
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

1.  Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £21,71 εκ., σε 

σύγκριση µε £18,93 εκ. κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 

£2,78 εκ. ή ποσοστό 14,69%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη µεγάλη ζήτηση των 

πρώιµων και µεσοπρώιµων πατατών και στις ψηλότερες τιµές πώλησης που 

επικράτησαν στην αγορά, κυρίως κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο.  Οι τιµές 

πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν £271/τόνο, σε σύγκριση µε £210/τόνο κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £61/τόνο ή ποσοστό 29,04%. 

Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 81 739 το 2003, σε σύγκριση µε 94 861 το 2002.  Τα 

έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £10,39 εκ., σε σύγκριση µε £11,53 εκ. το 

προηγούµενο έτος (£127 κατά τόνο, σε σύγκριση µε £122 το προηγούµενο έτος).  

Αυτά αποτελούν το 48% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 61% του προηγούµενου 

έτους. 

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε συνολικά ποσό £14.664.317, µε µέσο όρο £179 

τον τόνο, σε σύγκριση µε £16.481.342, και µέσο όρο £174 τον τόνο το 

προηγούµενο έτος.  Αυτό αποτελείται από το προϊόν εµπορίας ύψους £10.417.020, 

έκτακτη κυβερνητική βοήθεια ύψους £3.540.000 και ποσό £707.297 το οποίο 

µεταφέρθηκε από το Γενικό Αποθεµατικό του Συµβουλίου. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2003 και 2002 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

Εσοδεία  2003  2002 
  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο 

Χειµερινή  10238  3,08  301  5553  1,97  355 
Ανοιξιάτικη  69953  18,63  266  84634  16,96  200 
  80191  21,71  271  90187  18,93  210 
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(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2003  2002 
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  0,25  0,37 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των Αποθεµάτων) προς 

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 
         

0,18 
     

0,30 
Έξοδα Πωλήσεων προς Πωλήσεις 0,48  0,61 
Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 0,65  0,84 

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις στις 30.9.2003 ανέρχονταν σε £11,69 εκ. και 

περιλαµβάνουν πιστωτικό όριο ύψους £6,2 εκ., το οποίο ήταν αποπληρωτέο στις 

31.12.2002 και το Συµβούλιο αναµένει ότι θα πληρωθεί από την Κυβέρνηση. Η 

αναλογία του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τρέχουσες υποχρεώσεις, µη 

συµπεριλαµβανοµένου  του πιστωτικού ορίου, είναι 0,53. 

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

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

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

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

Υπουργού, για τη σταθεροποίηση των τιµών των πατατών.  

Το πιο πάνω Ταµείο όµως ουδέποτε λειτούργησε ως Ταµείο Σταθεροποίησης 

Τιµών, λόγω µη ικανοποιητικών πόρων, ενώ, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

χρησιµοποιήθηκε ως ενδιάµεσος λογαριασµός πληρωµής των παραγωγών, µε 

αποτέλεσµα στις 30.9.2003 το Ταµείο να παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο 

£676.685, σε σύγκριση µε χρεωστικό υπόλοιπο  £672.183 στις 30.9.2002.   

(δ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2003 και 30.9.2002 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2003  2002 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 363.162  1.861.665 
Μετρητά 4.292  959 
 367.454  1.862.624 

3. Οικονοµική βοήθεια  από την Κυβέρνηση στους παραγωγούς  

(α) Ανοιξιάτικη εσοδεία 2003.  Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου αρ. 58.790, ηµερ. 22.10.2003, παραχωρήθηκε οικονοµική βοήθεια 
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από την Κυβέρνηση ύψους £3.500.000 στους παραγωγούς της ανοιξιάτικης 

εσοδείας 2003, για κάλυψη της ζηµιάς από την εµπορία των πατατών, και ποσό 

£40.000  στους παραγωγούς της χειµερινής εσοδείας για ζηµιές λόγω των 

βροχοπτώσεων. 

