
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
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. Νοµικό πλαίσιο. 

(α) Νοµοθεσία.   Με την ψήφιση και δηµοσίευση στις 18.3.2005 του περί Συµβουλίου  

Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου του 2005 (Ν.26(Ι)/2005), το Συµβούλιο Εµπορίας 

Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο Ελαιοκοµικών 

Προϊόντων  (ΣΕΠ) και οι περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµοι 

του 1968 µέχρι 2002 καταργήθηκαν. 

(β) Αρµοδιότητες.  Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 

18 του σχετικού Νόµου, είναι, µεταξύ άλλων,  

(i) η παροχή, µε αµοιβή, στους παραγωγούς, υπηρεσιών συγκέντρωσης ελαιολάδου, 

εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχου της ποιότητας, καθώς και η ποιοτική 

ταξινόµηση, αποθεµατοποίηση  και συντήρηση του ελαιολάδου µέχρι τη διάθεσή 

του, 

(ii) η παροχή, µε αµοιβή, στους παραγωγούς ή και σε άλλους ενδιαφερόµενους, 

υπηρεσιών εµφιάλωσης και παράδοσης τελικού έτοιµου προϊόντος ελαιολάδου. 

3. Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65 .110 ηµερ. 28.2.2007 για  

 τερµατισµό της λειτουργίας του ΣΕΠ.   

Το Υπουργικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη 

(i) την αδυναµία του Συµβουλίου να λειτουργήσει πάνω σε οικονοµική βιώσιµη βάση, 

(ii) τη γνωµοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι δεν είναι στο εξής 

δυνατή η παραχώρηση κρατικής χορηγίας για χρηµατοδότηση οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και 

(iii) την αδυναµία του Συµβουλίου να συνεχίσει, µε την υπάρχουσα δοµή και το 

υφιστάµενο προσωπικό, την επέκταση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων του 
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κατά τρόπο ώστε να δικαιολογείται πλήρως η παρεχόµενη κρατική χορηγία, χωρίς 

την οποία η οικονοµική του επιβίωση είναι αδύνατη,  

ενέκρινε, µε την πιο πάνω απόφασή του, τον τερµατισµό της λειτουργίας του ΣΕΠ το 

συντοµότερο δυνατό και ευθύς µόλις είναι έτοιµα τα σχέδια διάθεσης των 

περιουσιακών του στοιχείων και πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού του.   

Για τον σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών να δώσει οδηγίες 

στο ∆ιευθυντή του  Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για ετοιµασία 

και άµεση υποβολή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης του υφιστάµενου 

προσωπικού του Συµβουλίου και των µόνιµων εργατών του, σε συνεργασία µε το 

ΣΕΠ και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Παράλληλα, 

το ΣΕΠ εξουσιοδοτήθηκε όπως, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία 

Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  υποβάλει σχέδιο 

διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων.  

Για το θέµα της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου, 

πραγµατοποιήθηκε, στις 4.12.2007, σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, στην οποία συµµετείχαν ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων, το ΣΕΠ, Οµάδες Παραγωγών Ελαιοκοµικών Προϊόντων και Αγροτικές 

Οργανώσεις. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως ζητηθεί γνωµάτευση από το Γενικό 

Εισαγγελέα, σε σχέση µε τη δυνατότητα του κράτους να απευθυνθεί µόνο στις 

Οργανώσεις Παραγωγών, για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου 

(κτίρια, εξοπλισµός, τεµάχιο γης κλπ) αφού πρώτα το Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας και η Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία καθορίσουν, είτε το αγοραίο 

ενοίκιο στην περίπτωση ενοικίασης, είτε την αγοραία αξία στην περίπτωση της 

πώλησης.  Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 9.4.2008, 

πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ότι η διάθεση των περιουσιακών 

στοιχείων είτε µε τη µορφή πώλησης, είτε µε τη µορφή ενοικίασης, δε θα συνιστά 

κρατική ενίσχυση, εάν η συναλλαγή γίνει µε τους όρους της αγοράς. Επίσης επεξήγησε 

τον τρόπο καθώς και τις υπάρχουσες δυνατότητες χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε 

υποθέσεις διάθεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε σχετική 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και παρέθεσε την άποψη ότι, στην 

προκειµένη περίπτωση, η πώληση των περιουσιακών στοιχείων µε έκπτωση 40% επί 

της πραγµατικής αξίας είναι η πλέον απλή και διάφανη λύση. Επίσης ο Γενικός 

Εισαγγελέας, µε επιστολή του ηµερ. 10.4.2008, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του 
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Υπουργείου ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί µόνο στις Οργανώσεις 

