λειτουργία του Γραφείου, χρήζει, κατά την άποψη 

µου, επανεξέτασης υπό το φως των νέων δεδοµένων όπως αυτά διαµορφώθηκαν 

µε την ελευθεροποίηση της εµπορίας πατατών, την αλλαγή στο σύστηµα 

τιµολόγησης καθώς και τους σχεδιασµούς που γίνονται για τον µελλοντικό ρόλο και 

λειτουργία του ΣΕΚΠ. Συναφώς αναφέρεται ότι  για την πιο πάνω µισθολογική 

αναπροσαρµογή δεν έχει ζητηθεί και εξασφαλιστεί η έγκριση του οικείου 

Υπουργείου ενώ εκκρεµεί η υπογραφή συµβολαίων απασχόλησης µε τους 

µισθοδοτικούς και άλλους όρους απασχόλησης τους. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου η ενσωµάτωση του 

κατ΄αποκοπή υπερωριακού επιδόµατος στη µισθοδοσία έγινε για να προσαρµοστεί 

η µισθοδοσία µε αυτή σε αντίστοιχες θέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες του 

εξωτερικού.  Το συνολικό κόστος για το ΣΕΚΠ είναι περίπου το ίδιο. 

(γ) Για τη συσκευασία των πατατών στο ιδιόκτητο συσκευαστήριο Λάρνακας έχει 

εργοδοτήσει περίπου 100 εποχιακούς εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα µε 

σύνολο αποδοχών €397.418, περιλαµβανοµένων των υπερωριών και των 

εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία(171 εργάτες  µε αποδοχές €978.178 το 

2007). Επιπρόσθετα, για την κάλυψη των αναγκών συσκευασίας, έγινε χρήση 

άλλων ιδιωτικών συσκευαστηρίων, έναντι συµφωνηµένου τιµήµατος (εργατικά, 

ενοίκιο χρήσης χώρου, και άλλα έξοδα) µε συνολική δαπάνη ύψους 

€626.807(€566.671 το 2007).  Τη συσκευασία στα δύο από τα πιο πάνω 

συσκευαστήρια(Λιοπετρίου από το 2007 και Αστροµερίτη από το 2008) ανέλαβε η 

Παγκύπρια Οµάδα Πατατοπαραγωγών (η οποία  αντιπροσωπεύει το 45%-50% 

περίπου της παραγωγής πατατών) µε την οποία το Συµβούλιο συνεργάζεται στον 

ετήσιο προγραµµατισµό και εµπορία των πατατών. Κατά το υπό έλεγχο έτος 

παρατηρήθηκε µείωση των τόνων συσκευασίας και του απασχολούµενου 

προσωπικού στο συσκευαστήριο Λάρνακας, η οποία οφείλεται στη µειωµένη 

παραγωγή πατατών, στην εξειδικευµένη συσκευασία στο χωράφι σε κιβώτια αλλά 

και στο ότι σηµαντικό µέρος της συσκευασίας που γινόταν στο συσκευαστήριο 
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Λάρνακας έχει µεταφερθεί στο συσκευαστήριο Λιοπετρίου. Αναφέρεται ότι σύµφωνα 

µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το τίµηµα κατά τόνο που πληρώνει το Συµβούλιο για τα 

εργατικά και άλλα έξοδα συσκευασίας στα ιδιωτικά συσκευαστήρια είναι αυξηµένα 

σε σχέση µε τα έξοδα συσκευασίας στο ιδιόκτητο συσκευαστήριο στη Λάρνακα.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, αυτό οφείλεται στο ότι οι µηχανές στα ιδιωτικά 

συσκευαστήρια, παρά τις βελτιώσεις που έτυχαν, είναι  πεπαλαιωµένες και ενώ 

χρειάζονται τον ίδιο αριθµό ατόµων για να λειτουργήσουν, έχουν σηµαντικά 

χαµηλότερη απόδοση.  Σηµείωσε επίσης ότι τα τοπικά ιδιωτικά συσκευαστήρια 

εξυπηρετούν τους γεωργούς της περιοχής τους και η παράδοση των πατατών σε 

αυτά, αντί στη Λάρνακα, έχει πολλαπλά µεγαλύτερη οικονοµική ωφέλεια για τους 

ιδίους. 

Απασχόλησε επίσης εποχιακό έκτακτο προσωπικό για την εφαρµογή του 

προγράµµατος Εurepgap, µε σύνολο αποδοχών €72.949 (€87.660 το 2007).  

(δ)  Άλλα θέµατα προσωπικού. 

(i) Κανονισµοί που διέπουν τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας των 
υπαλλήλων του Συµβουλίου. Μέχρι σήµερα οι κανονισµοί που διέπουν τη 

διάρθρωση, τους όρους εργοδότησης, δικαιώµατα και ωφελήµατα, καθήκοντα 

και υποχρεώσεις, πειθαρχικό κώδικα κ.λπ. του µόνιµου προσωπικού του 

Συµβουλίου ρυθµίζονται µέσα από την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική σύµβαση, 

χωρίς να έχουν προσλάβει την µορφή νοµοθετικού κειµένου (Κανονισµοί). 

Σύµφωνα µε το  άρθρο 25(α) του Νόµου που διέπει τη λειτουργία του ΣΕΚΠ το 

Συµβούλιο µπορεί να διορίζει υπαλλήλους, υπό όρους υπηρεσίας που να 

καθορίζονται από το ίδιο µε την έγκριση του Υπουργού ενώ σύµφωνα µε το 

άρθρο 57(Α) του ιδίου Νόµου για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 

Νόµου το Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς, µε την έγκριση του Υπουργικού 

Συµβουλίου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι σε εκθέσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, σχετικά µε 

παράπονο υπαλλήλου του Συµβουλίου εναντίον του οποίου ασκήθηκε 

πειθαρχική δίωξη, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι η πρόνοια της συλλογικής 

σύµβασης για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δε θα µπορούσε να αποτελέσει 

νοµική βάση για άσκηση διοικητικής εξουσίας, αφού οι συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας αν δεν λάβουν τη µορφή νοµοθετικού κειµένου, δεν αποτελούν 
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κανόνες δικαίου και δε δηµιουργούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις στη σφαίρα 

του δηµοσίου δικαίου. Σε σχετικές επίσης αποφάσεις του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στο οποίο προσέφυγε ο ίδιος υπάλληλος γίνεται επίσης αναφορά 

ότι οι πρόνοιες της συλλογικής σύµβασης αν δεν προσλάβουν την µορφή 

Κανονισµών, δεν τυγχάνουν εφαρµογής στον τοµέα του δηµοσίου δικαίου και 

συνεπώς για πειθαρχική διαδικασία εφαρµόζονται οι κανόνες της φυσικής 

δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης. 

(ii) Τοποθέτηση/ανέλιξη δύο τεχνικών λειτουργών/γεωπόνων στην κλίµακα 
Α12+2 προσαυξήσεις πάνω σε προσωπική κλίµακα µέσω του 
Προϋπολογισµού του 2008.  Η µισθολογική τοποθέτηση των δύο πιο πάνω 

λειτουργών έγινε κατά την άποψή µου, λανθασµένα και σε αντίθεση µε την 

πρόνοια(σχετική σηµείωση)στον Προϋπολογισµό. Και τούτο διότι το Συµβούλιο, 

αφού εξασφάλισε και την άποψη του νοµικού του Συµβούλου, ερµήνευσε την 

πρόνοια/σηµείωση στον Προϋπολογισµό ως να ήταν προαγωγή αντί 

τοποθέτηση/αναβάθµιση και εφάρµοσε, τις πρόνοιες του Μέρους ΙV της Κ.∆.Π 

175/95 (όπως έχει µέχρι σήµερα τροποποιηθεί), παραχωρώντας άµεσα µία 

πρόσθετη προσαύξηση αντί να αναπροσαρµόσει το µισθό τους σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Κανονισµού 18(3) του Μέρους V της Κ.∆.Π. 175/95. Ως εκ τούτου 

τοποθετήθηκαν  από 1.1.2008  στο σηµείο της κλίµακας Α12+2 €8.833,47 

(£5.170), εκτός βαθµίδας της κλίµακας, ενώ θα έπρεπε να διατηρήσουν τη 

αµοιβή τους στην ανώτατη βαθµίδα της προηγούµενης κλίµακάς τους, δηλαδή 

€8.500,29(£4.975) και να προχωρήσουν στην επόµενη βαθµίδα της νέας 

κλίµακάς τους σε 11 µήνες, δηλαδή την 1η ∆εκεµβρίου 2008, στο σηµείο 

€8.792,46 (£5.146). Τις δύο πρόσθετες προσαυξήσεις(µία λόγω προαγωγής 

στη προηγούµενη κλίµακα και µία λόγω υπηρεσίας στο ανώτατο σηµείο πέραν 

των τριών χρόνων) θα τις δικαιούνται κατά την προαγωγή τους στη θέση 

Τεχνικού Λειτουργού/Γεωπόνου Α’. 