 Επίσης εγκρίθηκε ποσό ύψους £200.000  για κάλυψη των ζηµιών των πατατών 

που φυτεύτηκαν µεταξύ 16 και 31 ∆εκεµβρίου 2002, το οποίο θα κατανεµηθεί 

στους παραγωγούς µέσω του Υπουργείου Γεωργίας. 

Στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αναφέρεται ότι, εάν προέκυπτε κέρδος 

από την εµπορία της ανοιξιάτικης εσοδείας πατατών 2003, αυτό θα έπρεπε να 

επιστραφεί στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.  Οι τελικοί λογαριασµοί 

παρουσίασαν  έλλειµµα.  

(β) Πιστωτικό όριο £6 εκ. για την πληρωµή πατατοπαραγωγών  της 
ανοιξιάτικης εσοδείας 2002.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεση µου, 

για να καταστεί δυνατή η πληρωµή των πατατοπαραγωγών που παρέδωσαν 

πατάτες µετά το Πάσχα του 2002, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του 

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

Συµβούλιο, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και εξουσιοδότησε τον 

Υπουργό Οικονοµικών να εγγυηθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης το Συµβούλιο για 

την εξασφάλιση του δανείου.  Σύµφωνα µε σχετική επιστολή του Υπουργείου 

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

πάνω όριο. 

Η σύµβαση πίστωσης έληξε στις 31.12.2002 και το Συµβούλιο δεν έχει µέχρι 

σήµερα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για την αποπληρωµή του, γιατί αυτό 

αφορούσε µέρος της κυβερνητικής βοήθειας προς τους παραγωγούς, η οποία 

δόθηκε υπό τη µορφή ορίου πίστωσης για συντόµευση των διαδικασιών 

παραχώρησης της, ώστε το ποσό να ήταν αµέσως διαθέσιµο στο Συµβούλιο. 

Ωστόσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αποδοχή της ευθύνης εξόφλησης του 

ποσού από την Κυβέρνηση, η οποία επίσης δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 

για την αποπληρωµή του. Το οφειλόµενο υπόλοιπο στις 31.12.2003 ανέρχεται σε 

£6.547.911. 
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4. Προσωπικό. 

Κατά το οικονοµικό έτος, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 20 µόνιµους υπαλλήλους και 
έναν υπάλληλο µε συµβόλαιο ενός έτους, µε σύνολο αποδοχών £535.873, 
περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το 
Ταµείο Προνοίας,  Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε µέσο όρο 
κόστους ανά υπάλληλο £25.517. Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο 
προσωπικό στο Γραφείο του Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £48.466. Κατέβαλε 
επίσης το ποσό των £26.882 για αναδροµικά για το 2002, καθώς και ποσό £14.156 
για υπερωρίες για το 2002. 

Εργοδοτούσε επίσης 386 εποχιακούς εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, 
µε σύνολο αποδοχών £1.105.051, καθώς και 5 έκτακτους Γεωπόνους, οι οποίοι 
ασχολήθηκαν αποκλειστικά µε το πρόγραµµα EUREPGΑP (εφαρµογή Κανονισµών 
για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαιτείται από την Ε.Ε.), µε σύνολο 
αποδοχών £44.189. 

Το Συµβούλιο, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 
10.12.2002, µε την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου για 
επιβολή της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης σε υπάλληλο, λόγω της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε, κατέβαλε σ’ αυτόν, για την περίοδο κατά την οποία 
βρισκόταν  σε διαθεσιµότητα (11.5.2000 µέχρι 21.12.2001),  και σε αναγκαστική 
αφυπηρέτηση από 22.12.2001 µέχρι την έκδοση της απόφασης, το συνολικό ποσό 
των £51.466, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα 
ταµεία.  Με απόφαση του Συµβουλίου, ο εν λόγω υπάλληλος τέθηκε από 
13.12.2002 και πάλι σε διαθεσιµότητα και µέχρι σήµερα αµείβεται µε το 65% των 
απολαβών του, ενώ το Συµβούλιο συνεχίζει την εξέταση της υπόθεσης. Για την 
περίοδο από 11.12.2002 µέχρι 30.9.2003 το Συµβούλιο κατέβαλε ποσό £19.127.  

