
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001. 

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. Έκθεση γνώµης µε επιφύλαξη. 

Σε αντίθεση µε τις λογιστικές αρχές του Συµβουλίου και τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, τα αποθέµατα ελαιολάδου στις 31.12.01 αποτιµήθηκαν σε τιµή κόστους 

αντί σε τιµή πώλησης, η οποία ήταν χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζονται στους λογαριασµούς αυξηµένα κατά £898.122 και συνεπώς το 

έλλειµµα µειωµένο κατά το ίδιο ποσό.  Ως εκ τούτου η έκθεση µου για τις 

οικονοµικές καταστάσεις του 2001 δίνεται µε επιφύλαξη. Σηµειώνεται ότι, 

σύµφωνα µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, οι ζηµιές που θα 

προκύψουν από πωλήσεις στο εξωτερικό σε τιµές χαµηλότερες του κόστους θα 

καλυφθούν µε κρατική χορηγία. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο αποτίµησε µε 

αυτό τον τρόπο την αξία των αποθεµάτων, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

εξαγωγές των πλεονασµάτων ελαιολάδου θα επιδοτούνται από την Κυβέρνηση, 

σύµφωνα µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς, παρουσιάζεται 

έλλειµµα £8.232, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £71.443 το 2000, το οποίο, σε 

περίπτωση που τα αποθέµατα αποτιµούνταν σε τιµή πώλησης, θα ανερχόταν σε 

£906.354.  Το έλλειµµα οφείλεται κυρίως στη µείωση των πωλήσεων ελαιολάδου, 

στην αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 4% και στην αύξηση των πληρωτέων 

τόκων πάνω στο τραπεζικό παρατράβηγµα.   

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

πωλήσεις ελαιολάδου και ελιών κατά τα τελευταία πέντε έτη. 
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Έτος  Ελιές  Ελαιόλαδο  Ολικό 
£  £  £  £ 

1997  30.112  1.902.234  1.932.346 
1998  9.371  1.432.658  1.442.029 
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 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου για τα έτη 2001 και 2000. 

  2001  2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  1,62  3,37 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (µείον αποθέµατα) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

  
0,12 

  
1,69 

Μικτό Κέρδος (µείον έµµεσα έξοδα παραγωγής) προς 
Πωλήσεις Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

  
16,10% 

  
22,83% 

4. Ρευστότητα του Συµβουλίου. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου στις 31.12.01 ανέρχονταν σε αρνητικό 

υπόλοιπο (παρατράβηγµα) £955.186, σε σύγκριση µε θετικό £395.882 κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση ύψους £1.351.068, η οποία  

οφείλεται κυρίως στην αυξηµένη παραλαβή ελαιολάδου το 2001. 

5. Προϋπολογισµός. 

Ο προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2001 υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 

23.11.00 και εγκρίθηκε στις 7.12.00.  Με βάση το άρθρο 55Α του περί Εµπορίας 

Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου, στάληκε στις 14.12.00 στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και εγκρίθηκε, σύµφωνα µε 

επιστολή του πιο πάνω Υπουργείου, στις 30.1.01. 

Σύµφωνα µε ∆ηµοσιονοµική Οδηγία του Συµβουλίου, ο προϋπολογισµός θα 

έπρεπε να είχε υποβληθεί στο Συµβούλιο για έγκριση µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 

προηγούµενου έτους. 

Στις 28.11.01 στάληκε στον αρµόδιο Υπουργό αναθεωρηµένος προϋπολογισµός, 

χωρίς όµως να είχε εγκριθεί προηγουµένως από το Συµβούλιο, ο οποίος και 

εγκρίθηκε, σύµφωνα  µε επιστολή του Υπουργείου, στις 21.1.02. 
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Σηµειώνεται 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. 

6. Προσωπικό. 

(α)  Το Συµβούλιο το 2001 εργοδοτούσε 5 υπαλλήλους και 4 εργάτες.  Οι δαπάνες 

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

θέσεις ανέρχονταν σε £134.589, µε µέσο όρο δαπάνης για κάθε υπάλληλο γύρω 

στις £26.918.  Επιπρόσθετα, η δαπάνη για εργατικά ήταν £55.581. 