(iii) Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σε έφεση υπαλλήλου. Υπάλληλος του 

Συµβουλίου είχε καταχωρίσει στις 7.11.2006 Έφεση (αρ. 149/06) µετά την 

απόφαση του ∆ικαστηρίου ηµερ. 26.9.2006 να απορρίψει την προσφυγή του  

εναντίον της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως επιβληθεί σ’ αυτόν, 

η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από 13.5.2004. Το Ανώτατο 

∆ικαστήριο µε την απόφαση του ηµεροµηνίας 4.12.2007 έκρινε, για τυπικούς και 
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διαδικαστικούς λόγους, µη ενδεδειγµένη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από 

το Συµβούλιο στην εξέταση της υπόθεσης και ως εκ τούτου το Συµβούλιο 

αποφάσισε, στη συνεδρία του ηµερ. 22.4.2008, την επανάληψη της εκδίκασης 

της πειθαρχικής δίωξης και στις 30.6.2008 επέβαλε την ποινή της αναγκαστικής 

αφυπηρέτησης µε ισχύ από την ίδια ηµεροµηνία .  

Ενόψει της πιο πάνω αναθεωρητικής απόφασης η περίοδος διαθεσιµότητας του 

υπαλλήλου από 13.12.2002-12.5.2004, κατά την οποία καταβαλλόταν µε 

απόφαση του Συµβουλίου το 65% των απολαβών του, ακυρώνεται και ως εκ 

τούτου το Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση του ∆ιευθυντή 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε παράπονο που υπέβαλε ο υπάλληλος καθώς 

επίσης και νοµική συµβουλή προχώρησε στην καταβολή των εισφορών στα 

Ταµεία που χειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούσαν 

το υπόλοιπο 35% των απολαβών του, ύψους €1.436 πλέον €359 πρόστιµο. 

Εκκρεµεί η καταβολή στον υπάλληλο του ποσού για συµπλήρωση των 

απολαβών στο 100% καθώς και των ανάλογων εισφορών στα διάφορα άλλα 

ταµεία που εκτιµήθηκε από το Συµβούλιο σε €33.059 πλέον τόκοι €6.960 και 

έχει περιληφθεί στον Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2009 του 

Συµβουλίου που αναµένεται να κατατεθεί για έγκριση.  

5. Προϋπολογισµός. 

(α)   Σύµφωνα µε τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 114(Ι)/2006,  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.   

 Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου από το 2006 και µετά 

ετοιµάζεται και υποβάλλεται Προϋπολογισµός για το ΣΕΚΠ κατά ηµερολογιακό έτος 

ενώ µέχρι τότε ο Προϋπολογισµός αφορούσε την περίοδο που έληγε στις 30 

Σεπτεµβρίου κάθε έτους(οικονοµικό έτος). Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2008, 

που αφορούσε και πάλι µόνο µισθούς και διοικητικά έξοδα, εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 12.6.2007, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος στις 13.6.2007 και στις 14.6.2007 διαβιβάστηκε στο Υπουργείο 

Οικονοµικών για απόψεις. Στη βάση των απόψεων και υποδείξεων του Υπουργείου 

Οικονοµικών όπως καταγράφονται στις επιστολές του ηµεροµηνίας 16.10.2007 και 

6.12.2007 το Συµβούλιο υπέβαλε αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό στο οικείο 
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Υπουργείο στις 12.12.2007, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 

17.1.2008 µε την απόφαση του αρ. 66.705.  

(β) Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούµενη µου έκθεση  η αλλαγή της 

χρονικής περιόδου που καλύπτει ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου σε 

ηµερολογιακό έτος, αντί της χρονικής περιόδου  για την οποία ετοιµάζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου δηµιουργεί την ανάγκη πρόσθετων 

υπολογισµών για τον προσδιορισµό της κρατικής χορηγίας που  αφορά στην 

περίοδο που καλύπτουν οι οικονοµικές καταστάσεις και δυσκολίες στην 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. Θα πρέπει επίσης να 

προβληµατίσει το Συµβούλιο και το αρµόδιο Υπουργείο η τακτική µη περίληψης 

στον ετήσιο Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ των σχετικών µε την εµπορία πατατών και 

πατατόσπορου εσόδων και εξόδων και κατά πόσο αυτή αντίκειται στις διατάξεις του 

Νόµου(114(Ι)/2006).  Προκύπτει επίσης ανάγκη διευκρίνισης ή/και ρύθµισης (µε 

οδηγίες ή διατάξεις) των υπερβάσεων στα εγκεκριµένα Κονδύλια του 

Προϋπολογισµού και καθορισµού του αρµόδιου οργάνου για την έγκριση τους. Και 

τούτο διότι διαπιστώθηκε ότι το Συµβούλιο προβαίνει σε δαπάνες/πληρωµές, πέραν 

από τα εγκεκριµένα ποσά του Προϋπολογισµού (πχ πληρωµή αναδροµικών λόγω 

αναθεώρησης του κατ΄αποκοπή επιδόµατος υπερωριακής απασχόλησης, πληρωµή 

αυξηµένου ποσοστού εισφοράς στο Ταµείο Ευηµερίας, µισθός Λογιστή χωρίς 

πρόνοια) ενώ κάποιες από τις υπερβάσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε την 

εµπορία πατατών και χρεώνονται σε αυτήν.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει 

προϋπολογισµός εµπορίας επειδή ο προϋπολογισµός γίνεται το Μάιο – Ιούνιο και ο 

προγραµµατισµός παραγωγής και εµπορίας το Σεπτέµβριο – Οκτώβριο.  Οι πατάτες 

είναι καθαρά εποχιακό προϊόν και το Συµβούλιο δεσµεύτηκε έναντι των γεωργών να 

εκκαθαρίζει και να πληρώνει κατά περίοδο και ποικιλία.  Επίσης η παραγωγή και 

εµπορία και συνεπώς οι δαπάνες και τα έσοδα από την εµπορία είναι εντελώς 

αδύνατο να προβλεφθούν γιατί επηρεάζονται σε υπέρτατο βαθµό από πολλούς 

αστάθµητους παράγοντες της αγοράς και των καιρικών συνθηκών όχι µόνο στην 

Κύπρο αλλά και στις 24 και πλέον χώρες που γίνονται εξαγωγές. 

Εν πάση περιπτώσει το Συµβούλιο αποφάσισε όπως διορίσει αρµόδιο Λειτουργό 

παρακολούθησης του Προϋπολογισµού.  Οι υπερβάσεις στον Προϋπολογισµό 

θεωρήθηκαν απαραίτητες και έχουν εγκριθεί από την ολοµέλεια του Συµβουλίου.  Η 
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ολοµέλεια του Συµβουλίου θα έχει, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, και στο µέλλον την 

αρµοδιότητα για την έγκριση τυχόν υπερβάσεων. 

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

(α) Για τον υπολογισµό του κατά τόνο τιµήµατος, µε το οποίο το Συµβούλιο 

χρεώνει τους συµβαλλόµενους µε το ΣΕΚΠ παραγωγούς για τις παρεχόµενες σε 

αυτούς  υπηρεσίες (µισθοί και διοικητικά έξοδα), υιοθετήθηκε η ίδια φόρµουλα όπως 

και τα προηγούµενα χρόνια δηλαδή η κατανοµή των σχετικών εξόδων, όπως αυτά 

προβλέπονται στον Προϋπολογισµό του 2008, µε δείκτη  παραγωγής το µέσο όρο 

της ποσότητας παραλαβής πατατών των τελευταίων δέκα χρόνων, που 

υπολογίστηκε σε 82.000 τόνους (89.000 το προηγούµενο έτος).  

Έχοντας υπόψη ότι το ποσό που θα προέρχεται από τις πιο πάνω 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 

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

δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 82.000 τόνων, που είναι µεγαλύτερη από την 

ποσότητα που παραλήφθηκε από το Συµβούλιο (39.521 τόνοι), το κόστος χρέωσης 

των συµβληθέντων µε το Συµβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει  το σύνολο των 

λειτουργικών εξόδων που αφορούν την εµπορία, χωρίς ωστόσο αυτό να µπορεί να 

προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του µη διαχωρισµού και τήρησης ξεχωριστών 

λογαριασµών, από το Συµβούλιο, για τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν σε 

οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες του.  

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

χορηγία ύψους €356.957.  Λαµβάνοντας υπόψη την κρατική χορηγία ύψους 

€81.835, που µεταφέρεται από το προηγούµενο οικονοµικό έτος, η κρατική 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 καλύφθηκε από το αντίστοιχο τίµηµα και άλλα σχετικά έσοδα, υπολογίζεται σε 

€748.621. Το υπολειπόµενο ποσό ύψους €309.829 εµβάστηκε προς το Συµβούλιο 

µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους.  Αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισµό του 

ποσού της κρατικής χορηγίας δεν λήφθηκε υπόψη το πλεόνασµα από τη διάθεση 



 

 

-13-

του ντόπιου και εισαγόµενου πατατόσπορου για το οποίο γίνεται αναφορά στην 

παράγραφο 2 πιο πάνω.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου το πλεόνασµα από την εµπορία του 

πατατόσπορου ανήκει στους γεωργούς και το Συµβούλιο θα αποφασίσει τον τρόπο 

που θα διατεθεί προς όφελός τους.  Οι γεωργοί έχουν χρεωθεί µε το ανάλογο ποσό 

των διοικητικών εξόδων και ως εκ τούτου το ποσό της κρατικής χορηγίας δεν 

επηρεάζεται. 

