
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς το έλλειµµα ανήλθε 

στις £30.270,  σε σύγκριση µε έλλειµµα £960.674 το 2002.  Η σηµαντική  αυτή 

µείωση στο έλλειµµα οφείλεται κυρίως στην είσπραξη µέσα στο 2003 ποσού 

ύψους £1.760.039, το οποίο αφορά επιδότηση από την Κυβέρνηση των εξαγωγών 

που έγιναν µέσα στο 2002 (£1.445.590) και µέρους των εξαγωγών που έγιναν 

µέσα στο 2003 (£314.449).  Ταυτόχρονα λόγω αυξηµένων εξαγωγών ελαιολάδου 

µέσα στο 2003 σε πολύ χαµηλές τιµές το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε.  Για το 

υπόλοιπο των εξαγωγών του 2003 αναµένεται, σύµφωνα µε τις σηµειώσεις στις 

οικονοµικές καταστάσεις, η είσπραξη επιδότησης από την Κυβέρνηση, η οποία  

υπολογίστηκε σε  περίπου £2 εκ.   

(β)  Πωλήσεις ελαιοκοµικών προϊόντων.  Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις 

πωλήσεις ελαιολάδου και ελιών κατά τα τελευταία πέντε έτη: 

Έτος  Ελιές  Ελαιόλαδο  Ολικό 
  £  £  £ 

1999  4.045  1.571.307  1.575.352 
2000  3.268  1.039.270  1.042.538 
2001  9.246  968.050  977.296 
2002  3.904  1.757.325  1.761.229 
2003  0  2.213.463  2.213.463 

 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου για τα έτη 2003 και 2002. 
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 2003  2002 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
0,52 

  
0,64 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (µείον αποθέµατα) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,11 

  
0,10 

Μικτή Ζηµιά (µείον έµµεσα έξοδα παραγωγής) προς 
Πωλήσεις Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

 
70,7% 

  
38,1% 

 
3. Ρευστότητα του Συµβουλίου. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου στις 31.12.2003 ανέρχονταν σε αρνητικό 

υπόλοιπο (παρατράβηγµα) £1.458.280, σε σύγκριση µε £1.350.872 κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £107.408 στο παρατράβηγµα. 

Η ύπαρξη του παρατραβήγµατος οφείλεται κυρίως: 

(α)  Στις µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου που αγοράστηκαν το 2003. 

(β)  Στη µη είσπραξη της κυβερνητικής επιδότησης για τις εξαγωγές που έγιναν το 

2003. 

(γ)  Στην εξόφληση των προηγούµενων οφειλών προς το Ταµείο Συντάξεων και 

Χορηγηµάτων (£144.326). 

(δ)  Στην  αποπληρωµή δόσης δανείου (£412.464). 

4. Προϋπολογισµός. 

(α)  Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2003 εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 9.8.02.  Με βάση το άρθρο 55Α του περί Εµπορίας Κυπριακών 

Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου, στάληκε για έγκριση στον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 20.8.02 και σύµφωνα µε επιστολή του πιο πάνω 

Υπουργείου, εγκρίθηκε στις 7.5.03. 

Στις 5.6.03 εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους 

£2.498.211 και υποβλήθηκαν στον αρµόδιο Υπουργό για έγκριση στις 9.6.03. 

Μέχρι το Φεβρουάριο 2004 ο Υπουργός δεν είχε δώσει απάντηση και ζήτησε από 

το ΣΕΚΕΠ την επανυποβολή συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού, µε βάση τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα του 2003.  Με επιστολές του, ηµερ. 27.2.04 και 7.4.04, 

το ΣΕΚΕΠ ζήτησε αυτή τη φορά συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους £1.201.075, 

οι οποίες και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 

σύµφωνα µε τηλεοµοιότυπο του Υπουργείου, ηµερ. 20.4.04. 
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Άλλες συµπληρωµατικές πιστώσεις συνολικού ύψους £13.200, οι οποίες 

ζητήθηκαν σταδιακά στις 18.7.03, 31.10.03 και 2.12.03, εγκρίθηκαν από τον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού την 1.12.03, 19.11.03 και 

23.12.03, αντίστοιχα. 

(β) Υπερβάσεις. Στις 31.12.03 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στον Προϋπολογισµό 

του Συµβουλίου συνολικού ύψους £1.209.644, στις οποίες περιλαµβάνεται και 

ποσό £1.157.010 για αγορές ελαιολάδου, για τις οποίες η σχετική έγκριση του 

αρµόδιου Υπουργού εξασφαλίστηκε στις 20.4.04. 

(γ)  Υποβολή Προϋπολογισµού στο Υπουργείο Οικονοµικών.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) (Τροποποιητικό) Νόµο του 1987, το Συµβούλιο 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του Προϋπολογισµού του για 

έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου, µε αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.03, νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΕΚΕΠ, τα οποία δεν έχουν την 

υποχρέωση υποβολής των Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή, θα 

πρέπει να λαµβάνουν, µέσω των οικείων Υπουργείων, και τη θέση του 

Υπουργείου Οικονοµικών πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων 

απασχόλησης, και οι Ηµικρατικοί αυτοί Οργανισµοί θα πρέπει να υποβάλλουν τον 

Προϋπολογισµό τους στο Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις µέχρι τη 15η 

Ιουνίου. 

5. Προσωπικό. 

(α)  Το Συµβούλιο το 2003 εργοδοτούσε 5 υπαλλήλους και 5 εργάτες.  Οι δαπάνες 

για µισθούς, ωφελήµατα και συνεισφορές στα διάφορα ταµεία για τις 5 µόνιµες 

θέσεις ανέρχονταν σε £158.584, µε µέσο όρο δαπάνης για κάθε υπάλληλο γύρω 

στις £31.717.  Επιπρόσθετα, η δαπάνη για εργατικά ήταν £85.772.  Επίσης το 

2003 απασχολήθηκαν 2 έκτακτοι γραφείς και 4 έκτακτοι εργάτες. 

(β)  Σχέδια υπηρεσίας.  Τα σχέδια υπηρεσίας εξακολουθούν να µην είναι 

ενηµερωµένα µε τις ρυθµίσεις που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε την επιστολή του ηµερ. 5.2.98.  Για τις θέσεις 

Γενικού Γραφέα και Βοηθού Γραφείου δεν υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο, υιοθετώντας την 

εισήγηση µου, ενσωµάτωσε τις ρυθµίσεις που ενέκρινε ο Υπουργός Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας. 

Μου ανέφερε επίσης ότι το Συµβούλιο επειδή εφαρµόζει τα σχέδια υπηρεσίας και 

τους όρους εργοδότησης της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ενέκρινε τα σχέδια υπηρεσίας 

για τις θέσεις Γενικού Γραφέα και Βοηθού Γραφείου στις 3.6.04, υιοθετώντας την 

εισήγησή µου. 