5. Προϋπολογισµός. 

Στον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών Νόµο αρ. 59 του 1964 δεν υπάρχει 
πρόνοια σχετικά µε την ετοιµασία, έγκριση και εκτέλεση ετήσιου Προϋπολογισµού 
του Συµβουλίου.  Παλαιότερη εισήγησή µου για συµπερίληψη στο Νόµο σχετικής 
πρόνοιας, ώστε να καλύπτεται νοµικά το θέµα, δεν έχει προωθηθεί. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 
αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, το Συµβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει τον 
Προϋπολογισµό του στο Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις µέχρι τις 15 Ιουνίου 
του προηγούµενου έτους. 
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Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2003 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 22.11.2002. 

Τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν ήταν £22,13 εκ. και αυτά που  

πραγµατοποιήθηκαν £21,77 εκ.. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στις τιµές πώλησης, 

οι οποίες κατά µέσο όρο ήταν χαµηλότερες από αυτές που προϋπολογίστηκαν.    

Τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν ήταν £11,18 εκ. και αυτά που 

πραγµατοποιήθηκαν £11,35 εκ.. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έξοδα πωλήσεων 

και τους τόκους.  

6.    Εσωτερικός έλεγχος. 

Λόγω της µείωσης του προσωπικού του λογιστηρίου και του αρχείου τα τελευταία 

χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος σε κάποιους τοµείς έχει αποδυναµωθεί. 

Παρατηρείται επίσης σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων, οι οποίες θα πρέπει να ετοιµάζονται το ταχύτερο δυνατόν µετά τη 

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

Σεπτεµβρίου. Συνεπώς αναµένεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 

ετοιµάζονται πριν από το τέλος του έτους.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έγινε προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης και κατανοµής νέων καθηκόντων στο προσωπικό και ότι σήµερα 

ασκείται ικανοποιητικός εσωτερικός έλεγχος.  Όσον αφορά στην ετοιµασία των 

οικονοµικών καταστάσεων µε πληροφόρησε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για 

ετοιµασία πριν από το τέλος ∆εκεµβρίου, αλλά αυτό εξαρτάται και από την έγκαιρη 

υποβολή των λογαριασµών πωλήσεων από τους συνεργάτες του Συµβουλίου στο 

εξωτερικό. 

7. Πωλήσεις και απώλειες πατατών.  

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003 ήταν 

81 739.  Ποσότητα 12 494 τόνων ή ποσοστό 15,3% των παραλαβών πωλήθηκαν 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσότητα 66 540 τόνων ή ποσοστό 81,4% των 

παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, ποσότητα 1 157 τόνων ή ποσοστό 1,4% 

των παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, ενώ ποσότητα 1 548 τόνων ή 

ποσοστό 1,9% των παραλαβών αποτελούν απώλειες εµπορίας.  0ι τιµές πώλησης, 

κατά µέσο όρο, στο Ηνωµένο Βασίλειο ήταν £244/τόνο, στην Ευρώπη £277/τόνο 

και στην επιτόπια αγορά £196/τόνο. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός: 
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 Χειµερινή Ανοιξιάτικη Σύνολο Αξία Ποσοστό 
 Τόνοι Τόνοι Τόνοι ΛΚ % 
Πωλήσεις:      
Ηνωµένο Βασίλειο 1734 10760 12494 3.051.070 14 
Ευρώπη 8264 58276 66540 18.435.582 85 
Επιτόπιες 240 917 1157 227.019 1 
ΟΛΙΚΟ 10238 69953 80191 21.713.671 100 
Απώλειες :      
Ηνωµένο Βασίλειο 6 88 94   
Ευρώπη   10 31 41   
Απώλειες στην 
τιµολόγηση στην 
Ευρώπη  26 940 966 