(β)  Συλλογική σύµβαση.   Εισηγήθηκα ότι το τελικό κείµενο της σύµβασης, 

προτού υπογραφεί, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού, αφού εξακριβώσει ότι υιοθετήθηκαν οι απόψεις του  

και οι απόψεις του Υπουργείου Οικονοµικών. 

(γ)  Τροποποίηση Κανονισµών.  Παρόλο ότι στην προηγούµενη απαντητική  

επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι οι περί ΣΕΚΕΠ (Όροι Υπηρεσίας 

Υπαλλήλων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 285/92) θα αποστέλλονταν σύντοµα στο νοµικό 

τους σύµβουλο για να µεριµνήσει για την εναρµόνιση τους µε τους περί Συντάξεων 

και Χορηγηµάτων Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 303/93), εντούτοις µέχρι την ηµεροµηνία 

του ελέγχου καµιά ενέργεια δεν έγινε. 

(δ)  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.  Η συνεισφορά αυτή θα 

πρέπει να καλυφθεί είτε µε 33 ετήσιες δόσεις, είτε µε συνεισφορά 6,17% επί των 

µισθών των συντάξιµων υπαλλήλων.  Το Συµβούλιο, όπως ανέφερα και στην 

προηγούµενη έκθεση µου, δεν κατέθεσε την πιο πάνω συνεισφορά στο Ταµείο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων, αλλά την πίστωνε στο Λογαριασµό «Αναδροµικός 

Λογαριασµός Ταµείου Σύνταξης» Γ.Κ. 26Γ, παραχωρώντας και τόκο 6,9%.  Στις 

31.12.01 το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού ήταν £131.993.  Εξέφρασα τη 

γνώµη ότι τα χρήµατα αυτά πρέπει να κατατεθούν στο Ταµείο Συντάξεων και να 

γίνει νέα αναλογιστική µελέτη, για να εξακριβωθούν οι πραγµατικές/σηµερινές 

υποχρεώσεις του Συµβουλίου προς το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  
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Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναλογιστική µελέτη 

πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Παρόλο ότι στην απάντηση του Συµβουλίου για τον έλεγχο των λογαριασµών του 

2000 αναφέρεται ότι θα προχωρούσε  σε διευθέτηση του θέµατος, εντούτοις µέχρι 

σήµερα το θέµα εκκρεµεί. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι τα διάφορα θέµατα που 

εγείρονται θα συζητηθούν στο Συµβούλιο το συντοµότερο. 

7. Εξουσίες και αρµοδιότητες από το Συµβούλιο. 

(α)  Σύµφωνα µε τον περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµο 

(1968-1992), το Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα: 

(i) Να ζητά από τους παραγωγούς ελαιοκοµικών προϊόντων να υποβάλουν 

αίτηση προς εγγραφή στο µητρώο παραγωγών, δηλώνοντας την έκταση του 

ελαιώνα, αριθµό ελαιοδέντρων, ποικιλία, µέσο όρο παραγωγής ανά 

ελαιόδεντρο, µέσο όρο παραγωγής ελαιολάδου ανά κιλό ελιών κ.τ.λ. (Άρθρο 

27). 

(ii) Να παίρνει δικαστικά µέτρα εναντίον των παραγωγών που πωλούσαν, χωρίς 

γραπτή άδεια του ΣΕΚΕΠ, ελαιοκοµικά προϊόντα εκτός του ΣΕΚΕΠ ή µέσω 

αυτού (Άρθρο 30).  

(iii) Να απαιτεί από τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που επιδίδονται στη 

βιοµηχανία ελαιοκοµικών προϊόντων να υποβάλουν αίτηση προς εγγραφή και 

έκδοση άδειας, µε τους όρους που θα καθόριζε το Συµβούλιο (Άρθρο 42). 

(iv) Να εξουσιοδοτεί υπάλληλο του να επιθεωρεί χώρους που χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή ελαιοκοµικών προϊόντων (Άρθρο 50). 