(γ)  Συλλογική σύµβαση 2001-2003.  Σε συνεδρία του ηµερ. 4.12.03, το 

Συµβούλιο ενέκρινε τις εισηγήσεις της επιτροπής προσωπικού σχετικά µε τη 

συλλογική σύµβαση για τα έτη 2001-2003 και έδωσε οδηγίες στη ∆ιεύθυνση όπως 

τη συνυπογράψει µε τη συντεχνία, χωρίς όµως να εξασφαλιστεί έγκριση από τον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και χωρίς να εξακριβωθεί κατά 

ποσό υιοθετήθηκαν οι απόψεις του, καθώς και οι απόψεις του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  Η υπογραφή της συλλογικής σύµβασης εκκρεµεί µέχρι σήµερα.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η συλλογική σύµβαση που 

συµφωνήθηκε µε τη συντεχνία ήταν µέσα στα πλαίσια της πολιτικής της 

Κυβέρνησης και ότι απόφαση λήφθηκε από το Συµβούλιο στις 4.12.03 υπό την 

αίρεση ότι θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία.  Μου ανέφερε επίσης ότι 

η σύµβαση ήδη στάληκε από τη συντεχνία και ότι προτού υπογραφεί θα σταλεί για 

τις απόψεις του Υπουργείου Οικονοµικών και στον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού προς έγκριση. 

(δ)  Τροποποίηση Κανονισµών.  Παρόλο που έχουν αποσταλεί από το 

Συµβούλιο στις 3.9.02, µε σχετική υπενθύµιση στις 11.6.03, προς το νοµικό 

σύµβουλο οι περί ΣΕΚΕΠ (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 

285/92), µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε τους περί Συντάξεων και Χορηγηµάτων 

Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 303/93) του Συµβουλίου και την άρση των µεταξύ τους 

αντιφάσεων σε ορισµένα σηµεία, εντούτοις µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν 

λήφθηκε οποιαδήποτε απάντηση. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο, στη συνεδρία 

ηµερ. 3.6.04, αποφάσισε όπως διευθετήσει συνάντηση µε το νοµικό σύµβουλο για 

προώθηση του θέµατος εναρµόνισης των Κανονισµών, Κ.∆.Π. 285/92, µε τους 

περί Συντάξεων και Χορηγηµάτων Κανονισµούς, Κ.∆.Π. 303/93. 
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(ε)  Υποχρεώσεις του ΣΕΚΕΠ στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Η 

υποχρέωση του ΣΕΚΕΠ στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων, σύµφωνα µε 

την αναλογιστική µελέτη µέχρι το 1992, ήταν £143.990 και καλύπτεται µε 

συνεισφορά 6,17% επί των µισθών των συντάξιµων υπαλλήλων.  Το Συµβούλιο, 

λόγω προβληµάτων ρευστότητας, δεν καταθέτει την πιο πάνω συνεισφορά στο 

Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων, αλλά την πιστώνει στο Λογαριασµό 

«Αναδροµικός Λογαριασµός Ταµείου Σύνταξης» Γ.Κ. 26Γ, παραχωρώντας και 

τόκο 6,9%.  Την 1.1.03 το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού ήταν £143.328.  Το 

Συµβούλιο στις 11.6.03 κατέθεσε στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων ποσό 

ύψους £100.000 και στις 25.9.03 ποσό ύψους £43.328, χωρίς να υπολογιστεί 

τόκος 6,9%.  Το υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού στις 31.12.03, ήταν £2.436 

και αντιπροσωπεύει την ελλειµµατική εισφορά για το 2003. 

Παρόλο ότι ο Κανονισµός 11(2) των περί Συντάξεων και Χορηγηµάτων του 

ΣΕΚΕΠ Κανονισµών (Κ.∆.Π. 303/93) προνοεί ότι στο τέλος τακτών περιόδων, οι 

οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη, αρχίζοντας από τις 31.12.92, ο 

αναλογιστής θα προβαίνει σε αναλογιστική εκτίµηση του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων του Ταµείου του Σχεδίου και θα συντάσσει έκθεση για την 

οικονοµική κατάσταση του Ταµείου, προβαίνοντας και στις αναγκαίες συστάσεις, 

εντούτοις δεν έχει γίνει άλλη αναλογιστική µελέτη από το 1992. 

Τόνισα ότι επιβάλλεται η άµεση διενέργεια νέας αναλογιστικής µελέτης, ώστε να 

εξακριβωθούν οι πραγµατικές/σηµερινές υποχρεώσεις του ΣΕΚΕΠ προς το Ταµείο 

Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο, προχωρεί στην 

προκήρυξη προσφορών για νέα αναλογιστική µελέτη και ότι έδωσε οδηγίες να 

υπολογιστούν οι τόκοι και να κατατεθούν στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων. 

6. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά κενά και 

αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου από 

την Υπηρεσία µου και να δυσχεραίνεται ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά. 

(α)  Φορτωτικές.  Παρατηρήθηκαν και πάλι ορισµένες περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες τα έντυπα των φορτωτικών δεν έφεραν την υπογραφή του αγοραστή ή 
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παραλήπτη των προϊόντων, ούτε την υπογραφή του οδηγού που παρέλαβε τα 

προϊόντα για  µεταφορά. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε ενηµέρωσε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στο 

αρµόδιο προσωπικό για συµµόρφωση µε την παρατήρηση µου και στο λογιστήριο 

να µη παραλαµβάνει οποιαδήποτε ανυπόγραφη φορτωτική. 

(β)(i) Μέτρηση ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή.  

Όπως ανάφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, δεν έχουν ληφθεί µέχρι 

σήµερα τα κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή της ορθής ποσότητας 

ελαιολάδου που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή. 

(ii) Συµφιλίωση µεταξύ της ποσότητας ελαιολάδου που εξάγεται από τις 
δεξαµενές εµφιάλωσης και του τελικού προϊόντος που εµφιαλώνεται.  
Στις προηγούµενες εκθέσεις µου εισηγήθηκα την τοποθέτηση µετρητών στις 

δεξαµενές για καταµέτρηση των ποσοτήτων που εισάγονται και εξάγονται και 

τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για συµφιλίωση µεταξύ της ποσότητας που 

χρησιµοποιείται για εµφιάλωση και του τελικού προϊόντος.     