Παραγωγών για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ νοουµένου ότι θα 

έχουν ληφθεί προηγουµένως οι απόψεις του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

και της Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας αναφορικά µε το αγοραίο ενοίκιο ή την 

αγοραία αξία, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Όσον αφορά στο σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού, το 

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, µε επιστολή του ηµερ. 25.1.2008, 

πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ότι, µετά από µελέτη του θέµατος 

και λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις του προσωπικού του ΣΕΠ, κρίνει σκόπιµο όπως, για 

το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις στο Συµβούλιο, εξεταστεί το ενδεχόµενο 

απασχόλησής του σε ανάλογες θέσεις στη δηµόσια υπηρεσία, δεδοµένου ότι θα 

εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.  Για το σκοπό αυτό 

προέτρεψε το Υπουργείο όπως προωθήσει σχετική Πρόταση στο Υπουργικό 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης.  Όσον αφορά στο ωροµίσθιο προσωπικό του 

Συµβουλίου, ετοιµάστηκε σχέδιο αφυπηρέτησης το οποίο δεν έχει ακόµη συζητηθεί µε 

τους ενδιαφερόµενους. 

4. Προϋπολογισµός. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2007 υποβλήθηκε, κατόπιν έγκρισης του 

Συµβουλίου, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 

3.7.2006, για προώθηση στο Υπουργικό Συµβούλιο.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, του 

οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις, ενηµέρωσε το Συµβούλιο, µε επιστολή του ηµερ. 

20.10.2006, ότι ο Προϋπολογισµός θα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν 

υπόψη σχετικές υποδείξεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για διαχωρισµό 

των δραστηριοτήτων του σε οικονοµικές και µη.  Ο τελικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε 

από το Συµβούλιο στις 22.11.2006,  από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007, 

ψηφίστηκε σε Νόµο στις 29.3.2007 και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 5.4.2007 (Νόµος 32(ΙΙ)/2007).  ∆εδοµένου ότι η Βουλή ψήφισε 

δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007, οι δαπάνες που 

διενεργήθηκαν για την περίοδο 1.3.2007-4.4.2007 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι κατά την περίοδο 1.3.2007 – 

4.4.2007 διενεργήθηκαν πληρωµές µόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις, για κάλυψη 

µισθών, κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και προφορικής 

έγκρισης του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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5. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν πλεόνασµα 

£36.122, σε σύγκριση µε έλλειµµα  £177.112 το 2006. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2007 ανήλθαν σε £446.079, σε σύγκριση µε £281.624 το 

2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £164.455 ή ποσοστό 58,39%, που οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση της κυβερνητικής χορηγίας , από £171.191 το 2006 σε £334.840  το 2007.  

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε 

£409.956, σε σύγκριση µε £458.736 το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £48.780 ή 

ποσοστό 10,63%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους των αποδοχών 

του προσωπικού λόγω αφυπηρέτησης του ∆ιευθυντή.  

(δ) Κρατική Χορηγία. Στα έσοδα του Συµβουλίου περιλαµβάνεται κρατική χορηγία 

ύψους £334.840, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη των δαπανών 

του Συµβουλίου, που αφορούσαν σε µη οικονοµικές δραστηριότητες.  Το  πιο πάνω 

ποσό προέκυψε από τον διαχωρισµό, από το Συµβούλιο, των Κονδυλίων του 

Προϋπολογισµού του 2007 σε οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες. 

Σηµειώνεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων υπέδειξε την ανάγκη 

τήρησης χωριστών λογαριασµών µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και την κατανοµή των εξόδων ανάµεσά τους σε δίκαιη και ρεαλιστική 

βάση σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι από τη συζήτηση µεταξύ 

εκπροσώπων του Συµβουλίου και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

διαφάνηκε ότι η τήρηση χωριστών λογαριασµών µεταξύ οικονοµικών και µη 

οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι αδύνατη και για το λόγο αυτό δεν υιοθετήθηκε τέτοια 

λύση, αλλά η κατανοµή των εξόδων µεταξύ των οικονοµικών και µη οικονοµικών 

δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση την αντίστοιχη εκατοστιαία αναλογία. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2007  2006 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
0,50 