(v) Να εκδίδει κατά καιρούς, σε όσους επιδίδονται στη βιοµηχανία ελαιοκοµικών 

προϊόντων, οδηγίες ή εντολές για τη ρύθµιση και έλεγχο της βιοµηχανίας 

ελαιοκοµικών προϊόντων (Άρθρο 53), και 

(vi) να παίρνει δικαστικά µέτρα εναντίον εκείνων που αγοράζουν ελαιοκοµικά 

προϊόντα εκτός του ΣΕΚΕΠ ή µέσω αυτού (Άρθρο 31). 

Λόγω του ότι το Συµβούλιο ανέκαθεν δεν ασκούσε επαρκώς τις πιο πάνω εξουσίες 

και αρµοδιότητες, έχει χάσει, σε µεγάλο βαθµό, τον έλεγχο της αγοράς των 
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ελαιοκοµικών προϊόντων, παραλαµβάνοντας µόνο το 25%-30% της συνολικής 

παραγωγής. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε τα πιο πάνω, 

επειδή οι όλες προσπάθειες τους και οι νοµικές διαδικασίες δεν καρποφόρησαν, 

για λόγους πέραν της δικής τους εξουσίας. 

(β)  Τα µέτρα που λαµβάνονταν από το Συµβούλιο κατά καιρούς εναντίον κάποιων 

παραβατών του Νόµου δεν ήταν ικανοποιητικά, µε επακόλουθο να µη φέρνουν 

κανένα ουσιαστικό και άµεσο αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

(i) Σε αγωγή εναντίον συγκεκριµένης εταιρείας, το Συµβούλιο εξασφάλισε 

διάταγµα από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας στις 31.5.00, το οποίο 

διέτασσε την πιο πάνω εταιρεία να αποσύρει τα ελαιοκοµικά της προϊόντα από 

την αγορά, µέχρι τελικής εκδίκασης της αγωγής ή νεότερης διαταγής του 

∆ικαστηρίου, χωρίς όµως αυτό να έχει εφαρµοστεί. 

Η αίτηση για ανυπακοή διατάγµατος καταχωρίστηκε από το Συµβούλιο µετά από 

ενάµιση χρόνο, στις 9.11.01. 

(ii) Σε αγωγή εναντίον συγκεκριµένου ιδιώτη, το Συµβούλιο εξασφάλισε διάταγµα 

από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας στις 20.12.00, το οποίο διέτασσε τον 

πιο πάνω να αποσύρει τα ελαιοκοµικά προϊόντα του από την αγορά, µέχρι 

τελικής εκδίκασης της αγωγής ή νεότερης διαταγής του ∆ικαστηρίου, χωρίς και 

πάλι αυτό να εφαρµοστεί.  Η αίτηση για ανυπακοή διατάγµατος 

καταχωρίστηκε από το Συµβούλιο, µετά από 11 σχεδόν µήνες, στις 9.11.01. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο ενήργησε έγκαιρα, δυστυχώς 

όµως υπήρξε νοµική κωλυσιεργία.  

(γ)  Το Συµβούλιο δεν προέβη στις ενέργειες που έπρεπε, µε βάση τα άρθρα 26 

και 47 του Νόµου, για προώθηση και αύξηση των πωλήσεων.   

(i) ∆εν υπέβαλε προσφορά για προµήθεια της Εθνικής Φρουράς µε 55000 λίτρα 

ελαιολάδου για την περίοδο 1.2.01-31.1.02, µε αποτέλεσµα η Εθνική Φρουρά 

να προµηθευτεί εισαγόµενο ελαιόλαδο.  Σηµειώθηκε µάλιστα ότι στη 

συµφωνία µε το διανοµέα υπήρχε πρόνοια, η οποία έδινε το δικαίωµα στο 

ΣΕΚΕΠ να ενεργεί απευθείας πωλήσεις στην Εθνική Φρουρά. 
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(ii) Για την προµήθεια της Εθνικής Φρουράς µε 45000 λίτρα κυπριακού 

ελαιολάδου για την περίοδο 1.2.02-31.1.03, το Συµβούλιο υπέβαλε προσφορά 

χωρίς να επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, µε αποτέλεσµα να γίνει 

διαπραγµάτευση µε τον άλλο προσφοροδότη, ο οποίος, ας σηµειωθεί, δεν είχε 

τη γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΕΚΕΠ για εµπορία ελαιολάδου, και να 

κατακυρωθεί η προσφορά εξίσου και στους δύο. 