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανέφερε ότι το Συµβούλιο, αγόρασε ροοµετρητή, 

όµως λόγω της φύσης του ελαιολάδου, λόγω θερµοκρασίας και απορρόφησης 

αέρος, ο ροοµετηρητής δεν δίνει ακριβείς µετρήσεις.  Ανέφερε επίσης ότι το ίδιο 

πρόβληµα παρουσιάζεται µε τις ηλεκτρονικές µετρήσεις που έχουν εγκατασταθεί 

στις ανοξείδωτες δεξαµενές, ότι ζύγιση (βαροµετρική µέθοδος) είναι η ακριβέστερη 

µέθοδος αλλά το κόστος της στις περιπτώσεις αυτές είναι απαγορευτικό λόγω 

ψηλών εργατικών και απωλειών ελαιολάδου κατά την µετάγγιση, και ότι γι΄ αυτούς 

τους λόγους συνεχίζουν τον υπολογισµό του βάρους, σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, µε 

την ογκοµετρική µέθοδο. 

(γ)  Εντάλµατα πληρωµής. 

(i) ∆εν περιέχουν πλήρη στοιχεία και λεπτοµέρειες των ειδών που αγοράζονται 

και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Συµβούλιο. 

(ii) ∆εν δίνεται σ΄ αυτά αναφορά της έγκρισης της δαπάνης από το Συµβούλιο, 

καθώς επίσης και της προσφοράς, όπου υπάρχει. 

(iii) Ενώ τα εντάλµατα πληρωµής σφραγίζονται µε την ένδειξη “PAID”, εντούτοις η 

σφραγίδα αυτή δεν φέρει ηµεροµηνία. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε ενηµέρωσε ότι από το 2004 έδωσε οδηγίες όπως 

περιληφθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στα νέα εντάλµατα και ότι η 

σφραγίδα «PAID» θα φέρει και ηµεροµηνία. 

7. Συµφιλιωτική κατάσταση αποθεµάτων ελαιολάδου. 

Τα αποθέµατα ελαιολάδου κατά τις 31.12.03, σύµφωνα µε τις αγορές και τις 

πωλήσεις του 2003, θα έπρεπε να ήταν όπως πιο κάτω: 

  Κιλά  Κιλά 
Αποθέµατα 1.1.03    808.825 
Αγορές 2003    1.411.071 
    2.219.896 
Πωλήσεις 2003  1.763.365   
Μείον επιστροφές πωλήσεων  (870)  (1.762.495) 
Αποθέµατα 31.12.03    457.401 

 
Συγκρίνοντας το πιο πάνω υπόλοιπο µε τα τελικά αποθέµατα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στα βιβλία του Συµβουλίου που συµφωνούν µε την κατάσταση 

αποθεµάτων ελαιολάδου που καταµετρήθηκαν στις 31.12.03, και τα οποία 

ανέρχονταν σε 470.840 κιλά, προκύπτει διαφορά 13.439 κιλών, την οποία ζήτησα 

όπως δικαιολογηθεί.  

8. Προσφορές για την προµήθεια ελαιολάδου στα Νοσοκοµεία, στις 
Κεντρικές Φυλακές και στην Εθνική Φρουρά. 

Στην προηγούµενη µου έκθεση ανέφερα ότι το Συµβούλιο απέτυχε στις 

προσφορές για την προµήθεια ελαιολάδου στα Νοσοκοµεία και στις Κεντρικές 

Φυλακές, για την περίοδο 16.1.03-31.12.03, και στην Εθνική Φρουρά για την 

περίοδο 1.2.03-31.1.04, λόγω του ότι οι τιµές που πληρώνει το ΣΕΚΕΠ στους 

παραγωγούς για την αγορά ελαιολάδου είναι προκαθορισµένες (£2,17-£2,20 το 

κιλό, στην προκείµενη περίπτωση), σε σύγκριση µε το τι πληρώνουν άλλοι, και 

λόγω του ότι οι πωλήσεις στην ντόπια αγορά δεν επιδοτούνται, µε αποτέλεσµα το 

Συµβούλιο, για να καλύψει τουλάχιστον τα έξοδα του, συµπεριλαµβανοµένων και 

των διοικητικών, να προσφοροδοτεί σε σχετικά ψηλές τιµές.    

Λόγω των πιο πάνω, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι οι εξαγωγές ελαιολάδου 

γίνονται σε εξευτελιστικά χαµηλές τιµές, που κυµαίνονται από £0,86 - £1,15 το 

κιλό, εισηγήθηκα όπως, σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Υπουργείο, γίνουν 
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διευθετήσεις έτσι ώστε να προσφέρονται καλύτερες τιµές στα Κρατικά Ιδρύµατα  

και να προσφέρεται το ελαιόλαδο στη λιανική αγορά σε πιο προσιτές τιµές.  

Απ΄ ό,τι φαίνεται, δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες µε αποτέλεσµα το Συµβούλιο 

να αποτύχει και πάλι στις 27.11.03 στην προσφορά για την προµήθεια ελαιολάδου 

στην Εθνική Φρουρά, για την περίοδο 1.2.04-31.1.05.   Συγκεκριµένα, η τιµή που 

πρόσφερε το Συµβούλιο ήταν  £2,29 το λίτρο, ενώ η κατακύρωση έγινε προς 

£1,99 το λίτρο.  Συναφώς αναφέρεται ότι στις 26.3.04 το Συµβούλιο υπέβαλε 

προσφορά για την προµήθεια ελαιολάδου στις Κεντρικές Φυλακές στην τιµή των 

£1,79 το λίτρο και η κατακύρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη έγινε στην τιµή 

των £1,76.  Είναι αξιοσηµείωτο ότι λίγες µόνο µέρες αργότερα, στις 2.4.04, στην 

προσφορά για προµήθεια ελαιολάδου για τα Νοσοκοµεία, το Συµβούλιο υπέβαλε 

την τιµή των £1,84 το λίτρο και η κατακύρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη 

έγινε στην τιµή των £1,83 το λίτρο (για το Νοσοκοµείο Πάφου η τιµή ήταν £1,76 το 

λίτρο). 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι µε επιστολή, ηµερ. 14.11.00, 

προς το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, ζήτησε όπως γίνουν διευθετήσεις για 

προµήθεια της Εθνικής Φρουράς µε ελαιόλαδο χωρίς προσφορές, όπως τα 

προηγούµενα χρόνια, όµως δεν υπήρξε ανταπόκριση. 

Όσον αφορά στη διαφορά της τιµής προσφοράς στα Νοσοκοµεία, µου ανέφερε ότι 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα Νοσοκοµεία βρίσκονται σε µακρυνές 

αποστάσεις, στο ότι οι παραγγελίες γίνονται σε µικρές ποσότητες και στο ότι η τιµή 

επιβαρύνθηκε µε 5 σεντ το λίτρο για την προµήθεια του διανοµέα που αποδέχθηκε 

να κάνει τη διανοµή. 

9. ∆ιάθεση πλεονασµάτων ελαιολάδου εσοδείας 2000-2001. 