  
0,51 

Μικτή Ζηµιά προς έσοδα (0,77)  (0,93)
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(στ) Ρευστότητα/Βιωσιµότητα.  Λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου και των 

αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου µε βάση τη νέα νοµοθεσία, οι δραστηριότητές του έχουν 

περιοριστεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των εσόδων του. Το 

Συµβούλιο, στις 31.12.2007, παρουσίαζε καθαρές τρέχουσες υποχρεώσεις ύψους 

£565.442, γεγονός που οφείλεται στη συµπερίληψη, στις τρέχουσες υποχρεώσεις, 

δανείων ύψους £1.108.787 των οποίων η ηµεροµηνία αποπληρωµής έχει παρέλθει.    

Η συνέχιση της λειτουργίας του Συµβουλίου και η εκπλήρωση της αποστολής του  

εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη ή δανεισµό.  Όπως αναφέρεται και στην 

παράγραφο 3 της έκθεσής µου, ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο 

αποφάσισε τον τερµατισµό της λειτουργίας του Συµβουλίου το συντοµότερο δυνατό. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι, παρόλο που τα έσοδά του 

έχουν µειωθεί σηµαντικά, το Συµβούλιο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για 

στήριξη και βοήθεια των ελαιοπαραγωγών.  Επισήµανε επίσης ότι ο λόγος της 

αδυναµίας του Συµβουλίου να αποπληρώσει τα δάνεια που σύναψε το πρώην ΣΕΚΕΠ, 

οφείλεται στο γεγονός ότι, η ζηµιά που προέκυψε από  εξαγωγή ελαιολάδου που 

διενεργήθηκε προενταξιακά, µετά από κυβερνητική απόφαση, σε τιµές χαµηλότερες 

από εκείνες που πλήρωσε το Συµβούλιο στους παραγωγούς ελαιολάδου, δεν 

καλύφθηκε από κρατική χορηγία.  Με ενηµέρωσε επίσης ότι το Συµβούλιο, κατόπιν 

οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανέθεσε σε 

εµπειρογνώµονα την ετοιµασία σχετικής µελέτης, για τη συνέχιση της λειτουργίας του 

ΣΕΠ, η οποία, αφού ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στο υπό αναφορά Υπουργείο. 

(ζ) ∆άνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.  Με εγγύηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, το Συµβούλιο σύναψε στις 21.3.2002 και 29.5.2003 δύο δάνεια από τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, τα υπόλοιπα των οποίων στις 31.12.2007 

ανέρχονταν σε £493.050 και £615.737, αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, δεν έγινε καµιά πληρωµή, πέραν των τόκων του έτους, για 

τα πιο πάνω δάνεια, µε αποτέλεσµα να χρεώνονται  και τόκοι υπερηµερίας. Το 

Συµβούλιο τηρούσε παράλληλα  δύο λογαριασµούς επταήµερης και τριανταήµερης 

προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, µε υπόλοιπα στις 31.12.2007 ύψους £63.428 και 

£202.794, αντίστοιχα, µε επιτόκιο που κυµάνθηκε κατά τη διάρκεια του έτους από 

2,00%-2,25% και από 2,50%-2,75%, αντίστοιχα. Παρόλο που το Υπουργείο 

Οικονοµικών, ως εγγυητής των δανείων, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 17.7.2006, 

υπέδειξε την ανάγκη καταβολής ποσού της τάξης των £500.000 από τα χρηµατικά 
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διαθέσιµα (µε βάση τα δεδοµένα της 31.12.2005) έναντι των πιο πάνω δανείων, ώστε 

να µειωθεί το υπόλοιπό τους και να διατηρηθεί ποσό περίπου ύψους £50.000 ως 

αποθεµατικό για τυχόν έκτακτες ανάγκες του Συµβουλίου, εντούτοις το Συµβούλιο µέχρι 

σήµερα δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τα χρηµατικά 

διαθέσιµα (£523.517 στις 31.12.2007) για αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού των 

πιο πάνω δανείων.   Σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή, το υπόλοιπο των δανείων 

που θα παρέµενε σε εκκρεµότητα, θα αποπληρωνόταν από το κράτος, ως εγγυητής, 

µέσω των ετήσιων προϋπολογισµών του ΣΕΠ , αφού προηγουµένως είχε εξασφαλιστεί 

και η άποψη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων µε βάση τους Κανονισµούς 

περί Κρατικών Ενισχύσεων.   