(iii) Το Συµβούλιο ουδέποτε υπέβαλε προσφορά για την προµήθεια ελαιολάδου 

στις Φυλακές και τα Νοσοκοµεία, όπου καταναλώνονται περίπου 10000-

11000 λίτρα το χρόνο, µε αποτέλεσµα οι προσφορές να κατακυρώνονται σε 

µη αδειούχους εµφιαλωτές. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να 

υποβάλλει προσφορές στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

(δ)  Λόγω όλων των πιο πάνω, καθώς επίσης και της υπερπαραγωγής ελαιολάδου 

κατά τα δύο τελευταία χρόνια, δηµιουργήθηκαν µεγάλα πλεονάσµατα, µε 

αποτέλεσµα το Υπουργικό Συµβούλιο, µε διάφορες αποφάσεις του, να εγκρίνει την 

εξαγωγή ελαιολάδου σε χαµηλές τιµές και την επιδότηση του ΣΕΚΕΠ από τον 

Κρατικό Προϋπολογισµό για τις ζηµιές που θα υποστεί (πέραν του £1,8 εκ.). 

Συµπερασµατικά, ενώ το Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 26, έχει καθήκον να πάρει 

τα αναγκαία ρυθµιστικά µέτρα και µέτρα ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζει, προς 

όφελος των ελαιοπαραγωγών, τις πιο επωφελείς και οικονοµικές διευθετήσεις για 

τη διαβάθµιση, συσκευασία, µεταφορά, εµπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση 

ελαιοκοµικών προϊόντων και, γενικά, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την 

προαγωγή σταθερής και µεθοδικής βιοµηχανίας ελαιοκοµικών προϊόντων, πάντοτε 

λαµβανοµένου υπόψη του δηµόσιου συµφέροντος, παρατηρείται σχετική αδράνεια 

στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων. 

8. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α)  ∆εν φαίνεται να ακολουθούνται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες όσον αφορά σε 

θέµατα προσφορών και κυρίως σε θέµατα πωλήσεων/εξαγωγών και  

διαπραγµάτευσης/συνοµολόγησης συµφωνιών. 

(β)  Στο Αρχείο του Συµβουλίου δεν τηρούνται οι διαδικασίες παραλαβής, 

σφράγισης, καταχώρισης και διακίνησης εγγράφων. 
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(γ)  Υπάρχει σωρεία µη αριθµηµένων φακέλων µε αλληλογραφία πρόχειρα 

τοποθετηµένη (λυτή), χωρίς σελίδωση και χωρίς φύλλα καταχώρισης. 

(δ)  Συγκεκριµένα έγγραφα και συµφωνίες δεν υπήρχαν στους φακέλους, µε 

αποτέλεσµα να καθυστερεί και να δυσχεραίνεται ο έλεγχος αδικαιολόγητα. 

(ε)  Τιµολόγια πωλήσεων.  Το υφιστάµενο µηχανογραφηµένο σύστηµα 

εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαγράφει τιµολόγια, αντί να 

τα ακυρώνει και να φαίνονται ως ακυρωµένα, καθώς επίσης και να εκτυπώνει 

αντίγραφα τιµολογίων, χωρίς να  αναγράφεται σ΄ αυτά η ένδειξη «αντίγραφο», 

γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο.  Επιπρόσθετα, η ηµεροµηνία δεν εκτυπώνεται 

αυτόµατα στο τιµολόγιο αλλά καταχωρίζεται από το χρήστη. 

(στ)  Φορτωτικές.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έντυπα των 

φορτωτικών δεν έφεραν την υπογραφή του «αγοραστή ή παραλήπτη» των 

προϊόντων, ούτε την υπογραφή του «οδηγού» που παρέλαβε τα προϊόντα για 

µεταφορά. 