7.    Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2008 ήταν 

39.521 σε σύγκριση µε 57.856 το 2007. Ποσότητα 9.859 τόνων ή ποσοστό 24,9% 

των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε ποσότητα 

13.550 τόνων ή ποσοστό 23,4 % το προηγούµενο έτος και ποσότητα 29.018 τόνων 

ή ποσοστό 73,4% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση µε 

42.759  τόνους ή ποσοστό 73,9% των παραλαβών του 2007.  Ποσότητα 142 τόνων 

ή ποσοστό 0,4% των παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση µε 

763 τόνoυς  ή ποσοστό 1,3% το 2007, ενώ ποσότητα 502 τόνων ή ποσοστό 1,3% 

των παραλαβών αποτελούν απώλειες εµπορίας, σε σύγκριση µε 784 τόνους ή 

ποσοστό 1,4% το προηγούµενο έτος. Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, στο 

Ηνωµένο Βασίλειο ήταν €601/τόνο (€496/τόνο το 2007), στην Ευρώπη 

€607/τόνο(€511/τόνο το 2007)και στην επιτόπια αγορά €457/τόνο (€230/τόνο το 

2007). 

(α)  Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Όπως ανέφερα 

και στη προηγούµενη µου έκθεση το Συµβούλιο έκρινε αναγκαία την  

διαφοροποίηση του συστήµατος πωλήσεων για το Ηνωµένο Βασίλειο (πρώτοι 

αγοραστές) και υιοθέτηση συστήµατος µε προµήθεια(6%-7%), παρόµοιο µε αυτό 

που εφαρµόζεται για την Ηπειρωτική Ευρώπη. Το νέο σύστηµα πωλήσεων 

εφαρµόστηκε σε συνεργάτες που το αποδέχτηκαν, διαφέρει όµως η διαδικασία 

τιµολόγησης τους σε σχέση µε το σύστηµα τιµολόγησης που ακολουθείται στην 

Ευρώπη. Συγκεκριµένα η τιµολόγηση γίνεται όταν ο αντιπρόσωπος στο Ηνωµένο 

Βασίλειο διαθέσει τις ποσότητες και στείλει σχετική εκκαθάριση του λογαριασµού 

του (Account sale) δηλώνοντας ποσότητες, τιµή πώλησης και έξοδα. Όπως 

υπέδειξα και στην προηγούµενη µου έκθεση η τακτική έκδοσης τιµολογίου µε τιµή 

πώλησης που δεν είναι καθορισµένη στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και εγκεκριµένη από 
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το Συµβούλιο, και η ταυτόχρονη έκδοση χρεωστικής σηµείωσης για την υπόλοιπη 

αξία των πωλήσεων (έξοδα και προµήθεια) δεν είναι η ενδεδειγµένη και δηµιουργεί 

δυσκολίες στον έλεγχο και παρακολούθηση των πωλήσεων και καθυστέρηση στην 

τιµολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 101 τιµολόγια από σύνολο 174 τιµολογίων 

που εκδόθηκαν για διάθεση πατατών κατά την εαρινή περίοδο σε τρεις από τους 

συνεργάτες του Συµβουλίου στο Ηνωµένο Βασίλειο µε το νέο σύστηµα, εκδόθηκαν 

µε καθυστέρηση από 20 µέχρι 89 ηµέρες.  

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

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και Ιρλανδία ανήλθαν σε €129.897 (2,19% των πωλήσεων) το 2008, 

σε σύγκριση µε €186.279 (2,8% των πωλήσεων) το 2007. Ειδικότερα οι 

εκπτώσεις και οι µειώσεις τιµών κατά τη χειµερινή εσοδεία ανήλθαν σε €21.396 

(1,72% των πωλήσεων) και σε €108.501 (2,32% των πωλήσεων) κατά την 

εαρινή εσοδεία. Παρατηρήθηκε ότι τα επί µέρους ποσοστά των απαιτήσεων 

ορισµένων αγοραστών είναι αρκετά χαµηλότερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 

προηγούµενου έτους.  

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται ορισµένες φορές σε 

εκθέσεις µελών ειδικών αποστολών στο Ηνωµένο Βασίλειο, ύστερα από 

επιθεωρήσεις των φορτίων των πατατών στα λιµάνια ή/και χώρους 

αποθήκευσης, καθώς και σε επιστολές των  αγοραστών/αντιπροσώπων.  

(ii) Τιµές πώλησης πατατών. Οι τιµές που εξασφαλίστηκαν για την  εαρινή 

εσοδεία του 2008 ήταν καλύτερες σε σύγκριση µε τις τιµές που 

εξασφαλίστηκαν στην αντίστοιχη εαρινή εσοδεία του 2007.   

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 66% 

της συνολικής ποσότητας, διατέθηκε σε τιµές πέραν των Stg£400 τον τόνο, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 ήταν 27%. Επίσης ποσοστό ύψους 

31% διατέθηκε σε τιµές από Stg£301 µέχρι Stg£400 τον τόνο, σε  σύγκριση µε 

20% το 2007. Σε χαµηλές τιµές από Stg£5 µέχρι Stg£300 τον τόνο διατέθηκε 

ποσοστό 3% το  2008  σε σύγκριση µε 53% το 2007. 

Στην Ιρλανδία, το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 71% της  

συνολικής ποσότητας, διατέθηκε σε τιµές πέραν των €500 ενώ το 2007 η 

µεγαλύτερη τιµή που εξασφαλίστηκε ήταν της τάξης των €465. Επίσης 
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ποσοστό ύψους 12% διατέθηκε σε τιµές από €401 µέχρι €500 τον τόνο, σε  

σύγκριση µε 46% το 2007. Το υπόλοιπο µέρος, δηλαδή ποσοστό 17% 

διατέθηκε σε τιµές από €2 µέχρι €400 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 

ήταν 54%.  

(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 €472.243 (2,68% των πωλήσεων) σε 

σύγκριση µε €454.917 (2,08% των πωλήσεων) το 2007. Ποσό €243.631 

αφορά στις απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συµβουλίου στη Γερµανία 

και αποτελεί το 4,40% των συνολικών πωλήσεών τους. Ποσό €129.636 αφορά 

στις απαιτήσεις του αντιπροσώπου στην Ελλάδα και αποτελεί το 3,89% των 

πωλήσεων. Σε ψηλό ποσοστό ανήλθαν και οι απαιτήσεις του συνεργάτη στη 

Νορβηγία για την χειµερινή εσοδεία που ανήλθαν σε 8,33% και για την εαρινή 

εσοδεία σε 3,99%. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων του 

Συµβουλίου και σε φωτογραφίες που στέλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστικά µηχανισµός επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους. Σε µερικές 

περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η επί τόπου επιθεώρηση σοβαρών ποιοτικών 

προβληµάτων που παρουσιάζονται. Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 

εκθέσεις παρατηρείται  κάποια καθυστέρηση στη διευθέτηση απαιτήσεων που 

υποβάλλονται από αγοραστές ή αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια του έτους και 

σε άλλες περιπτώσεις οι απαιτήσεις διευθετούνται συνολικά µετά τη λήξη της 

εµπορικής περιόδου.   

(ii) Τιµές πώλησης πατατών.  Όσον αφορά στις ποσότητες και στις τιµές 

πώλησης ανά τόνο στις  κυριότερες αγορές της Ευρώπης (Γερµανία, Βέλγιο, 

Ολλανδία και Ελλάδα) κατά την εαρινή εσοδεία, αναφέρονται τα ακόλουθα. 

Κατά το 2008 ποσοστό 6% της  συνολικής ποσότητας διατέθηκε σε τιµές µέχρι €400 

τον τόνο, σε σύγκριση µε 30% το 2007.  Ποσοστό 11% διατέθηκε σε τιµές από €401 

µέχρι €500 τον τόνο, σε σύγκριση µε 32% το προηγούµενο έτος. Ποσοστό 65% 

διατέθηκε σε τιµές από €501 µέχρι €700 σε σύγκριση µε 32% το 2007.  Ποσοστό 
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18% πωλήθηκαν σε τιµές πέραν των €701 το 2008 σε σύγκριση µε 6% το 2007. 

Σηµειώνεται ότι το 2008 πωλήθηκαν 13.041 τόνοι πατατών λιγότεροι από το 2007 

δηλαδή σηµειώθηκε µείωση στην ποσότητα που διατέθηκε της τάξης του 45%.    

(γ)   Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Κύπρο. 

(i) Οι πωλήσεις πατατών στην κυπριακή αγορά ανήλθαν σε €64.921 σε σύγκριση 

µε €175.692 κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση €110.771 

ή ποσοστό 63%.  Αυτό οφείλεται στο ότι η τροφοδοσία και πώληση στην 

ντόπια αγορά έγινε ουσιαστικά απευθείας από την Παγκύπρια Οργάνωση 

Παραγωγών (ΠΟΠ) και όχι µέσω του Συµβουλίου όπως το προηγούµενο έτος. 

Οι απώλειες/δωρεές πατατών στην Κύπρο (ψυγεία και συσκευαστήρια) 

ανέρχονται σε 88 τόνους.  Από την ποσότητα αυτή 42 τόνοι  ή ποσοστό 

αφορούσαν σε απώλειες/δωρεές πατατών από ψυγεία. 