Στις προηγούµενες εκθέσεις µου υπέδειξα, µεταξύ άλλων, τα προβλήµατα που 

προέκυψαν από την πώληση ελαιολάδου σε συγκεκριµένη εταιρεία µε σκοπό την 

εξαγωγή στην Ιταλία.  Στην απαντητική επιστολή του το Συµβούλιο ανέφερε ότι 

αποφάσισε τη διαπραγµάτευση µε την εταιρεία λόγω της µειονεκτικής  ποιότητας 

του ελαιολάδου και ότι το πραγµατικό έλλειµµα που προέκυψε, µετά τη ζύγιση στο 

λιµάνι Λεµεσού, ήταν µόνο 1.253 κιλά και όχι 5.322, όπως προκύπτει από τις 

φορτωτικές και το τιµολόγιο. 
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Εξέφρασα τη γνώµη ότι το πιο πάνω επιχείρηµα δεν ευσταθούσε και ότι αυτό 

προέκυπτε και µέσα από το πόρισµα της Ερευνητικής Επιτροπής που επιλήφθηκε 

θεµάτων της έκθεσής µας.  Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο επανεξετάσει τις 

εισηγήσεις µου, για: 

(α)  ∆ιεκδίκηση της αξίας του ελαιολάδου που παραδόθηκε σύµφωνα µε τις 

φορτωτικές. 

(β)  Απαίτηση επιστροφής της προµήθειας των £51.771, καθότι η πιο πάνω 

εταιρεία δεν ενήργησε ως µεσάζων, αλλά ως εξαγωγέας, και 

(γ)  απαίτηση για επιστροφή του ποσού των £9.979, γιατί δεν τέθηκε όρος για 

µείωση της τιµής σε περίπτωση αυξηµένης οξύτητας. 

Στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου ηµερ. 11.6.03, αναφέρεται ότι το θέµα 

θα συζητηθεί µετά την έκδοση και δηµοσιοποίηση  των πορισµάτων της 

Ερευνητικής Επιτροπής. 

Κατόπιν οδηγιών του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 15.5.03, διεξήχθη έρευνα 

από το Αρχηγείο Αστυνοµίας, το οποίο στις 24.10.03 υπέβαλε σχετική έκθεση στη 

Νοµική Υπηρεσία και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας γνωµοδότησε στις 9.12.03 ότι 

δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη ποινικού αδικήµατος, αλλά από την έρευνα 

προκύπτει ότι δόθηκαν ψευδή στοιχεία στη Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.  Η 

πράξη αυτή, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση, θα συνιστούσε ποινικό αδίκηµα, κατά 

παράβαση των άρθρων 4(α) και 5 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας Νόµο 113(Ι)/2002, όµως ο 

Νόµος δεν καλύπτει την παρούσα περίπτωση γιατί τέθηκε σε ισχύ µετά την 

υποβολή των ψευδών στοιχείων και συγκεκριµένα στις 12.7.2002 και δεν µπορεί 

να έχει αναδροµική ισχύ.  Παρόλα αυτά παραµένει, σύµφωνα µε το Βοηθό Γενικό 

Εισαγγελέα, το γεγονός ότι δόθηκαν ψευδή στοιχεία στη Γενικό Ελεγκτή και ως εκ 

τούτου τη σχετική απόφαση για ενδεχόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα θα πρέπει 

να την πάρουν τα αρµόδια όργανα.  Σχετική επιστολή στάληκε στο Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ 

στις 29.12.03.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανέφερε ότι µέχρι σήµερα η έκθεση της 

Ερευνητικής Επιτροπής δεν δόθηκε στο Συµβούλιο από το αρµόδιο Υπουργείο και 

ότι το πόρισµα της Αστυνοµίας δόθηκε στο Συµβούλιο, το οποίο θα µελετήσει 
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εντός του Ιουνίου το σηµείο το οποίο αναφέρεται πιο πάνω και θα αποφασίσει 

σχετικά. 

10. Εξαγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία. 

Στην προηγούµενη έκθεση µου ανέφερα ότι µε απόφαση του Συµβουλίου, ηµερ. 

20.6.02, εγκρίθηκε η εξαγωγή στην Ιταλία, 180 τόνων ελαιολάδου Ριβιέρα προς 

$1.470 τον τόνο, από συγκεκριµένη εταιρεία, µε πληρωµή κατά την παρουσίαση 

των εγγράφων στην τράπεζα (cash against documents).  Όπως αναφέρεται στα 

πρακτικά του Συµβουλίου ηµερ. 12.12.02,  από την πληρωµή του ελαιολάδου η 

εταιρεία απέκοψε ποσό  $10.936,  ισχυριζόµενη πρόβληµα ποιότητας του 

ελαιολάδου, και η αποκοπή έγινε µε την πληρωµή των 59 από τους 180 τόνους 

ελαιολάδου. 

Στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι, µετά από έντονες 

παραστάσεις, ο  αγοραστής συµφώνησε να καταβάλει το πιο πάνω ποσό και ότι 

αναµενόταν το σχετικό έµβασµα.  Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι η πιο πάνω 

εταιρεία όχι µόνο δεν απέστειλε το εν λόγω έµβασµα, αλλά από το έµβασµα για 

εξόφληση των υπόλοιπων 121 τόνων απέκοψε νέο ποσό, ανεβάζοντας το ποσό 

της αποκοπής συνολικά σε $65.000, ισχυριζόµενη ότι το ελαιόλαδο στα τρία από 

τα οκτώ εµπορευµατοκιβώτια δεν ήταν σύµφωνα µε τους όρους της παραγγελίας. 

Σε σχετική παρατήρηση µου κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2002, γιατί δεν 

στάληκε η επιταγή που εκδόθηκε ύψους £37.958 σε συγκεκριµένη εταιρεία που 

διενήργησε το ραφινάρισµα του ελαιολάδου που εξήχθη στην Ιταλία, στην 

απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρθηκε ότι αυτό θα διευθετηθεί µόλις τα 

οικονοµικά του Συµβουλίου το επιτρέψουν. 

Το ΣΕΚΕΠ τώρα αρνείται να πληρώσει το πιο πάνω ποσό, δεχόµενο ουσιαστικά 

τη θέση του παραλήπτη,  ο οποίος τώρα έχει αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις 

του, υποστηρίζοντας ότι κατά τη µεταφορά του ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε 

βυτίο της εταιρείας αλλοιώθηκε η ποιότητα του επειδή αναµείχθηκε µε σπορέλαιο 

που βρισκόταν εντός των βυτίων. 