(ζ)  ∆ελτία αναλύσεων δειγµάτων.  Όπως διαπιστώθηκε και στην προηγούµενη 

έκθεση µου, για τις καταχωρίσεις στο µηχανογραφηµένο σύστηµα του Συµβουλίου  

των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, βάσει των οποίων θα πληρωθούν οι 

παραγωγοί, δεν γίνεται δεύτερος έλεγχος,  έστω και δειγµατοληπτικά. 

(η)  Μέτρηση ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή.  
Παρόλο που στην προηγούµενη απάντηση του το Συµβούλιο συµφωνεί µε την 

εισήγηση µου, εντούτοις δεν έχουν ληφθεί σοβαρά µέτρα για την καταγραφή της 

ορθής ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή. 

(θ)  Εµφιάλωση ελαιολάδου και συµφιλίωση µεταξύ της ποσότητας 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 για λήψη των αναγκαίων µέτρων για συµφιλίωση της ποσότητας που 

χρησιµοποιείται για εµφιάλωση µε το τελικό προϊόν κ.τ.λ.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν 

ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα. 
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(ι)  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) ∆εν υπογράφονται από το Λογιστή και το Γενικό ∆ιευθυντή. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο µελετά την αναδιοργάνωση του 

λογισµικού συστήµατος, ώστε να συµπληρωθούν τα κενά που αναφέρονται. 

9. ∆ιανοµή ελαιολάδου. 

(α) Με απόφαση του ηµερ. 26.10.00, το Συµβούλιο κατακύρωσε την προσφορά 

για τη διανοµή των ελαιοκοµικών προϊόντων, για την περίοδο 1.1.2001-

31.12.2003, στην εταιρεία ΚΕΑΝ.  Ο διανοµέας, µε επιστολή του ηµερ. 12.3.02 

προς το ΣΕΚΕΠ, κατάγγειλε ότι άλλος διανοµέας επεµβαίνει στον κύκλο εργασιών 

του και εκτελεί παραγγελίες µε ελαιόλαδο του ΣΕΚΕΠ, δηµιουργώντας 

προβλήµατα και σύγχυση στην αγορά, µε τελικό αποτέλεσµα τον τερµατισµό της 

συνεργασίας του µε το Συµβούλιο.  Συναφώς αναφέρεται ότι το Συµβούλιο έδωσε 

έγκριση στον προηγούµενο διανοµέα για συνέχιση της διανοµής των ελαιοκοµικών 

προϊόντων µέχρι τις 30.6.01, για είσπραξη των οφειλών του από τις υπεραγορές, 

εφοδιάζοντας τον ταυτόχρονα µε µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, µε αποτέλεσµα 

να συνεχίσει να προµηθεύει τις υπεραγορές µέχρι και το Νοέµβριο του 2001.  
Ενδεικτικά αναφέρω ότι, µόνο κατά τον Ιούνιο 2001, παρέλαβε από το ΣΕΚΕΠ 

43336 κιλά ελαιολάδου.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο ενήργησε µέχρι 30.6.01 σύµφωνα 

µε το συµβόλαιο που υπέγραψαν από κοινού ΚΕΑΝ � προηγούµενος διανοµέας - 

ΣΕΚΕΠ  και ότι από την 1.7.01 το συµβόλαιο ανέλαβε εξολοκλήρου η ΚΕΑΝ και το 

ΣΕΚΕΠ δεν έδωσε ελαιόλαδο σε κανένα άλλο διανοµέα εκτός από την ΚΕΑΝ. 

(β)  Στις 22.11.01, το Συµβούλιο ενέκρινε όπως προταθεί σε συγκεκριµένο ιδιώτη 

να αναλάβει την προώθηση των πωλήσεων έναντι προµήθειας 5%.  Η πρόταση 

περιλάµβανε την εξασφάλιση παραγγελιών από αγοραστές που ήταν εκτός του 

Συµβολαίου ∆ιανοµής, τη µεταφορά προϊόντων, βοήθεια στην είσπραξη και 
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επιθεώρηση της αγοράς για έγκαιρη τροφοδοσία.  Για το θέµα αυτό παρατήρησα 

τα ακόλουθα: 

(i) Μετά την αποδοχή της πιο πάνω πρότασης από τον ιδιώτη δεν υπογράφηκε 

συµφωνία, παρά το γεγονός ότι διενεργούνται χονδρικές πωλήσεις µε 

προµήθεια 5% και 7 1/2%. 