Για καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των δωρεών πατατών επιβάλλεται 

όπως το σχετικό διατακτικό παράδοσης των πατατών εκδίδεται άµεσα µε την 

παραχώρηση των πατατών και σε αυτό να καταγράφονται  επαρκή στοιχεία 

για τον παραλήπτη. Συναφώς αναφέρεται ότι η χρήση των εντύπων του ΣΕΚΠ 

για τις εµπορικές δοσοληψίες της ΠΟΠ (φύλαξη πατατών στα ψυγεία και 

πώληση πατατών στην ντόπια αγορά) δεν ενδείκνυται. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου οι δωρεές πατατών προς τους 

εργάτες και το προσωπικό αποτελούν µέρος της συµφωνίας µε τις συντεχνίες, 

ενώ µικρή ποσότητα πατατών δίδεται για διαφήµιση στα πλαίσια εκδηλώσεων 

αγροτικών και άλλων µη κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

(ii) Κατά τη διάρκεια του έτους στάληκαν για φύλαξη σε ψυγεία 681.215 κιλά 

πατατών από τα οποία εξήχθηκαν 554.400 κιλά στο Ηνωµένο Βασίλειο και 

Ελλάδα, 84.500 κιλά διατέθηκαν στη ντόπια αγορά και τα υπόλοιπα 42.315 

κιλά αποτελούν απώλειες και δωρεές (περιλαµβανοµένων και 1.150 κιλών που 

εκ παραδροµής πωλήθηκαν ως πατατόσπορος). Για 315 κιλά που 

περιλαµβάνονται στις απώλειες/δωρεές δεν υπάρχει σχετικό διατακτικό 

αιτιολόγησης τους και παρουσιάζονταν µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου ως 

υπόλοιπα στους σχετικούς λογαριασµούς που τηρούνται στο Λογιστήριο για 

την παρακολούθηση των αποθεµάτων στα διάφορα ψυγεία, χωρίς ουσιαστικά 

αυτά να υπάρχουν.   
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8. Έξοδα για αποθήκευση και µεταφορά πατατών. 

 Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη µου έκθεση το Συµβούλιο στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του, πρέπει να µεριµνά όχι µόνο για την εξασφάλιση 

των ψηλότερων δυνατών τιµών πώλησης αλλά και να προβαίνει σε τέτοιες 

διευθετήσεις µε σκοπό τον περιορισµό των εξόδων ώστε η εµπορία και η πώληση 

των πατατών να γίνεται µε όσο πιο επωφελείς και οικονοµικές διευθετήσεις για τους 

παραγωγούς. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Αποθήκευση πατατών στο εξωτερικό. Η δαπάνη για αποθήκευση 

πατατών  ή/και φύλαξη σε ψυγεία στο εξωτερικό µέχρι τη έκδοση τους για πώληση 

ανήλθε το 2008 σε €116.321. Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 

περιπτώσεις φορτίων που στάληκαν στην Ιταλία ﴾Ravenna) ,τα οποία παρέµειναν 

στις αποθήκες του λιµανιού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (πέραν από την περίοδο 

που αυτή παρέχεται δωρεάν) µέχρι την παραλαβή τους για πώληση επιβαρύνοντας, 

έτσι το Συµβούλιο µε το αποθηκευτικό κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ποσό 

ύψους €17.852 αφορούσε την αποθήκευση πατατών στην Ιταλία﴾Ravenna), µέχρι 

την παραλαβή τους από τους ίδιους τους αντιπροσώπους του Συµβουλίου στην 

Γερµανία, για πώληση.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι στην Ηπειρωτική Ευρώπη το 

Συµβούλιο πωλεί σε τιµή παραδοτέου του προϊόντος στους πελάτες των πρώτων 

αγοραστών ή στις αποθήκες τους.  Συνεπώς τα κόστα αποθήκευσης και µεταφοράς 

των πατατών στον προορισµό τους επιβαρύνουν το Συµβούλιο. 

(β)  Έξοδα για µεταφορά πατατών. Το συνολικό κόστος για τη µεταφορά των 

πατατών (εσωτερικό και εξωτερικό) ανήλθε το 2008 σε €1.530.034 σε σύγκριση µε 

€1.917.162 το 2007 δηλαδή σηµειώθηκε µείωση €387.128 ή ποσοστό 20%, ενώ η 

µείωση των τόνων που διατέθηκαν σε σύγκριση µε το 2007 ήταν της τάξης του 32%. 

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου αντιπρόσωποι του Συµβουλίου 

στο εξωτερικό χρησιµοποιούσαν δικούς τους µεταφορείς για τη µεταφορά των 

πατατών, παραδοτέων από το Συµβούλιο στους διάφορους προορισµούς, σε 

χρέωση του Συµβουλίου µε το κόστος µεταφοράς ως ποσοστό των ακαθάριστων 

πωλήσεων να ξεπερνά το 19%.   

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου οι συµφωνίες που γίνονται είναι να 

παραδίνονται οι πατάτες σε χώρο που οι πελάτες επιθυµούν.  Στις περιπτώσεις που 
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οι πρώτοι αγοραστές χρησιµοποιούν δικό τους µεταφορικό µέσο για παραλαβή των 

πατατών από τις αποθήκες των λιµανιών Ravenna, Zeebrugge κ.λπ., το κόστος 

µεταφοράς είναι συνήθως πιο ψηλό και αυτό γιατί οι πρώτοι αγοραστές κάνουν 

διανοµή του φορτίου σε διάφορους πελάτες/προορισµούς ενώ σε περιόδους 

µεγάλης ζήτησης οι συνεργάτες του Συµβουλίου δεν βρίσκουν µεταφορικό µέσο και 

ο αγοραστής αναγκάζεται να χρησιµοποιήσει δικό του µεταφορέα. 

(γ)  Μη υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από συνεργάτη/αντιπρόσωπο του 
ΣΕΚΠ για έξοδα στα οποία προβαίνει σε χρέωση του Συµβουλίου. Όπως 

ανέφερα και στην προηγούµενή µου έκθεση παρατηρούνται περιπτώσεις αποδοχής 

από το Συµβούλιο εξόδων (µεταφορικών και άλλων) που δηλώνουν ότι 

επιβαρύνθηκαν οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι του, για πατάτες που αγόρασαν και 

ήταν παραδοτέες από το Συµβούλιο σε διάφορους προορισµούς, χωρίς να 

υποστηρίζονται από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία. Κατά το υπό έλεγχο έτος 

παρατηρήθηκε ότι για ορισµένες περιπτώσεις που αφορούσαν αντιπρόσωπο του 

Συµβουλίου στη Γερµανία έγιναν δεκτά τέτοια έξοδα χωρίς να υποβληθούν τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Το συνολικό ποσό των εξόδων αυτών υπολογίζεται σε 

€124.041 (περιλαµβανοµένων και εξόδων για αχρήστευση πατατόσακκων).  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου στις περιπτώσεις που δεν 

προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία το Συµβούλιο διαβουλεύεται µε τον αγοραστή 

και εγκρίνει τα ποσά αφού αυτά αξιολογηθούν ως λογικά.  

9. Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόµενου πατατόσπορου. 

Όπως ανέφερα στη προηγούµενη έκθεσή µου, το Συµβούλιο ανέλαβε όλες τις 

διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης του εισαγόµενου πατατόσπορου από την 

φυτευτική περίοδο 2005/2006. 

Από τη διάθεση του εισαγόµενου πατατόσπορου προέκυψε πλεόνασµα ύψους 

€147.773, το οποίο οφείλεται κυρίως στο ότι, για τον καθορισµό της τιµής πώλησης 

της κάθε ποικιλίας  στους παραγωγούς, λήφθηκαν υπόψη τα επί µέρους έξοδα που 

αφορούν στην εισαγωγή και διαχείριση του πατατοσπόρου, κατ’ εκτίµηση, ενώ αυτά 

που τελικά πραγµατοποιήθηκαν ήταν µικρότερα από τις εκτιµήσεις.  Το πιο πάνω 

πλεόνασµα προστέθηκε στο αποθεµατικό του Συµβουλίου, αφού δεν υπάρχει 

ειληµµένη απόφαση του Συµβουλίου ως προς τον χειρισµό του ετήσιου 
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πλεονάσµατος ή ελλείµµατος που δυνατόν να προκύψει από την διάθεση 

εισαγόµενου πατατόσπορου.  

Παρατήρησα επίσης ότι δεν υπάρχουν γραπτές συµφωνίες µεταξύ του Συµβουλίου 

και των προµηθευτών του πατατοσπόρου στις οποίες να ρυθµίζονται µεταξύ άλλων 

και βασικά θέµατα που µπορεί να προκύψουν όπως η προµήθεια προβληµατικού 

πατατοσπόρου και η καταβολή αποζηµιώσεων για τις ζηµιές των παραγωγών. Για 

καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί η διαδικασία 

της υποβολής των δηλώσεων, της διανοµής και πώλησης του πατατόσπορου στους 

παραγωγούς, καθώς και η σύναψη γραπτών συµφωνιών µε τους προµηθευτές του 

πατατοσπόρου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου οι προµηθευτές δεν 

αποδέχονται την υπογραφή συµφωνιών για κάλυψη ζηµιών που πιθανόν να 

προκύψουν από προµήθεια προβληµατικού πατατόσπορου, επικαλούµενοι τη 

πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη και τις δυσκολίες να προσδιοριστούν και 

να αποδειχθούν οι λόγοι στους οποίους πιθανόν να αποδίδονται τυχόν ζηµιές στην 

παραγωγή. 

10. Εσωτερικός έλεγχος.   

 Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου λόγω της µείωσης του 

προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ορισµένες διαδικασίες δεν ακολουθούνται και ο 

εσωτερικός έλεγχος σε κάποιους τοµείς έχει αποδυναµωθεί. Ενόψει επίσης της 

επικείµενης αφυπηρέτησης τεσσάρων διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, ζήτησα 

µε ξεχωριστή επιστολή µου  ηµεροµηνίας 12.3.2009 από το Συµβούλιο να 

ενηµερωθώ για τις ενέργειες στις οποίες σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο 

έχει προβεί ώστε να διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία του ΣΕΚΠ .  

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

υιοθετηθεί κάποιες διαδικασίες για ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατηρούνται ακόµη ελλείψεις και αδυναµίες σε κάποιους τοµείς µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται η πιθανότητα διενέργειας λαθών ή/και παραλείψεων. Κατά τον έλεγχο των 

λογαριασµών εντοπίστηκαν κάποια λάθη ή παραλείψεις για τα οποία χρειάστηκε να 

γίνουν διορθωτικές εγγραφές. 

Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων, οι οποίες ετοιµάστηκαν το Μάρτιο του 2009. Όπως υπέδειξα, οι 
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οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήξη 

του οικονοµικού έτους, που στην περίπτωση του Συµβουλίου είναι η 30ή 

Σεπτεµβρίου και συνεπώς αναµένεται ότι θα ετοιµάζονται πριν από το τέλος του 

έτους.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α)  Αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.   

(i) ∆ιάφορες λογιστικές εγγραφές ετοιµάζονται και καταχωρίζονται από τα ίδια 

άτοµα, χωρίς να γίνεται έλεγχος από δεύτερο άτοµο ενώ τα επισυναπτόµενα 

στο ένταλµα πληρωµής έγγραφα δεν σφραγίζονται πάντοτε µε την ένδειξη 

‘’πληρώθηκε’’. ∆ε φαίνεται επίσης να γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος στις 

πληρωµές που διενεργεί το Γραφείο Λονδίνου. Η υπόδειξη µας για την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης, στα σχετικά λογιστικά έγγραφα και καταστάσεις 

που ετοιµάζονται, πέραν της υπογραφής του λειτουργού που τα ετοιµάζει, και 

της υπογραφής του λειτουργού που ασκεί δεύτερο έλεγχο δεν έχει πλήρως 

υιοθετηθεί. ∆εν έχουν επίσης υιοθετηθεί οι υποδείξεις µας για την  

αναγκαιότητα σφράγισης των δελτίων πληρωµής µε ειδική σφραγίδα που να 

βεβαιώνει, προτού διενεργηθεί η πληρωµή, την ύπαρξη διαθέσιµων 

πιστώσεων, καθώς επίσης και οι εισηγήσεις µας για δεύτερο έλεγχο στις 

εξωλογιστικές καταστάσεις που ετοιµάζονται από το Λογιστήριο ή τη 

∆ιοίκηση/Αρχείο. Όπως υποδείχθηκε η χρήση εξωλογιστικών  καταστάσεων 

για τον προσδιορισµό κάποιων ποσών (π.χ κρατική χορηγία, χρέωση 

παραγωγών για λειτουργικά έξοδα) θα πρέπει να αποφεύγεται. Είναι αναγκαίο 

όπως δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι λογαριασµοί και γίνονται οι αναγκαίες 

εγγραφές µέσω του λογιστικού συστήµατος.  

(ii) Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στη µορφή που τηρούνται τα στοιχεία 

για την ετοιµασία των καταστάσεων πληρωµής των εργατών του 

Συσκευαστηρίου Λάρνακας αφού οι ώρες εργασίας των εργατών, οι αποκοπές 

ωρών από το κανονικό ωράριο αλλά και οι ώρες για υπερωριακή εργασία 

σηµειώνονται πολύ πρόχειρα και δυσανάγνωστα. Όπως πληροφορήθηκα, µε 

τη λήξη του υπό έλεγχο έτους, η ευθύνη για την ετοιµασία και έλεγχο της 

κατάστασης υπολογισµού των ωρών πληρωµής των εργατών ανατέθηκε εξ 

ολοκλήρου στο Συσκευαστήριο Λάρνακας και το Λογιστήριο προβαίνει σε 

πληρωµή των εργατικών χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο. 
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(iii) Το Μητρώο ∆ιπλοτύπων που τηρείται για παρακολούθηση και έλεγχο στην 

παραλαβή έκδοση και χρήση των διαφόρων διπλοτύπων (όπως τιµολόγια, 

δελτία παραλαβής, αποδείξεις είσπραξης) δεν ενηµερώνεται τα τελευταία 

χρόνια.  Επιβάλλεται όπως το Μητρώο ενηµερωθεί µε όλα τα αχρησιµοποίητα 

αλλά και τα εν χρήσει διπλότυπα. Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί διαδικασία 

έκδοσης για χρήση των διπλοτύπων στα διάφορα συσκευαστήρια καθώς και 

οδηγίες για άµεση επιστροφή τους στο Λογιστήριο µε τη συµπλήρωση τους. 

Το απόθεµα των αχρησιµοποίητων διπλοτύπων πρέπει να φυλάσσεται σε 

ασφαλές µέρος. Υποδείχθηκε επίσης η καταχώριση σε σχετικό µητρώο των 

εντύπων (αριθµοί κατά έντυπο) που εκδίδονται µηχανογραφηµένα από το 

Λογιστήριο (τιµολόγια και άλλα δελτία). 

(iv) Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στην έγκαιρη αποστολή,  καταχώριση 

και αρχειοθέτηση από το Λογιστήριο των σχετικών µε την όλη διαδικασία 

αποστολής, φύλαξης και έκδοσης/πώλησης πατατών από τα ψυγεία ή/και 

πατατόσπορου, εγγράφων, καθώς και στην έκδοση και αρχειοθέτηση των 

τιµολογίων που εκδίδονται είτε µε το χέρι ή µηχανογραφηµένα.  Υπέδειξα ότι η 

χρήση της σειράς των διπλοτύπων των πατατών για τις δοσοληψίες του 

πατατόσπορου, µε χειρόγραφη τροποποίηση, ή η χρήση κοινού διπλοτύπου 

για αποστολή πατατόσπορου ή πατατών στα ψυγεία ή στο πλοίο για εξαγωγή 

δηµιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση και έλεγχο της όλης διαδικασίας. 

Εισηγήθηκα επίσης να δοθούν σχετικές οδηγίες στα συσκευαστήρια ούτως 

ώστε να αποστέλλονται στο Λογιστήριο έγκαιρα, για ενηµέρωση των σχετικών 

λογαριασµών, τα διάφορα έντυπα κατάλληλα υπογραµµένα. Η καταχώριση 

στους λογαριασµούς στη βάση φωτοτυπηµένων διατακτικών δεν ενδείκνυται. 

(v) Η παρακολούθηση και η επιβεβαίωση του υπολοίπου του Ταµείου ﴾Λευκωσίας 

και Πάφου﴿ είναι αδύνατη αφού εκδίδονται και καταχωρούνται στα λογιστικά 

βιβλία τιµολόγια τοις µετρητοίς χωρίς αυτά να εισπράττονται άµεσα. 

Παρατήρησα επίσης ότι όλα τα τιµολόγια τοις µετρητοίς που αφορούσαν την 

περίοδο 1.1.2008 µέχρι 30.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Ταµείο Πάφου στις 

30.9.2008, γεγονός που υποδεικνύει  ότι  δεν ελέγχεται το υπόλοιπο του 

Ταµείου κατά την διάρκεια του έτους.  Εισηγήθηκα όπως στις περιπτώσεις που 

η είσπραξη δεν είναι άµεση, εκδίδεται τιµολόγιο επί πιστώσει και όπως τα 
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τιµολόγια τοις µετρητοίς καταχωρούνται άµεσα για διευκόλυνση του ελέγχου 

και καλύτερη παρακολούθηση του Ταµείου. 

(vi) Η συµφιλιωτική κατάσταση του τραπεζικού λογαριασµού από τον οποίο 

πληρώνονται τα εργατικά περιλαµβάνει επιταγές, που εκδόθηκαν από 

18.4.2002 µέχρι 22.11.2007, συνολικής αξίας €4.900, οι οποίες δεν 

παρουσιάστηκαν για πληρωµή και δεν µπορούν πλέον να εξαργυρωθούν. 

Ορισµένες από αυτές δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους και βρίσκονται 

στο Συµβούλιο ενώ άλλες αφορούν ηµεροµίσθια εποχιακών εργατών  για τον 

εντοπισµό των οποίων δεν υπάρχουν στο Συµβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία.  

Υπέδειξα όπως το λογιστήριο προβεί στη διερεύνηση και λογιστική 

τακτοποίηση τους.  

(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. 