  

Απώλειες στην Κύπρο 113 334 447   
ΟΛΙΚΟ 155 1393 1548   
Τόνοι Έκδοσης 10393 71346 81739   

(α) Πωλήσεις 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 £161.894 (5,31% των πωλήσεων), σε σύγκριση µε 
£206.567 (6,30%) το 2002. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται σε εκθέσεις του 
επιθεωρητή του Εµπορικού Κέντρου του Λονδίνου, σε εκθέσεις του Γενικού 
∆ιευθυντή και Μελών του Συµβουλίου, ύστερα από επισκέψεις τους στα λιµάνια 
και στους χώρους αποθήκευσης των πατατών, και σε επιστολές των 
αγοραστών. 

(ii) Απώλειες πατατών.   Οι απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο 
ανέρχονται σε 94 τόνους, ποσοστό 0,75% των τόνων έκδοσης (12 588) στο 
Ηνωµένο Βασίλειο.  Από την ποσότητα αυτή, ποσότητα 66 τόνων αφορά 
πατάτες της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003, οι οποίες, λόγω της παρατεταµένης 
αποθήκευσης τους, παρουσίασαν σοβαρά ποιοτικά προβλήµατα και ήταν 
ακατάλληλες για εµπορία, είτε καταστράφηκαν από τους υπεύθυνους στα 
λιµάνια, είτε δόθηκαν δωρεάν σε αγοραστές του Συµβουλίου.   

(iii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 
των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003, ορισµένες ποσότητες 
πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνση  τους από τις 
αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και καταστροφής 
τους. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ποσότητες και τις τιµές πώλησης ανά 

τόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία :  

Ηνωµένο Βασίλειο Ιρλανδία 
 
 

Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης  
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης 
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων 

Τόνοι  Stg£ Stg£ Τόνοι  € € 
1102 11  60-100 100.743 97 9  80-100   8.637 
1944 20 101-200 382.875 50 5 101-200 8.580 
670 7 201-300 180.412 215 21 201-300 56.434 

4806 49 301-400 1.647.353 314 31 301-400 110.481 
1218 13 401-460 560.114 344 34    401-450 152.728 
9740 100  2.871.497 1020 100  336.860 

 

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

ύστερα από παραχώρηση εκπτώσεων προς τους αγοραστές, λόγω απαιτήσεων 

τους για ποιοτικά προβλήµατα. 

(iv) Καθυστέρηση στην έκδοση τιµολογίων για τις πωλήσεις της 
ανοιξιάτικης εσοδείας.  Η συνολική ποσότητα των πωλήσεων ανοιξιάτικης 

εσοδείας στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία  ανέρχεται σε 10 760 

τόνους ή ποσοστό 15,6% των συνολικών πωλήσεων στο εξωτερικό.   

Για ποσότητα 3 056 τόνων ή ποσοστό 32% των πωλήσεων στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και για ποσότητα 460 τόνων ή ποσοστό 45% των πωλήσεων στην 

Ιρλανδία η έκδοση των τιµολογίων έγινε µε καθυστέρηση από 11 µέρες µέχρι 

3 µήνες από την παράδοσή τους.  Η καθορισµένη τακτική είναι όπως η 

έκδοση των τιµολογίων γίνεται την επόµενη ηµέρα της παράδοσης ή εντός της 

επόµενης εβδοµάδας και η εξόφληση εντός 4-6 εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία τιµολόγησης. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η έκδοση τιµολογίου καθυστερεί µόνο 

στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι οι πατάτες είτε έχουν πρόβληµα και θα 

γίνει επαναδιαλογή, είτε θα επανασυσκευασθούν σε µικρές συσκευασίες για 

τις υπεραγορές, οπότε η τιµολόγηση γίνεται για τις τελικές ποσότητες που 

επανασυσκευάζονται. 
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Συνοπτικά η τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003 στο 

Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

Χρονική περίοδος από  
 την παράδοση µέχρι 

την τιµολόγηση 

 Ποσότητα 
 

   Τόνοι                  % 

 
 

 Αξία πωλήσεων 
 

Stg£                 % 
         1-   5     ηµέρες  4797     49  1.354.185  47 
        6-  10         »  1887     19  637.295  22 
      11- 30         »  2494     26  }  788.219  27 
      31-  60         »   486       5  }  32%  75.831  3 
      61-109         »  76       1  }  15.967  1 
  9740   100   2.871.497  100 

 
Η τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003 στην Ιρλανδία  

παρουσιάζεται ως ακολούθως:  
 
Χρονική περίοδος από  
 την παράδοση µέχρι 

την τιµολόγηση 

 Ποσότητα 
 

   Τόνοι                  % 

 
 

 Αξία πωλήσεων 
 

Stg£                   % 
          1-5     ηµέρες  279     27  97.931  29 
        6-10         »  281     28  102.008  30 
      11-30         »  310     30  }  82.787  25 
      31-60         »   118     12  }  45%  42.561  13 

61-109         »  32       3  }  11.573  3 
  1020   100   336.860  100 

(β) Πωλήσεις 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 £554.206 (3,01% των πωλήσεων), σε 
σύγκριση µε £224.969 (1,45%) το 2002.  Ποσό £323.576 αφορά εκπτώσεις 
λόγω ποιοτικών προβληµάτων  955 τόνων πατατών, ποσοστό 1,41% των 
τόνων έκδοσης (67 547) στην Ηπειρωτική Ευρώπη, και ποσό £230.630 
αφορά µειώσεις τιµών και άλλες εκπτώσεις. 

Η σηµαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες απαιτήσεις των 

συνεργατών του Συµβουλίου στη Γερµανία (£413.793) και Νορβηγία 

(£79.519), λόγω των ποιοτικών και άλλων προβληµάτων που παρουσίασαν οι 

πατάτες από την παρατεταµένη αποθήκευση τους, καθώς και στις άλλες 

δυσκολίες που προέκυψαν στην εµπορία.  Από το ποσό των απαιτήσεων στη 



 9 
  

Γερµανία, ποσό £396.565 αφορά τις απαιτήσεις του µεγαλύτερου 

αντιπροσώπου στη Γερµανία,  το οποίο αποτελεί το 4,36% των συνολικών 

πωλήσεων του (ή το 11,71% της αξίας των ποσοτήτων για τις οποίες υπέβαλε 

απαιτήσεις). Ποσό £291.313 αφορά ποιοτικά προβλήµατα 888 τόνων 

πατατών και ποσό £105.252 αφορά  µειώσεις τιµών και άλλες εκπτώσεις.  Οι 

απαιτήσεις του Γερµανού αντιπροσώπου δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο 

και η ∆ιεύθυνση συνεχίζει τις προσπάθειες της για µείωση και οριστικοποίηση 

τους. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών  των υπεραγορών και σε επιστολές των αντιπροσώπων του 

Συµβουλίου. 

(ii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 

των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003, ορισµένες ποσότητες 

πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνση  τους από τις 

αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και καταστροφής 

τους. 

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

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

Ευρώπη Νορβηγία 
 
 

Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης  
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων Ποσότητα 

 
 

% 

Τιµή 
πώλησης 
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων 

Τόνοι  € € Τόνοι  Stg£ Stg£ 
2084 5 75-100 182.969       
821 2 101-200 144.101 101 4 147-200 16.218 

2764 6 201-300 736.964 3190 65 201-300 795.838 
7802 18 301-400 2.874.834 1462 31 301-325 451.348 

30120 69 401-682 17.210.994     
43591 100  21.149.862 4753 100  1.263.404 

 

(iii) Απώλειες πατατών.  Οι απώλειες πατατών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 

41 τόνους και αφορούν  απώλειες πατατών κατά την εκφόρτωση των πλοίων 

στα λιµάνια, για την αξία των  οποίων έχουν υποβληθεί απαιτήσεις από την 

ασφαλιστική εταιρεία.  
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(γ) Απώλειες πατατών στη Κύπρο.  Οι απώλειες πατατών στην Κύπρο 

ανέρχονται σε 447 τόνους, ποσοστό 27,87% των τόνων έκδοσης (1 604) στην 

Κύπρο. 