Εξέφρασα την απορία µου γιατί δεν ενηµερώθηκε γραπτώς από την πρώτη 

στιγµή, η εταιρεία που διενήργησε το ραφινάρισµα για το πρόβληµα ποιότητας 

που έθεσε ο παραλήπτης, µε αποτέλεσµα τώρα η εταιρεία να κινηθεί µε αγωγή 

εναντίον του Συµβουλίου διεκδικώντας το πιο πάνω ποσό. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο απέστειλε στη συγκεκριµένη 

εταιρεία λάδι για ραφινάρισµα το Σεπτέµβριο του 2002 και ότι µετά την εξαγωγή ο 

πελάτης τους παραπονέθηκε για νοθεία.  Ανέφερε επίσης ότι ειδοποιήθηκε το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και πήρε δείγµατα από τις 

δεξαµενές στα υποστατικά του ΣΕΚΕΠ, που είχαν το ραφιναρισµένο ελαιόλαδο 

που τους παρέδωσε η εν λόγω εταιρεία, τα οποία στάληκαν για ανάλυση στην 

Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανάµειξη µε σπορέλαιο.  Με βάση τα 

αποτελέσµατα αυτά, το Συµβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, αποφάσισε να µη 

πληρώσει την εν λόγω εταιρεία διότι τη θεώρησε υπεύθυνη για την ζηµιά που είχε 

υποστεί. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα γιατί δεν λήφθηκαν 

δείγµατα για ανάλυση κατά την παραλαβή του ραφιναρισµένου ελαιολάδου από το 

ΣΕΚΕΠ, στην παρουσία ανθρώπων της εταιρείας, και γιατί  δεν λήφθηκαν 

δείγµατα για ανάλυση κατά την εξαγωγή του ραφιναρισµένου ελαιολάδου. 

11. Εξαγωγή ελαιολάδου στην Αµερική. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 21.11.02, εγκρίθηκε η εξαγωγή 

στην Αµερική ελαιολάδου νέας εσοδείας, χωρίς να γίνεται αναφορά στην τιµή 

πώλησης.  Τον Ιανουάριο 2003 έγινε η εξαγωγή 12.641 κιλών εµφιαλωµένου 

έξτρα παρθένου ελαιολάδου, σε διάφορες συσκευασίες, και εισπράχθηκε ποσό 

£21.796, που αντιστοιχούσε σε $40.200, που ήταν το συνολικό ποσό της 

πώλησης. 

Παρατηρήθηκε ότι: 

(α) Η τιµή πώλησης φαίνεται να είναι πολύ χαµηλή, αφού, αν η πώληση γινόταν 

στη χονδρική τιµή ή στη χονδρική τιµή µείον η προµήθεια του διανοµέα, θα έπρεπε 

να χρεωθεί ο αγοραστής µε ποσό £42.360 ή £40.416, αντίστοιχα, και όχι µε ποσό 

£21.796. 

(β)  Λόγω της πολύ χαµηλής τιµής πώλησης, προέκυψε ζηµιά ύψους £16.340 που 

περιλαµβάνεται στην επιδότηση των £1.760.040 που πήρε το ΣΕΚΕΠ το 2003 για 

τις ζηµιές του από εξαγωγές. 

Ζήτησα όπως πληροφορηθώ για τους λόγους που οδήγησαν το ΣΕΚΕΠ στην 

απόφαση για εξαγωγή στην Αµερική της καλύτερης ποιότητας εµφιαλωµένου 
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ελαιολάδου σε τόσο χαµηλή τιµή, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί το ∆ηµόσιο µε 

την επιδότηση της ζηµιάς της εξαγωγής. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανέφερε ότι µετά την απόρριψη της εισήγησης 

του Συµβουλίου από ο Υπουργικό Συµβούλιο για επιδότηση της τιµής των 

πλεονασµάτων του ελαιολάδου για διάθεση στη ντόπια αγορά και την απόφαση 

του Υπουργικού Συµβουλίου για επιδότηση των πλεονασµάτων για εξαγωγή, το 

Συµβούλιο προσπάθησε να εξεύρει και άλλες αγορές, µε σκοπό να εισέλθει στην 

Αµερικάνικη αγορά και ότι µετά από εισήγηση της εκεί εµπορικής αποστολής της 

Κύπρου, το Συµβούλιο, µετά από διαπραγµατεύσεις, κατέληξε σε ορισµένη τιµή. 

Ως γνωστό οι διεθνείς τιµές ελαιολάδου είναι κατά πολύ χαµηλότερες από τις τιµές 

της ντόπιας αγοράς. 

12. Προσφορά αρ. Ε1/2003 για εξαγωγή ελαιολάδου. 

Κατόπι προκήρυξης διεθνών προσφορών για εξαγωγή των πλεονασµάτων του 

ελαιολάδου εσοδείας 2001-2002 και 2002-2003, έγινε κατακύρωση της 

προσφοράς στις 9.6.03 σε συγκεκριµένη εταιρεία για εξαγωγή περίπου 1.500 µ.τ.  

Σχετικά µε την πιο πάνω εξαγωγή διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Προθεσµία υποβολής και δηµοσιότητα προσφοράς.  Εξέφρασα τη γνώµη 

ότι η προθεσµία των 27 ηµερών που δόθηκε, σύµφωνα µε τον όρο αρ. 4, δεν ήταν 

επαρκής χρόνος προκειµένου για διεθνείς προσφορές, γεγονός που ενδεχοµένως 

να επηρέασε την ευρύτητα της συµµετοχής και ότι δεν έγινε ευρεία και έγκαιρη 

γνωστοποίηση της προκήρυξης της προσφοράς, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη 

συµµετοχή γεγονός που περιόριζε τη δυνατότητα εξασφάλισης συµφέρουσων 

τιµών. 

Επειδή πρόκειται για διεθνή προσφορά, θα µπορούσε να δοθεί δηµοσιότητα µέσω 

των Πρεσβειών της ∆ηµοκρατίας, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης, να 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

ανακοινωθεί στο ∆ιαδίκτυο. 

(β)  Μη εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 

(i) Εγγυητική.  Σύµφωνα µε τη δηµοσίευση της προσφοράς, καθώς και την 

επιστολή κατακύρωσης ηµερ. 9.6.03, ζητήθηκε από τον εξαγωγέα η υποβολή 

εγγυητικής εντός 15 ηµερών από την κατακύρωση της προσφοράς, µε ισχύ 

τουλάχιστον 60 ηµερών µετά το τελευταίο φορτίο.  Η εγγυητική ύψους 
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€285.000, υποβλήθηκε στις 27.6.03, µε καθυστέρηση 3 ηµερών και έληγε στις 

31.7.03, δηλαδή µόνο 3 µέρες µετά την ηµεροµηνία του τελευταίου φορτίου. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανέφερε ότι επειδή η πληρωµή του ελαιολάδου 

που εξαγόταν ήταν “ex-factory” και δεν παραδιδόταν ελαιόλαδο χωρίς να 

εξοφληθεί ο λογαριασµός, δεν απαιτείτο η παράταση της εγγυητικής διότι η 

ποσότητα που παραδόθηκε είχε ήδη πληρωθεί. 