(γ) Λειτουργία και ασφάλεια του µηχανογραφηµένου συστήµατος. Παρατήρησα 

ότι το Συµβούλιο δεν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δεν έχει 

λάβει επαρκή µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία και ασφάλεια του 

λογισµικού καθώς και του εξοπλισµού που το υποστηρίζει. Συγκεκριµένα θα πρέπει 

να υιοθετήσει διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο δωµάτιο του εξυπηρετητή 

δικτύου (server). Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν διαδικασίες διαχείρισης των 

κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα(πχ έκδοση, έγκριση, αφαίρεση και 

παρακολούθηση των δικαιωµάτων πρόσβασης) και να δηµιουργούνται αντίγραφα 

ασφαλείας (backups) καθηµερινά τα οποία να φυλάγονται σε ασφαλές µέρος εκτός 

των εγκαταστάσεων του ΣΕΚΠ.  Επιπρόσθετα πρέπει να οριστεί Υπεύθυνος 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος (System Administrator) από το µόνιµο προσωπικό και 

σε περίπτωση ορισµού τρίτου προσώπου, εκτός ΣΕΚΠ, θα πρέπει να υπάρχει 

σχετική νοµική κάλυψη. Είναι αναγκαία επίσης η κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης 
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έκτακτης ανάγκης και η εγκατάσταση ολοκληρωµένου λογισµικού για την 

αντιµετώπιση ιών και ενηµέρωση του κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Αναφορικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής του Συµβουλίου, του 

δικτύου και του εξοπλισµού που το υποστηρίζουν όπως υποδεικνύουν οι 

κατασκευάστριες εταιρείες, λόγω πεπαλαιωµένης τεχνολογίας η οποία δεν 

υποστηρίζεται πλέον µε εξαρτήµατα και ανταλλακτικά, πιθανή βλάβη στον 

εξυπηρετητή δικτύου (server) ή στον εξοπλισµό επικοινωνιών θα οδηγήσει τα 

συστήµατα πληροφορικής εκτός λειτουργίας χωρίς την δυνατότητα άµεσης 

επαναφοράς ή επιδιόρθωσης.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα προωθηθούν οι εισηγήσεις 

µου. 

11. Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου.  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς το Ταµείο Συντάξεων 

και Χορηγηµάτων, όπως αυτές προβλέπονται στους περί του Συµβουλίου Εµπορίας 

Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 

2004 (Κ.∆.Π. 524/2004), γίνεται σχετική πρόνοια στον εκάστοτε Προϋπολογισµό του 

ΣΕΚΠ, σύµφωνα µε την εκάστοτε αναλογιστική µελέτη, µέσω του οποίου εµβάζονται 

τα οφειλόµενα ποσά.  Μέχρι την 30.9.2008 η Κυβέρνηση έχει καταβάλει συνολικό 

ποσό ύψους €1.062.750 για την ελλειµµατική υποχρέωση προς το Ταµείο (σε σχέση 

µε προϋπηρεσία) και συνολικό ποσό ύψους €109.861 για συµπλήρωση της ετήσιας 

οικονοµικής δαπάνης του Σχεδίου (τρέχουσα υπηρεσία) σε ποσοστό 5,1% ή 3,75% 

(από το 2007).  

Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31η 

∆εκεµβρίου 2006 το αναλογιστικό έλλειµµα σε σχέση µε την προϋπηρεσία ήταν της 

τάξης του €2.115.248 (£1.238.000) και το κανονικό ποσοστό εισφοράς 18% (πριν 

21,1%) από το οποίο 3,75% (πριν 5,1%) των µισθών αποτελεί υποχρέωση της 

Κυβέρνησης.  Η καθαρή υποχρέωση που είναι καταχωρισµένη στον Ισολογισµό την 

30η Σεπτεµβρίου 2008 ανέρχεται σε €2.195.300.  

Παρατηρήθηκε ότι τα εµβάσµατα της Κυβέρνησης για το έτος 2007 ήταν αυξηµένα 

αφού αυτά εµβάστηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Προϋπολογισµού στη βάση 

της προηγούµενης αναλογιστικής µελέτης χωρίς να αναθεωρηθούν από 1.1.2007, 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες της νέας αναλογιστικής µελέτης. Επιπρόσθετα 
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παρατηρήθηκε ότι η Κυβέρνηση εµβάζει ως ετήσια συµπληρωµατική εισφορά το 

εκάστοτε προϋπολογιζόµενο ποσό στον ετήσιο Προϋπολογισµό ενώ η υποχρέωση 

της αφορά εισφορά σε ποσοστό 3,75% επί των πραγµατικών µισθών του έτους.  Ως 

εκ τούτου η διαφορά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο επόµενο έµβασµα. 

12. Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.  

Κατά το υπό έλεγχο  έτος διάφορες αποστολές του Συµβουλίου συµµετείχαν σε 

ετήσιες εκθέσεις και σε σεµινάρια στο εξωτερικό. Επίσης, ειδικές αποστολές είχαν 

µεταβεί στο εξωτερικό για διερεύνηση θεµάτων της εµπορίας πατατών. 

Το Συµβούλιο, µε την έγκριση του οικείου Υπουργείου, διαφοροποίησε διαχρονικά, 

µε σχετικές αποφάσεις, την προβλεπόµενη σε εσωτερικούς Κανονισµούς του 

Συµβουλίου πολιτική του σύµφωνα µε την οποία καταβάλλεται επίδοµα συντήρησης 

εξωτερικού κατά την ακολουθούµενη κυβερνητική πολιτική. Σύµφωνα µε αυτές ο 

Πρόεδρος και τα µέλη  δικαιούνται να επιλέξουν, κατά τη διάρκεια  των 

υπηρεσιακών ταξιδιών τους να προβούν  σε δικές τους διευθετήσεις διαµονής και 

διατροφής και να τους καταβάλλεται το 100% του προβλεπόµενου  επιδόµατος 

συντήρησης για τη κατηγορία που εντάσσονται χωρίς τη προσκόµιση σχετικής 

απόδειξης.  

Από τον έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι µε βάση τις πιο πάνω ρυθµίσεις, σε αρκετές 

περιπτώσεις, καταβάλλεται σε  λειτουργούς του Συµβουλίου που εµπίπτουν στην 

γενική κατηγορία των διατάξεων που διέπουν την καταβολή επιδόµατος συντήρησης 

στο ∆ηµόσιο, το ανώτατο επίδοµα διανυκτέρευσης, ίσο µε ποσοστό 60% του 

εκάστοτε επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι υποβάλλουν 

τιµολόγιο µε πραγµατικά έξοδα διανυκτέρευσης χαµηλότερα του ανώτατου 

επιδόµατος που δικαιούνται. Αρκετές επίσης περιπτώσεις που εµπίπτουν στη γενική 

ή άλλη κατηγορία, στις οποίες δεν προσκοµίζεται καµία απόδειξη πληρωµής για 

διανυκτέρευση  καταβάλλεται, µε βάση την πιο πάνω ρύθµιση,το 100% του 

επιδόµατος συντήρησης που ισχύει για διαµονή, διατροφή και άλλα έξοδα. Συναφώς 

αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονοµικών απαραίτητη προϋπόθεση για καταβολή των εξόδων διανυκτέρευσης, 

σε οποιαδήποτε κατηγορία, είναι η προσκόµιση απόδειξης και σε περίπτωση µη 

προσκόµισης καταβάλλεται µόνο το 30% του ανώτατου ορίου του επιδόµατος 

διανυκτέρευσης. Η επιλεκτική εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν στο δηµόσιο 

τοµέα, κατά την άποψή µου, δεν ενδείκνυται.  
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, το Συµβούλιο θεωρεί ότι η πιο πάνω 

διευθέτηση είναι προς το συµφέρον του ΣΕΚΠ αφού έτσι αποφεύγεται η επιλογή 

διαµονής σε ακριβά ξενοδοχεία. 

13.  Προσφορές. 

Το ΣΕΚΠ ακολουθεί τις δικές του διαδικασίες προσφορών στη βάση απλών 

εσωτερικών Κανονισµών που έχουν εγκριθεί και διαχρονικά αναθεωρηθεί από το 

Συµβούλιο µε τελευταία αναθεώρησή τους το 2002, ώστε αυτοί να συνάδουν όσον 

το δυνατό µε τους τότε ισχύοντες στο ∆ηµόσιο Κανονισµούς Προσφορών.  

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκε ότι οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται δεν συνάδουν πάντοτε µε τους Κανονισµούς Προσφορών του 

Συµβουλίου ούτε και µε τις αρχές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των 

προσφορών.  

(α) Αγορά υπηρεσιών για καθαριότητα των Γραφείων του Συµβουλίου στη 
Λευκωσία.  Οι πιο πάνω υπηρεσίες ανατέθηκαν σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας στη βάση συµφωνητικού εγγράφου, ηµεροµηνίας 14.7.2008 για 

περίοδο ενός χρόνου, και δυνατότητα αυτόµατης ανανέωσης ανά τρίµηνο µε τους 

ίδιους όρους, έναντι συνολικού ετήσιου ποσού €8.400. Η ανάγκη προέκυψε λόγω 

της αφυπηρέτησης της καθαρίστριας. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι δεν 

ακολουθήθηκαν οι προβλεπόµενες από τους Κανονισµούς διαδικασίες για την 

ανάθεση και συγκεκριµένα, δεν εξασφαλίστηκε γραπτή έγκριση από το ∆ιευθυντή 

ούτε και αιτιολόγηση της προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, δεν 

ζητήθηκαν πρόχειρες γραπτές προσφορές από περιορισµένο αριθµό 

προσφοροδοτών και κατάθεσή τους στο κιβώτιο προσφορών και δεν διορίστηκε 

Επιτροπή για την αξιολόγησή τους. Το Συµβούλιο ενέκρινε την πιο πάνω συµφωνία 

στις 29.7.2008, στη συνεδρία του µε αρ.1832, δηλαδή σε ηµεροµηνία 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας  ισχύος της συµφωνίας.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, η ανάθεση της εργασίας έγινε 