 Με τη λήξη της χειµερινής εσοδείας 2003, υπήρχαν αποθηκευµένοι περίπου 

104 τόνοι πατατών, οι οποίες, λόγω βλάστησης, δεν µπορούσαν να εξαχθούν, 

καθώς και περίπου 286 τόνοι πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2003, για την 

αγορά των οποίων δεν υπήρχε ενδιαφέρον και το Συµβούλιο αποφάσισε την 

καταστροφή τους. Ποσότητα 34 τόνων των πατατών της χειµερινής εσοδείας 

δόθηκε σε κτηνοτρόφους για ζωοτροφές και οι υπόλοιπες καταστράφηκαν.  

8. Συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών. 

Το Συµβούλιο, για ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς του εξωτερικού, 

αποφάσισε τη συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών.  Σύµφωνα µε το 

Συµβούλιο, η παραγωγή µικρών πατατών πρέπει να ενθαρρυνθεί ακόµα 

περισσότερο, παρά την επιβάρυνση του Συµβουλίου, γιατί αυτό επιβάλλει ο 

ανταγωνισµός, αφού προβλέπεται ότι η ζήτηση των πατατών αυτών θα συνεχίσει 

να αυξάνεται στις διεθνείς αγορές. Το σχέδιο άρχισε το 1998, παρέχοντας το 2003 

στους παραγωγούς που συµµετείχαν σ’ αυτό εξασφαλισµένη τιµή £300/τόνο, σε 

σύγκριση µε £350 κατά τα προηγούµενα χρόνια, πλέον £12/τόνο για την ασφάλιση 

στον ΟΓΑ και £15/τόνο για τη συσκευασία στο χωράφι. Το Συµβούλιο αποφάσισε 

να αυξήσει την τιµή πληρωµής των παραγωγών για την ανοιξιάτικη εσοδεία 2003 

κατά £10/τόνο, καταβάλλοντας £310/τόνο.  Από τα αποτελέσµατα της εµπορίας 

των πατατών του σχεδίου, φαίνεται ότι, παρά τις ψηλές τιµές που εξασφαλίζονται 

και οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ Stg£400-Stg£500,  το Συµβούλιο εξακολουθεί να 

υφίσταται οικονοµική επιβάρυνση, λόγω της ψηλής τιµής που πληρώνεται στους 

παραγωγούς ως κίνητρο για προώθηση του σχεδίου, επιδότηση που σύµφωνα µε 

το Συµβούλιο θα πρέπει σταδιακά να σταµατήσει.  Κατά το 2003 οι πωλήσεις 

ανήλθαν στους 910 τόνους, σε σύγκριση µε 571 το 2002, και προέκυψε για το 

Συµβούλιο επιβάρυνση ύψους £82.206,  δηλαδή  £91/τόνο, σε σύγκριση µε 

£81.995 το 2002, δηλαδή £144/τόνο. 
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9. Ζηµιές πατατοπαραγωγών από την καλλιέργεια προβληµατικού 
πατατόσπορου. 

Το Συµβούλιο κατέβαλε αποζηµιώσεις ύψους £33.676 προς τους 
πατατοπαραγωγούς που υπέστησαν ζηµιά από την καλλιέργεια προβληµατικού 
εισαγόµενου και ντόπιου πατατόσπορου για την ανοιξιάτικη εσοδεία 2003. 