(ii) Ποσότητες που εξήχθησαν.  Ενώ, σύµφωνα µε τη σύµβαση, ο αγοραστής 

είχε υποχρέωση να παραλάβει τις συµφωνηθείσες ποσότητες, οι οποίες 

ανέρχονταν σε 700 µ.τ. έξτρα παρθένου ελαιολάδου, 350-400 µ.τ. παρθένου 

ελαιολάδου και 314-400 µ.τ. λαµπατέ ελαιολάδου, µέσα στα χρονικά πλαίσια 

που αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής της προσφοράς, παρατηρήθηκε 

ότι δεν γίνεται καµιά αναφορά σε χρονοδιαγράµµατα στην πιο πάνω επιστολή, 

αλλά και οι ποσότητες που παραλήφθηκαν, όσον αφορά στο έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο, ήταν διαφορετικές από τις 

συµφωνηθείσες και ανέρχονταν στους 769,16 µ.τ. και 313,74 µ.τ., αντίστοιχα. 

(γ)  ∆ιαδικασία εξαγωγής. 

(i) Τήρηση πρακτικών µετά τη φόρτωση.  Στα αποδεικτικά στοιχεία που 

υποβλήθηκαν για έλεγχο σχετικά µε την εξαγωγή δεν περιλαµβάνονταν τα 

πρακτικά, τα οποία, µε βάση τη διαδικασία που συµφωνήθηκε µεταξύ 

Αρχιτελωνείου, Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και του 

ΣΕΚΕΠ, θα έπρεπε να ετοιµάζονταν στο λιµάνι µετά τη φόρτωση του 

ελαιολάδου επί του πλοίου-βυτίου.  Τα πρακτικά αυτά, τα οποία θα 

προσυπογράφονταν από τον εξαγωγέα και λειτουργούς του Τµήµατος 

Τελωνείων και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 

απαιτούνταν για την επιβεβαίωση του καθαρού βάρους που φορτώθηκε στο 

πλοίο-βυτίο.  Σύµφωνα πάντα µε την καθορισθείσα διαδικασία, αντίγραφα των 

πρακτικών θα παραδίνονταν και στο ΣΕΚΕΠ για να τα υποβάλει στο 

Υπουργείο Οικονοµικών, για σκοπούς επιδότησης της εξαγωγής. 

(ii) Έλεγχος ποιότητας.  Σύµφωνα µε τη διαδικασία εξαγωγής, ο έλεγχος της 

ποιότητας και οι σχετικές αναλύσεις θα διενεργούνταν από την Υπηρεσία 

Επιθεώρησης Προϊόντων του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, τόσο κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα βυτιοφόρα από τις 
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αποθήκες του ΣΕΚΕΠ, όσο και κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου επί του 

πλοίου-βυτίου. 

∆εν υποβλήθηκαν αντίγραφα των αποτελεσµάτων των αναλύσεων στο 

ΣΕΚΕΠ, για σκοπούς ελέγχου, τόσο από το Συµβούλιο, όσο και από το 

κλιµάκιο της Υπηρεσίας µου. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι για όλα τα βυτία υπάρχουν 

χηµικές αναλύσεις στα αρχεία του ΣΕΚΕΠ, που έγιναν από το Γενικό Χηµείο, και 

ότι βρίσκονται στη διάθεση µας. 

Ωστόσο έχω να παρατηρήσω ότι οι αναλύσεις αυτές ζητήθηκαν επανειληµµένα 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου,  αλλά δεν δόθηκαν. 

(iii) Υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου.  Η χρέωση του αγοραστή-

εξαγωγέα έγινε µε βάση το καθαρό βάρος του ελαιολάδου που φορτώθηκε επί 

του πλοίου-βυτίου, το οποίο φαίνεται στα σχετικά τιµολόγια.  Σύµφωνα µε τη 

συµφωνηθείσα διαδικασία εξαγωγής, κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα 

βυτιοφόρα έγινε προκαταρκτικός υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου 

που φορτώθηκε (volumetric measure) και στη συνέχεια υπολογίστηκε το 

καθαρό βάρος στο λιµάνι Λάρνακας, ζυγίζοντας το µικτό βάρος του 

βυτιοφόρου πριν και µετά τη φόρτωση επί του πλοίου-βυτίου. 

Κατά τον έλεγχο των πιο πάνω παρατηρήθηκε ότι υπήρχε µια διαφορά 7.806 

κιλών µεταξύ φορτωτικών και ζυγολογίων, η οποία προέκυψε κατά κύριο λόγο 

σε 4 φορτωτικές, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση στα σχετικά 

έντυπα, από σύνολο 72 φορτωτικών των περίπου 20.000 κιλών η καθεµιά, οι 

οποίες και αναφέρονται πιο κάτω: 

 
Φορτωτική Ζυγολόγιο 

Αρ. Κιλά Αρ. Κιλά 
∆ιαφορά σε κιλά 

Φορτωτικών-Ζυγολογίων 
19566 19354 9785 17660 -1694 
19564 19286 9779 17760 -1526 
19097 19998 9812 19080    -918 
19562 20125 9776 19280    -845 

 
(δ)  Απαίτηση για επιδότηση της εξαγωγής.  Στις 12.9.03 το ΣΕΚΕΠ 

υπέβαλε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού την απαίτηση 

του ύψους £1.963.992, για επιδότηση της εξαγωγής 1.400.900 κιλών 
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ελαιολάδου στην Ιταλία, επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση των 

ποσοτήτων ελαιολάδου και των εξόδων που υπέστη το ΣΕΚΕΠ. 

Παρατηρήθηκε ότι στην κατάσταση αυτή συµπεριλήφθηκαν και τα πιο κάτω: 

(i)  Ποσό ύψους £462.297, από το σύνολο των £617.559 σταθερών εξόδων 

που προϋπολογίστηκαν για το 2003, το οποίο υπολογίστηκε ότι αναλογεί στην 

ποσότητα των 1.400.900 κιλών.  Εξέφρασα τη γνώµη ότι το ποσό αυτό 

θεωρείται υπερβολικά ψηλό, δεδοµένου ότι τα πραγµατικά σταθερά έξοδα του 

έτους, σύµφωνα µε τους τελικούς λογαριασµούς, ανέρχονται στις £507.852.  