όταν δηµιουργήθηκε σοβαρό πρόβληµα καθαριότητας λόγω της απροειδοποίητης 

αποχώρησης της προσωρινής καθαρίστριας.  Σε όλα όµως τα στάδια και για όλες 

τις ενέργειες υπήρχε η προφορική έγκριση του ∆ιευθυντή και η τελική έγκριση του 

Συµβουλίου. 
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(β) Εκπόνηση µελέτης εκτίµησης της επικινδυνότητας και συστήµατος 
διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στο συσκευαστήριο 
Λάρνακας (€5.370 πλέον ΦΠΑ).  Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης ζητήθηκαν 

στις 9.12.2008  προσφορές από  τρεις προσφοροδότες οι οποίοι επιλέγηκαν από 

κατάλογο που διαθέτει το Tµήµα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας µε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 31.12.2008. Από τον έλεγχο 

του σχετικού φακέλου παρατηρήθηκαν κενά στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

αναφορικά µε το τρόπο παραλαβής και φύλαξης των προσφορών µέχρι το άνοιγµα 

τους, την πραγµατική ηµεροµηνία ανοίγµατος τους, την αποδοχή προσφοράς που 

στάλθηκε µε τηλεµοιότυπο καθώς και την  αποδοχή ουσιωδών στοιχείων 

εκπρόθεσµα. Όπως διαπιστώθηκε για τη ζήτηση της προσφοράς δεν είχαν 

ετοιµαστεί σχετικοί όροι έστω και γενικοί ούτε φαίνεται να ζητήθηκε η κατάθεσή τους 

στο κιβώτιο προσφορών σε αντίθεση µε τις σχετικές διατάξεις στους Κανονισµούς 

προσφορών. Μια από τις τρεις προσφορές (που τελικά κατακυρώθηκε) είχε 

υποβληθεί µε τηλεοµοιότυπο στις 18.12.2008 χωρίς να περιλαµβάνει οποιοδήποτε 

κόστος για σεµινάρια που απαιτούνταν, κόστος το οποίο οι άλλες δύο προσφορές 

είχαν εξ αρχής περιλάβει. Το κόστος των σεµιναρίων υποβλήθηκε µε µεταγενέστερο 

έγγραφο ηµεροµηνίας 8.1.2009, δηλαδή εκπρόθεσµα(αφού δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε στοιχείο για το αν δόθηκε οποιαδήποτε  παράταση στην υποβολή των 

προσφορών), και µε ηµεροµηνία παραλαβής από το Αρχείο την 9.1.2009.  Όλες οι 

υποβληθείσες προσφορές έχουν µονογραφηθεί µε ηµεροµηνία 9.1.2009 ηµεροµηνία 

κατά την οποία και αξιολογήθηκαν σε αντίθεση µε το πρακτικό ανοίγµατος τους που 

φέρει  ηµεροµηνία 8.1.2009.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου η εκπόνηση της µελέτης έπρεπε να γίνει 

αµέσως λόγω προσαγωγής του Συµβουλίου στο δικαστήριο εξαιτίας της 

παράλειψής του να έχει γραπτή εκτίµηση των σχετικών κινδύνων.  Ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις από τον προσφοροδότη που δεν περιέλαβε την εκπαίδευση 

προσωπικού στην πρότασή του.  Το κόστος των σεµιναρίων υποβλήθηκε εκ των 

υστέρων, και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, ο προσφοροδότης αυτός, εξακολουθούσε 

να είναι σηµαντικά φθηνότερος από τους άλλους προσφοροδότες. 

(γ)  Προσφορά για την προµήθεια 65.000 σάκων ιούτης (€14.300 πλέον ΦΠΑ).  
Για την προµήθεια των πιο πάνω ειδών κινήθηκε η διαδικασία διαπραγµάτευσης και 

ζητήθηκε η υποβολή προσφοράς από τρεις προσφοροδότες. Από έλεγχο της 
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διαδικασίας που ακολουθήθηκε παρατηρήθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι 

προβλεπόµενες από τους Κανονισµούς Προσφορών διαδικασίες. Συγκεκριµένα δεν 

αιτιολογήθηκε η προσφυγή στην διαδικασία διαπραγµάτευσης και δεν φαίνεται να 

εξασφαλίστηκε η εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του αρµόδιου οργάνου για την 

προσφυγή στη διαδικασία αυτή, δεν ζητήθηκε η κατάθεση των γραπτών 

προσφορών στο κιβώτιο προσφορών, έγιναν δεκτές προσφορές που στάλθηκαν µε 

τηλεοµοιότυπο και δεν διορίστηκε επιτροπή για την αξιολόγησή τους. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου η ανάγκη προέκυψε ως κατεπείγουσα 

για την συσκευασία πιστοποιηµένου πατατόσπορου για εξαγωγή και είχε 

εξασφαλιστεί η προβλεπόµενη από τους Κανονισµούς Προσφορών έγκριση του 

Προέδρου του Συµβουλίου για εφαρµογή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης. 

Συναφώς αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το ισχύον στο ∆ηµόσιο νοµοθετικό πλαίσιο  

για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία που δεν 

υπερβαίνει τα €8.543 (£5.000) δύναται η αναθέτουσα αρχή να ζητά την υποβολή 

γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισµένο, κατά την κρίση της, αριθµό 

οικονοµικών φορέων. 

(δ)  ∆ιάφορα άλλα  θέµατα. 

(i) Άνοιγµα προσφορών. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς 

Προσφορών το άνοιγµα των προσφορών γίνεται στην παρουσία του Προέδρου 

ή εκπροσώπου του και του Γενικού ∆ιευθυντή ή εκπροσώπου του καθώς 

επίσης του αρµοδίου για θέµατα προσφορών λειτουργού. Από τον έλεγχο 

εντοπίστηκαν περιπτώσεις ανοίγµατος προσφορών, σε ηµεροµηνίες απουσίας 

του Προέδρου και σε µία περίπτωση,  και του Γενικού ∆ιευθυντή στην 

παρουσία άλλων εξουσιοδοτηµένων ατόµων πέραν από τους καθορισµένους 

εκπροσώπους του Προέδρου και Γενικού ∆ιευθυντή. 

(ii) Επιτροπές Αξιολόγησης.  Για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης θα 

πρέπει ο  διορισµός των διαφόρων  Επιτροπών  Αξιολόγησης να γίνεται 

γραπτώς από το Γενικό ∆ιευθυντή.  Τα µέλη των Επιτροπών αξιολόγησης 

ενδείκνυται επίσης πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους να υπογράφουν 

σχετική δήλωση, κατά τον τύπο που εφαρµόζεται  στο ∆ηµόσιο, για τήρηση 

εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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Κατά τον έλεγχο επίσης διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος του συσκευαστηρίου 

Λάρνακας µετέχει σε Επιτροπές Αξιολόγησης προσφορών, κυρίως για 

προµήθεια υλικών συσκευασίας, ο οποίος όµως δε παρίσταται στην 

αξιολόγηση των προσφορών. Όπως µου αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχει 

ένδειξη για το γεγονός αυτό, διαβιβάζονται όλα τα σχετικά έγγραφα των 

προσφορών στο λειτουργό για µελέτη και έκφραση άποψης ενώ η υπογραφή 

του στην έκθεση αξιολόγησης εξασφαλίζεται µέσω τηλεµηνύµατος.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου θα υιοθετηθούν οι εισηγήσεις µου 

για τις Επιτροπές Αξιολόγησης και την υπογραφή δήλωσης εχεµύθειας.  

Ανέφερε επίσης ότι για τον υπεύθυνο του συσκευαστηρίου Λάρνακας θα 

συνεχιστεί η υφιστάµενη διαδικασία καθότι δεν ενδείκνυται ο λειτουργός αυτός 

να αφήνει τα άλλα πολύ σοβαρά καθήκοντά του για να παρευρίσκεται τυπικά 

κατά την αξιολόγηση.  ∆εν συµφωνώ µε την πιο πάνω θέση του Προέδρου του 

Συµβουλίου επειδή αφενός η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί συλλογικό 

όργανο και, όπως προβλέπεται στους Κανονισµούς που διέπουν τις 

αντίστοιχες διαδικασίες στο δηµόσιο, για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών 

της Επιτροπής απαιτείται η παρουσία όλων των µελών της και αφετέρου η 

αξιολόγηση των προσφορών δεν συνιστά λιγότερο σοβαρή εργασία από τα 

άλλα καθήκοντα του υπεύθυνου του συσκευαστηρίου, ούτε και η παρουσία 

κάποιου µέλους στην Επιτροπή µπορεί να χαρακτηρίζεται ως τυπική. 

(iii) Χαρτοσήµανση συµβολαίων. Τα συµβόλαια που συνάπτει το Συµβούλιο µε 

τους Αναδόχους των συµβάσεων θα πρέπει να χαρτοσηµαίνονται, σύµφωνα 

µε τις πρόνοιες του περί Χαρτοσήµων Νόµου. 

(iv) Μητρώο προσφορών. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου και παρακολούθηση 

της υλοποίησης των προσφορών εισηγήθηκα την τήρηση σχετικού µητρώου. Το 

Λογιστήριο τηρεί σχετικά στοιχεία µόνο για τις προσφορές που αφορούν στην 

προµήθεια υλικών συσκευασίας. 