Σηµειώνεται ότι ο   Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 

7.7.2006, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ότι, επειδή 

υπάρχει συµβατική υποχρέωση από την Κυβέρνηση για αποπληρωµή του οφειλόµενου 

ποσού των πιο πάνω δανείων, η οποία δηµιουργήθηκε πριν την ένταξη της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέµα κρατικής ενίσχυσης. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΣΕΠ σύναψε τα πιο πάνω δάνεια, 

για αποπληρωµή των ελαιοπαραγωγών, µετά από απόφαση της Κυβέρνησης και το 

τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ χρησιµοποιούσε την  κυβερνητική επιδότηση 

που λαµβανόταν για κάλυψη των ζηµιών, που προέκυπταν από την εξαγωγή 

πλεονασµάτων ελαιολάδου, για την αποπληρωµή των υπό αναφορά  δανείων.  Λόγω 

της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβλήθηκε από την 

Κυβέρνηση το ποσό της επιδότησης που αφορούσε σε ζηµιές που προέκυψαν από τις 

εξαγωγές ελαιολάδου για µέρος του 2003 και 2004, το οποίο θα ήταν αρκετό για να 

καλύψει τα δάνεια του ΣΕΚΕΠ. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε επίσης ότι το Συµβούλιο έκρινε ότι µια 

διευθέτηση των δανείων δεν µπορούσε να γίνει µόνο µε µονοµερή καταβολή των 

αποθεµατικών του Συµβουλίου γιατί τούτο θα δηµιουργούσε οικονοµικά προβλήµατα 

διαχείρισης. 

6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. 

 Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο εργοδοτούσε 9 άτοµα, από τα οποία τα 3 σε µόνιµες και 

συντάξιµες θέσεις, τα 5 στη θέση τακτικού εργάτη και το 1 άτοµο µε σύµβαση για 
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προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα.  Οι δαπάνες για µισθούς, υπερωρίες 

και εργοδοτικές εισφορές των µόνιµων υπαλλήλων κατά τα δύο τελευταία χρόνια ήταν: 

 

 2007  2006 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 75.565  107.380 
Επιδόµατα και υπερωρίες 3.220  1.736 
Εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα 11.799  14.943 
 90.584  124.059 
Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων 17.184  24.474 
 107.768  148.533 

 
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία ο µέσος όρος δαπανών για κάθε µόνιµο υπάλληλο, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν £30.195 για το 2007 

έναντι £31.015 για το 2006. 

Οι δαπάνες για την µίσθωση των υπηρεσιών για γραφειακά καθήκοντα, ανήλθαν σε 

£7.697, ενώ οι  δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε £70.176 (£65.180  για το 2006).  

7.   Κόστος παροχής υπηρεσιών προς οµάδες παραγωγών. 

Με βάση συµφωνίες που υπογράφτηκαν στις 29.12.2006 και 21.2.2007, το Συµβούλιο 

παρέχει υπηρεσίες σε δύο οµάδες παραγωγών.  Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών 

που προσφέρθηκαν, ανήλθε κατά το 2007, σε £166.831, ενώ το ποσό που χρεώθηκε 

στις εταιρείες έναντι των υπηρεσιών αυτών βάσει των τιµών που προβλέπονται στις 

υπό αναφορά συµφωνίες, ήταν µόνο £94.019, δηλαδή χρεώθηκε µόλις το 56,3% του 

συνολικού κόστους.  Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 

18.7.2006 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, υπέδειξε ότι αν οι 

τιµές χρέωσης του ΣΕΠ καθορίζονται χωρίς καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, τότε 

δίνεται µε τον τρόπο αυτό έµµεσο πλεονέκτηµα στους αγοραστές υπηρεσιών από το 

ΣΕΠ.  Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα όπως ενηµερωθώ κατά πόσο οι τιµές χρέωσης, 

για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συµβούλιο στις οµάδες παραγωγών, έχουν 

καθοριστεί βάσει ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τα έξοδα του 

Συµβουλίου που αφορούν στις οικονοµικές του δραστηριότητες.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι τιµές παροχής υπηρεσιών προς 

τις οµάδες παραγωγών έχουν καθοριστεί βάσει των ανταγωνιστικών τιµών αγοράς, 
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ώστε να διασφαλίζεται υγιές ανταγωνιστικό κλίµα στην παροχή υπηρεσιών προς τους 

ελαιοπαραγωγούς. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 

Λευκωσία, 10 Ιουνίου 2008 
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