Με βάση τα πιο πάνω, έστω και αν θεωρηθεί ως ορθή η µέθοδος επιµερισµού 

των σταθερών εξόδων που εφάρµοσε το Συµβούλιο, διεκδικείται ποσό κατά 

περίπου £82.000 περισσότερα από το ποσό που θα προέκυπτε µε βάση τα 

πραγµατικά σταθερά έξοδα.  Σηµείωσα επίσης ότι, ενώ στα πραγµατικά έξοδα 

συµπεριλαµβάνεται και ποσό ύψους £18.245, που αφορά διάφορα έξοδα που 

σχετίζονται αποκλειστικά µε τη συγκεκριµένη εξαγωγή, το ίδιο ποσό 

διεκδικείται στην απαίτηση και ξεχωριστά. 

(ii)  Ποσό ύψους £7.200, το οποίο αντιπροσωπεύει το αναµενόµενο κόστος 

για την υπερωριακή απασχόληση λειτουργών των εµπλεκόµενων Υπουργείων 

(Εµπορίου και Οικονοµικών (Τελωνείο)),  το οποίο θα καταβαλλόταν από το 

ΣΕΚΕΠ.   ∆εδοµένου ότι η εξαγωγή ολοκληρώθηκε στις 28.7.2003, εξέφρασα 

τη γνώµη ότι θα έπρεπε να ζητηθεί κατάσταση µε τις πραγµατικές υπερωρίες 

των πιο πάνω λειτουργών και να αναθεωρηθεί ανάλογα το εν λόγω ποσό.  

Αντί τούτου, οι πραγµατικές υπερωρίες, για ποσό ύψους £475, που 

υποβλήθηκαν από το Τµήµα Τελωνείων, ζητήθηκαν ξανά µε νέα επιστολή, 

ηµερ. 8.12.03, προς το Υπουργείο Οικονοµικών, αυξάνοντας περισσότερο το 

ποσό της απαίτησης. 

(iii)  Ποσό ύψους £5.175 για απώλειες 2.500 κιλών ελαιολάδου κατά τη 

φόρτωση στο βυτιοφόρο.  Για το εν λόγω ποσό δεν µας παρουσιάστηκαν για 

έλεγχο τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ούτε και δόθηκαν επεξηγήσεις για την 

απώλεια του ελαιολάδου. 

Τελικά ανέφερα ότι, µε νέες επιστολές ηµερ. 3.11.03, 8.12.03 και 7.1.04, το 

ΣΕΚΕΠ διαµόρφωσε το ποσό της απαίτησης για επιδότηση της εξαγωγής στις 

£1.997.262 και, παρόλο που ζητήθηκαν επεξηγήσεις και στοιχεία για τη 

διαφοροποίηση αυτή, εντούτοις δεν µου δόθηκε οτιδήποτε. 
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(ε)  ∆ιεκδίκηση ποσού από τον εξαγωγέα.  Σε επιστολή της ηµερ. 8.9.2003, η 

συγκεκριµένη εταιρεία διεκδικεί πληρωµή από το ΣΕΚΕΠ ποσού ύψους £4.933, 

για κάλυψη εξόδων που σχετίζονται µε την εξαγωγή και τα οποία επωµίστηκε η 

ίδια. 

13. Απαίτηση για επιδότηση προηγούµενων εξαγωγών ελαιολάδου. 

Στη προηγούµενη έκθεση µου ανέφερα ότι η Υπηρεσία µου, εξετάζοντας τις 

καταστάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών  για την πιο πάνω 

επιδότηση, παρατήρησε τα ακόλουθα: 

(α)  Ποσό £831.440,75, το οποίο απαιτείτο ως επιδότηση για εξαγωγή 492.123 

κιλών, δεν καλυπτόταν από επιδότηση µε βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου. 

(β)  Όλο το ελαιόλαδο που εξήχθη υπολογίστηκε ότι αγοράστηκε στο σύνολο του 

στην τιµή των £2,18 το κιλό, που αντιστοιχεί σε λάδι µε οξύτητα 0,5%-0,7%, ενώ 

υπάρχουν στοιχεία ότι ορισµένες ποσότητες ελαιολάδου ήταν οξύτητας 1%-2%, 

του οποίου η τιµή αγοράς κυµαινόταν από £1,92 µέχρι £2,17, ενώ άλλες 

ποσότητες ήταν µε µέσο όρο οξύτητας 1,8%, όπου η τιµή αγοράς ήταν £1,98 το 

κιλό. 

(γ) Στις προτάσεις που επισυνάπτονταν στις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου για την επιδότηση των εξαγωγών (Απόφαση αρ. 55.163, ηµερ. 

20.2.02) αναφερόταν ότι το κόστος του ΣΕΚΕΠ ανά κιλό εξαγωγής ήταν κατά µέσο 

όρο £2,54, ενώ στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν για επιδότηση φαινόταν ότι 

ήταν £2,71 ανά κιλό. 

(δ)  Στον υπολογισµό των σταθερών εξόδων περιλαµβάνονταν λανθασµένα ποσά 

(π.χ. αποσβέσεις, µισθοί που δεν αφορούν το έτος). 

∆ιαπιστώθηκε ότι, παρά τις επισηµάνσεις µου για τα λάθη που υπήρχαν στις πιο 

πάνω καταστάσεις, εντούτοις στις 8.7.03 και 24.9.03 η Κυβέρνηση κατέβαλε το 

συνολικό ποσό που διεκδικούσε το ΣΕΚΕΠ, ύψους £1.760.039, το οποίο 

αφορούσε τις εξαγωγές του 2002 και αυτές της περιόδου 1/03-4/2003.  Σύµφωνα 

µε τα πρακτικά της συνεδρίας του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 2.7.03, το 

Υπουργείο Οικονοµικών εισηγήθηκε την επιδότηση προς το ΣΕΚΕΠ, παρά τις 

επιφυλάξεις που είχε αναφορικά µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις 

εξαγωγές, επειδή πίστευε ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονταν για τις ενέργειες του 
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ΣΕΚΕΠ.  Χωρίς να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις καταστάσεις που 

υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών, για να διορθωθούν τα λάθη και 

παραλείψεις που εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία µου και αναφέρονται πιο πάνω, 

στα πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 2.7.03, αναφέρεται ότι ο Γενικός 

∆ιευθυντής και ο Λογιστής του ΣΕΚΕΠ δήλωσαν γραπτώς ότι όλα τα στοιχεία που 

υπέβαλαν στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 7.5.03, που αφορούσαν έσοδα και 

δαπάνες για τις συγκεκριµένες εξαγωγές, ήταν ορθά και ότι ο Πρόεδρος του 

ΣΕΚΕΠ ανέλαβε δέσµευση για επιστροφή οποιουδήποτε ποσού, σε περίπτωση 

που αυτό κριθεί ως µη δικαιολογηµένο. 