Οι αποζηµιώσεις αφορούσαν τη ζηµιά στη βλάστηση των πατατών, λόγω 
ποιότητας του πατατόσπορου, και πληρώθηκε η αξία δύο σάκων πατατόσπορου 
για κάθε ένα σάκο προβληµατικού πατατόσπορου, όπως έγινε και για το 2002. 

Το Συµβούλιο διεκδικεί την καταβολή του ποσού των £22.475 από τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε την ευθύνη εισαγωγής του πατατόσπορου, καθώς 
και έκπτωση 15 σεντ για κάθε σάκο πατατόσπορου για το 2004.  Η Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα αρνείται να δώσει την έκπτωση. 

Το θέµα της εισαγωγής του πατατόσπορου από το Συµβούλιο και της διεκδίκησης 
αποζηµιώσεων από τους προµηθευτές είχε τεθεί και στην προηγούµενη έκθεσή 
µου. 

10. Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού. 

Με σκοπό την υλοποίηση της συµφωνίας για δηµιουργία Ταµείου Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων για τους υπαλλήλους του Συµβουλίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε τον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) Νόµο αρ. 141(Ι) 
του 2004, καθώς και τους περί του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών 
(Συντάξεις και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 2004, σύµφωνα µε τους 
οποίους ιδρύεται Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων για τους υπαλλήλους του 
Συµβουλίου. 

Η χρηµατοδότηση του Ταµείου Συντάξεων θα γίνει, σε πρώτη φάση, µε τη 
µεταφορά σ’ αυτό του Λογαριασµού Β (Εισφορές Εργοδότη) του Ταµείου Προνοίας 
των υπαλλήλων του Συµβουλίου  και της αναλογιστικής υποχρέωσης του 
Συµβουλίου για την εφαρµογή Κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας, τα οποία στις 
31.5.2003 ανέρχονταν στις £703.000 και £360.000, αντίστοιχα, και θα 
συµπληρωθεί µε την αναλογιστική υποχρέωση της Κυβέρνησης, η οποία στις 
31.5.2003 υπολογίστηκε σε £1.570.897. 

Τα πιο πάνω ποσά θα αναπροσαρµοστούν ανάλογα κατά την ηµεροµηνία 
διάλυσης του Ταµείου Προνοίας.  
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Στη συνέχεια, το Ταµείο Συντάξεων θα χρηµατοδοτείται µε: 

(i) Τις εισφορές που θα γίνονται από το Συµβούλιο. 

(ii) Τις εισφορές των µόνιµων υπαλλήλων. 

(iii) Την ετήσια εισφορά από την Κυβέρνηση, που θα συµπληρώνει την ετήσια      

οικονοµική δαπάνη του Σχεδίου, σε ποσοστό που προνοείται από την 

εκάστοτε αναλογιστική µελέτη. 

(iv) Τα ποσά που θα προκύπτουν από επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταµείου. 

Το Ταµείο βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείριση του Συµβουλίου και, σε 

περίπτωση κατάργησης ή µετεξέλιξης του, η διαχείριση και ο έλεγχος θα αναληφθεί 

από Τριµελή Επιτροπή, την οποία θα διορίσει ο Υπουργός Οικονοµικών. 

11. Εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο. 

Για διασφάλιση της συµβατότητας των διατάξεων της Νοµοθεσίας που αφορά στο 

Συµβούλιο µε τα άρθρα 31 και 86(I) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Εµπορίας Κυπριακών 

Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο αρ. 142(Ι) του 2004. 

Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις που έχουν επενεχθεί αφορούν  στις γενικές 

αρµοδιότητες και ειδικές εξουσίες του Συµβουλίου.  Συγκεκριµένα: 

(α) Καταργούνται οι µονοπωλιακές εξουσίες που έχει µέχρι σήµερα το 

Συµβούλιο, όσον αφορά στην εισαγωγή, καλλιέργεια και εµπορία πατατών και 

πατατόσπορου. 