14. Καταγγελίες για ενδεχόµενη παράβαση των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων. 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη µου έκθεση, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων έκρινε ότι µέρος της ετήσιας χορηγίας του κράτους προς το ΣΕΚΠ, µε 

τον τρόπο που αυτή γίνεται και εφαρµόζεται, επιδοτεί τις οικονοµικές 
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δραστηριότητες του ΣΕΚΠ και συνεπώς συνιστά κρατική ενίσχυση γι’ αυτό και 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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση το ΣΕΚΠ, 

εναλλακτικά θα πρέπει να διαχωρίσει τις δραστηριότητες του σε οικονοµικές και µη 

οικονοµικές δραστηριότητες, και να διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς, ώστε να 

αποδεικνύεται ότι αποτρέπεται η διεπιδότηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

από τις µη οικονοµικές. Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65.054, 

ηµερ. 14.2.2007, µε την οποία 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. 

Ωστόσο µε βάση µεταγενέστερη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

ηµεροµηνίας 3.1.2008, κρίθηκε προς το συµφέρον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η 

απόσυρση της κοινοποίησης του µέτρου αφού µετά από ανεπίσηµες επαφές, οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. ενηµέρωσαν άτυπα ότι η ίδια η Επιτροπή δεν θα 

ήγειρε οποιεσδήποτε ενστάσεις. Όπως επισηµαίνει ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων σε επιστολές του ηµερ. 10.6.2008 και 19.9.2008, µε αφορµή  τη 

παράταση που δόθηκε στη λειτουργία του ΣΕΚΠ  µε την υφιστάµενη δοµή του και 

την έκφραση απόψεων που του ζητήθηκαν για τον Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ για το 

2009, αντίστοιχα, η Επιτροπή για τη συγκεκριµένη στάση της ενδεχοµένως να έλαβε 

υπόψη τη βασική επιχειρηµατολογία στα έντυπα κοινοποίησης του µέτρου, ότι 

δηλαδή η χορηγία αυτή δεν συνιστά ενίσχυση, το ύψος επίσης της χορηγίας καθώς 

και το ότι προβλεπόταν να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του ΣΕΚΠ µετά τον Αύγουστο 

του 2008. Η απόσυρση της κοινοποίησης, τονίζει, δεν πρέπει να εκληφθεί ως 

έγκριση για παραχώρηση ενισχύσεων στο ΣΕΚΠ στο διηνεκές. Παρόλο που 

αποτελεί επίσηµη θέση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ότι η χορηγία στο ΣΕΚΠ δεν 

αποτελεί κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει επίσηµα κατά πόσο η 

ετήσια αυτή χορηγία περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου 

οποιαδήποτε παράταση της υφιστάµενης δοµής του ΣΕΚΠ ενέχει το κίνδυνο, σε 

περίπτωση καταγγελίας ανταγωνιστή του ΣΕΚΠ, η Επιτροπή να εξετάσει εκ νέου 

την υπόθεση χωρίς να αποκλείεται να καταλήξει στο συµπέρασµα πως οι ετήσιες 

χορηγίες στο ΣΕΚΠ εµπεριέχουν στοιχεία παράνοµης κρατικής ενίσχυσης.  

Συναφώς αναφέρθηκε ότι έχουν ήδη  υποβληθεί  τον Ιούνιο του 2008 και το Μάρτιο 

του 2009 από ιδιώτη εξαγωγέα διάφορες επιστολές προς τον Υπουργό Γεωργίας, 
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Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε αφορµή την παράταση της λειτουργίας του 

ΣΕΚΠ µε τη υφιστάµενη δοµή και τις ενέργειες για δηµιουργία νέου συσκευαστηρίου. 

Μεταξύ άλλων τίθεται και το θέµα της  οικονοµικής βοήθειας που λαµβάνει το ΣΕΚΠ 

από το Κράτος. 

15.   Ιδιόκτητο συσκευαστήριο Λάρνακας. 

 Το ∆εκέµβριο του 2008 το Συµβούλιο έλαβε κλήση για να παρουσιαστεί στο 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας για κατηγορία (Ποινική Υπόθεση αρ.15093/008) 

που καταχωρίστηκε από τον ∆ιευθυντή Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά 

µε παράλειψη του ΣΕΚΠ (ως εργοδότη) να έχει στη διάθεση του γραπτή εκτίµηση 

των υφιστάµενων κινδύνων, για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουµένων του 

κατά παράβαση των σχετικής Νοµοθεσίας και Κανονισµών. Το Συµβούλιο 

ενηµέρωσε αµέσως το νοµικό σύµβουλο του και παράλληλα ζήτησε προσφορές 

από εκτιµητές για την εκπόνηση µελέτης εκτίµησης επικινδυνότητας και συστήµατος 

διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτούµενων στο συσκευαστήριο 

Λάρνακας. Μέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου η υπόθεση δεν είχε ακόµη εκδικαστεί ενώ 

έχει ήδη ετοιµαστεί και υποβληθεί η µελέτη από τον επιτυχόντα προσφοροδότη η 

οποία και  µελετάται από το Συµβούλιο.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, το Συµβούλιο έχει διορίσει 

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας και Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας ενώ έχουν 

ετοιµασθεί όροι για ζήτηση προσφορών για πρόσληψη Συµβούλου για εφαρµογή 

των πορισµάτων της µελέτης. 

16. Χρεώστες/Εκκρεµείς οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α)  Γενικά.  Παρατηρήθηκε ότι τα εκάστοτε υπόλοιπα των χρεωστών εξωτερικού 

τόσο κατά τη διάρκεια του έτους  όσο και µε τη λήξη της εµπορίας παρουσιάζονται 

αυξηµένα. Τούτο οφείλεται στο ότι οι χρεώστες εµβάζουν σταδιακά και µε 

καθυστέρηση  αρκετών µηνών τις οφειλές τους. Σηµειώθηκε ότι τα οφειλόµενα ποσά 

δεν είναι εξασφαλισµένα µε εγγυητικές ή άλλως πως. Επιπλέον κατά την 

τιµολόγηση  δεν προβλέπεται οποιαδήποτε περίοδος µέσα στην οποία πρέπει το 

ποσό να πληρωθεί ούτε και οποιαδήποτε επιβάρυνση (τόκος) σε περίπτωση 

καθυστέρησης της πληρωµής. Η µη έγκαιρη καταβολή των οφειλοµένων ποσών 

επηρεάζει διαχρονικά την ρευστότητα του Συµβουλίου.  
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Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2(δ) της παρούσας επιστολής το Συµβούλιο 

εξασφάλισε πιστωτικό όριο συνολικού ύψους €8,5 εκ. για κάλυψη έκτακτων και 

απρόβλεπτων αναγκών και εξόδων εµπορίας πατατών. Οι τόκοι που πληρώθηκαν 

για την περίοδο 1.1.2008 µέχρι 30.9.2008 ανήλθαν στα €91.650. 

(β)   Χρέος από ξένη εταιρεία.  Κροάτικη εταιρεία οφείλει στο Συµβούλιο ποσό 

€132.330 για την αγορά πατατών τον Απρίλιο 2006.  Αρχικά συµφωνήθηκε όπως η  

εταιρεία προπληρώνει την αξία των πατατών που θα αγόραζε και να µην υποβάλει 

τραπεζική εγγύηση.  Και ενώ η εταιρεία πλήρωνε στην Κροατική Τράπεζα το ποσό 

του τιµολογίου και απέστελλε την απόδειξη µε τηλεοµοιότυπο στο Συµβούλιο, τις 

επόµενες µέρες απέσυρε τα χρήµατα προβάλλοντας στην Τράπεζα διάφορα 

επιχειρήµατα, µεταξύ των οποίων και την ύπαρξη ποιοτικών προβληµάτων. Η 

υπόθεση ανατέθηκε στο δικηγόρο του Συµβουλίου για λήψη νοµικών µέτρων 

εναντίον της εταιρείας και του διευθυντή της και διεκδίκηση του οφειλόµενου ποσού 

των €134.730.  Μέχρι τις 30.9.2008 εισπράχθηκε ποσό €2.400. Στις 24.4.2009 το 

Συµβούλιο ενηµερώθηκε από το δικηγόρο του ότι ο χρεώστης δεν έχει στην κατοχή 

του ακίνητη περιουσία και ότι το Συµβούλιο µπορεί να κινήσει διαδικασία πτώχευσης 

εναντίον της εταιρείας για είσπραξη του οφειλόµενου ποσού.   

(γ) 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).  ∆ιορίστηκε 

εκκαθαριστής, και την 1.10.2007 το Συµβούλιο έλαβε επιταγή ύψους €34.843,19 

έναντι της οφειλής της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι δεν έγινε πρόνοια για διαγραφή 

οποιουδήποτε ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή στην υπόθεση πτώχευσης της εταιρείας, για 

απόσυρση της αγωγής εναντίον της 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, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον ίδιο σχετική έκθεση 

των γεγονότων. Στις 4.3.2008 ο εκκαθαριστής ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι από την 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας παρέµενε ποσό £26.253 το 

οποίο προοριζόταν για πληρωµή της αµοιβής του και µέρους των οφειλών στους 
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προτιµησιακούς πιστωτές. Το Συµβούλιο δεν αναµένεται να λάβει οποιοδήποτε 

ποσό.  

(ε) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2008, έξι 

πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των €35.103 

﴾£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. 

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

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

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

εναντίον του για καταβολή του ποσού των €20.326 ﴾£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, 12 Ιουνίου 2009  
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