Ενόψει των πιο πάνω, διερωτήθηκα πώς ήταν δυνατόν να δοθούν διαβεβαιώσεις 

και αναληφθούν δεσµεύσεις από πλευράς ΣΕΚΕΠ για την ορθότητα των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν για επιδότηση, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 

σχετικών καταστάσεων. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι τώρα που τα σταθερά έξοδα του 2003 είναι 

γνωστά, αν το Υπουργείο Οικονοµικών επιθυµεί αναθεώρηση του υπολογισµού, 

είναι έτοιµοι να συνεργαστούν. 

14. Πιστωτές. 

(α)  Παραγωγοί ελαιολάδου.  Πρόνοια ύψους £184.790, η οποία περιλήφθηκε 

στους πιστωτές, αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής στην οποία 

πληρώθηκαν οι παραγωγοί, µε βάση τις νέες τιµές που καθόρισε το ΣΕΚΕΠ για το 

2003, και της τιµής του 2002. 

Παρόλο που το Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 653, ηµεροµηνίας 11.8.03, 

αποφάσισε να καταβάλει τη διαφορά, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, µε το τηλεοµοιότυπο του αρ. 544/03, ηµερ. 10.2.04, αναφέρει ότι το 

Υπουργείο Οικονοµικών διαφωνεί µε την παραχώρηση του εν λόγω ποσού στους 

παραγωγούς και ότι, ενόψει της εξέλιξης αυτής, ο Υπουργός Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, εκτός εάν η πληρωµή 

αυτή δεν θα σήµαινε αργότερα έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού για το 

ΣΕΚΕΠ. 

Ωστόσο το ΣΕΚΕΠ συµπεριέλαβε σε συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό, τον οποίο 

υπέβαλε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 27.2.04 και 

7.4.04 για έγκριση, το ποσό των £184.790, µέσα στο συνολικό  ποσό των 
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£3.056.640, κάτω από το Κονδύλι «Αγορές Ελαιολάδου», ο οποίος τελικά 

εγκρίθηκε. 

(β)  «∆ιάφοροι Πιστωτές».  Ποσό ύψους £3.314 παρουσιάζεται στην αναλυτική 

κατάσταση των πιστωτών ως «∆ιάφοροι Πιστωτές» και, παρόλο που ζητήθηκαν 

εξηγήσεις και αναλυτική κατάσταση, δεν µας δόθηκε οτιδήποτε σχετικό. 

(γ)  «Άλλοι Πιστωτές».  Στο λογαριασµό αυτό παρουσιάζεται ποσό ύψους 

£3.395, το οποίο, όπως µε πληροφόρησε ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής, 

αντιπροσωπεύει επιταγές προς παραγωγούς, οι οποίες έληξαν από το 2002, 

χωρίς να εξαργυρωθούν.  ∆εν µου δόθηκε αναλυτική κατάσταση των παραγωγών 

αυτών, καθώς και των ποσών που οφείλονται στον καθένα, παρόλο που ζητήθηκε 

επανειληµµένα. 

15. Εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του ΣΕΚΕΠ. 

Παρατηρήθηκε ότι η Υπηρεσία µου δεν ενηµερώθηκε από τους νοµικούς  

συµβούλους του Συµβουλίου για τυχόν εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του 

ΣΕΚΕΠ για τα έτη 2002 και 2003, για κατάλληλη αναφορά στους λογαριασµούς, 

παρά τις σχετικές επιστολές που στάληκαν από το Συµβούλιο προς τους νοµικούς 

του συµβούλους στις 31.3.03 και 11.3.04. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί από τον νοµικό σύµβουλο να 

αποστείλει τις πληροφορίες που ζήτησα. 

16. Εκµίσθωση κρατικής γης στο Μαθιάτη. 

Το Συµβούλιο από 8.11.2000 καταβάλλει το ποσό των £2.700 ετησίως στο 

Κτηµατολόγιο για την πιο πάνω εκµίσθωση.  Η εκµίσθωση έγινε για την ανέγερση 

νέων κτιριακών εγκαταστάσεων συσκευαστηρίου και αποθηκευτικού χώρου για 

την αποθήκευση ελαιολάδου.  Η ισχύς της εκµίσθωσης είναι για 33 χρόνια, 

νοουµένου ότι το Συµβούλιο θα εξασφαλίσει πολεοδοµική άδεια µέσα στα πρώτα 

τρία χρόνια. 

Στην προηγούµενη έκθεσή µου ηµερ. 30.5.03, ζήτησα όπως πληροφορηθώ για τις 

προθέσεις του ΣΕΚΕΠ σχετικά µε την εκµίσθωση, εφόσον η πιο πάνω προθεσµία 

εξέπνεε στις 8.11.2003.  Το Συµβούλιο τελικά στις 13.11.03, αποφάσισε τον 

τερµατισµό της εν λόγω σύµβασης και σχετική επιστολή του ΣΕΚΕΠ προς το 

Κτηµατολόγιο, για τον τερµατισµό της σύµβασης, στάληκε στις 16.1.04, δηλαδή µε 

περαιτέρω καθυστέρηση δύο µηνών.   
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17. Εκµίσθωση κρατικής γης στο ∆άλι. 

Στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 639, ηµερ. 6.2.03, αποφασίστηκε η εκµίσθωση 

κρατικής γης στο ∆άλι για την ανέγερση νέου εργοστασίου και γραφείων.  Για το 

σκοπό αυτό υποβλήθηκε αίτηση στο Κτηµατολόγιο, το οποίο σε επιστολή του 

προς το ΣΕΚΕΠ, ηµερ. 23.9.2003, αναφέρει ότι η αίτηση εξετάστηκε και ότι 

αναµένεται η υποβολή της στην αρµόδια Υπουργική Επιτροπή για λήψη 

απόφασης. 

18. Ενοικίαση αποθήκης στο ∆άλι. 

Για την πιο πάνω αποθήκη, η οποία ενοικιάστηκε κατά το 2002 για περίοδο τριών 

µηνών (Μάρτιο µέχρι Μάιο) και για περίοδο περίπου έξι µηνών κατά το 2003 

(23.1.03-1.8.03), µε ενοίκιο £1.350 το µήνα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή 

συµφωνία ή ενοικιαστήριο έγγραφο µε τον ιδιοκτήτη. 

19. Μέλλον του ΣΕΚΕΠ, ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο λήφθηκαν οποιεσδήποτε αποφάσεις για 

τροχιοδρόµηση των αναγκαίων ενεργειών, για σκοπούς εναρµόνισης του 

Συµβουλίου και έγκαιρης µετεξέλιξης και προσαρµογής του στο Κοινοτικό 

Κεκτηµένο. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι προωθείται τροποποίηση των 

Νόµων 24/68 και 60/68, ώστε το ΣΕΚΕΠ να παραµείνει ως Ηµικρατικός 

Οργανισµός, να υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και να µη έχει εµπορικές δραστηριότητες. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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