(β) Μεταβιβάζεται η αρµοδιότητα εποπτείας του Συµβουλίου, από τον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος. 

(γ) Καθορίζεται ρητά ότι το Συµβούλιο θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του προς τους παραγωγούς, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόµο, µόνο µέχρι την 

εµπορική περίοδο 2004-2005, η οποία λήγει στις 31.8.2005.  Παράλληλα, το 

Συµβούλιο µπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την παραγωγή, εξαγωγή ή εµπορία πατατών, αναφορικά µε 

εργασίες µεταφοράς, συσκευασίας, αποθήκευσης και άλλες συναφείς υπηρεσίες, 

έναντι τέλους που θα καθοριστεί, καθώς και να εκτελεί εργασίες που δύναται να του 

ανατεθούν από τον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 
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Επί του παρόντος δεν έχουν επενεχθεί τροποποιήσεις ως προς το ρόλο και τη 

σύνθεση του Συµβουλίου, θέµατα τα οποία θα επανεξεταστούν από την 

Κυβέρνηση, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο το Συµβούλιο θα διαλυθεί ή θα 

συνεχίσει να υφίσταται ως Ηµικρατικός Οργανισµός παροχής υπηρεσιών στον 

τοµέα της µεταφοράς, συσκευασίας, αποθήκευσης πατατών και άλλων συναφών 

υπηρεσιών. 

Στο µεταξύ έχει αποφασιστεί από το Συµβούλιο η δηµιουργία µίας ενιαίας 

Οργάνωσης πατατοπαραγωγών και έχει καθοριστεί η 1.6.2004 ως η ηµεροµηνία 

σύγκλησης Ιδρυτικής Συνέλευσης, η οποία θα προχωρήσει στην εκλογή 

Προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Ωστόσο δεν έχουν ακόµα θεσπιστεί οι 

Κανονισµοί και το Καταστατικό, τα οποία θα διέπουν την ίδρυση και λειτουργία της 

Οµάδας Παραγωγών. 

12. Χρεώστες και οφειλές προς το Συµβούλιο. 

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

Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή 

στην υπόθεση πτώχευσης της εταιρείας, για απόσυρση της αγωγής εναντίον του 

οµίλου εταιρειών BENNETT  και άλλων προσώπων ή εταιρειών, στους οποίους 

έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η µητρική εταιρεία του οµίλου 

κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που εξουσιοδότησαν τις 

πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον ίδιο σχετική έκθεση των 

γεγονότων. 

(β) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2003, 

οκτώ πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των 

£60.781, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν 

από το Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

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

εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν εξοφλήθηκαν. 

Από το συνολικό ποσό των £60.781, ποσό £41.115 οφειλόταν από 

πατατοπαραγωγό, ο οποίος χρωστούσε επίσης ποσό £7.260 για την πώληση 

πατατόσπορου το 1993.  Στις 9.2.2004 το Συµβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί 

ποσό £29.000 για εξόφληση του χρέους. 
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Στις 27.2.2004 στάληκε επιστολή  προς τους άλλους πατατοπαραγωγούς, 

σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο πρότεινε ως τελική διευθέτηση των οφειλών 

την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου µόνο.  Η καταβολή του ποσού θα έπρεπε να 

γίνει µέχρι τις 31.3.2004.  ∆εν εντοπίστηκε σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

(γ) 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 απόφαση εναντίον 

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

εξοφλήσεως. 

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

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

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

για τελική διευθέτηση. 

13. Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά για  την Άµυνα της 
 ∆ηµοκρατίας. 

∆εν έχει ληφθεί τελική απόφαση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, κατά 

πόσο το Συµβούλιο απαλλάσσεται από τις πιο πάνω φορολογίες. 

Το Συµβούλιο έλαβε ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας φόρου εισοδήµατος και 

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

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

υποβολή δηλώσεων εισοδήµατος και ελεγµένων λογαριασµών του Συµβουλίου για 

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

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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