(ii) ∆εν υπάρχουν στοιχεία των αγοραστών/πελατών του ιδιώτη, για να 

εξακριβωθεί ότι είναι αγοραστές που καλύπτονται από το Συµβόλαιο ∆ιανοµής 

και όχι πελάτες του επίσηµου διανοµέα, λόγω του ότι οι πωλήσεις γίνονται 

απευθείας στον ίδιο. 

(iii) ∆εν προσκοµίστηκε τραπεζική εγγύηση από τον ιδιώτη το χρεωστικό 

υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.01 ανερχόταν στις £3.569. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο πιο πάνω ιδιώτης δεν ήταν 

διανοµέας του ΣΕΚΕΠ αλλά εκτελούσε παραγγελίες του ΣΕΚΕΠ σε πελάτες εκτός 

συµβολαίου διανοµής, άποψη την οποία όµως δεν συµµερίζοµαι εφόσον, όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία των 

αγοραστών/πελατών του.  

(γ) Παραβίαση συµβολαίου διανοµής από τον προηγούµενο διανοµέα. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο πιο πάνω ήταν ο επίσηµος διανοµέας του ΣΕΚΕΠ µέχρι 

τις 30.6.2001.  Στις 4.1.01 το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών κατακύρωσε στον 

πιο πάνω διανοµέα την προµήθεια ελαιολάδου στην Εθνική Φρουρά για την 

περίοδο 1.2.01-31.1.02, γεγονός που αποτελούσε παραβίαση του όρου 5(β) του 

συµβολαίου του, χωρίς όµως το Συµβούλιο να τερµατίσει τη συνεργασία µαζί του, 

µε βάση τον όρο 9 του συµβολαίου, και να µην κατάσχει την εγγυητική, µε βάση 

τον όρο 12, και να µη διεκδικήσει περαιτέρω αποζηµιώσεις. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο µετά την προφορική γνωµάτευση 

του νοµικού του συµβούλου ότι δεν υπήρχε νοµική υπόθεση, δεν προχώρησε σε 

προσφυγή εναντίον του πιο πάνω. 

10. Τιµές πώλησης ελαιολάδου. 

Ο έλεγχος των τιµών πώλησης του ελαιολάδου για το 2001 ήταν δύσκολος και σε 

αρκετές περιπτώσεις  αδύνατος, για το λόγο ότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένοι 
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τιµοκατάλογοι κατά είδος από το Συµβούλιο, όπου να φαίνεται η ηµεροµηνία 

ισχύος των νέων τιµών. 

Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις οι τιµές νέων συσκευασιών ελαιολάδου, που 

αναγράφονταν στους τιµοκαταλόγους  που παρουσιάστηκαν για έλεγχο, δεν 

συµφωνούσαν µε τις τιµές που καθορίστηκαν µε απόφαση του Συµβουλίου. 

Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις πωλήσεων ελαιολάδου, µε οδηγίες του 

Γενικού ∆ιευθυντή, σε διάφορους αγοραστές στη χονδρική τιµή, µείον 5% 

προµήθεια, όπως δηλαδή γίνεται και για το διανοµέα του ΣΕΚΕΠ.   

Λόγω των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως υποβάλλεται ολοκληρωµένος 

αναθεωρηµένος τιµοκατάλογος στο Συµβούλιο για έγκριση, κάθε φορά που 

εγκρίνεται αύξηση ή µείωση στην τιµή του ελαιολάδου ή εγκρίνεται νέα 

συσκευασία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

χρεώσεων. 

11. ∆ιάθεση πλεονασµάτων ελαιολάδου εσοδείας 2000-2001. 

Στις 20.2.02, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 55163, ενέκρινε 

επιδότηση για την εξαγωγή 470 τόνων ελαιολάδου στην Αµερική και Ιταλία, το 

οποίο θα πωλείτο προς US$1488 τον τόνο, µείον 5% προµήθεια του µεσάζοντα, 

µε βάση, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, προκαταρκτική συµφωνία που 

έχει ήδη γίνει µε τους αγοραστές, την οποία, ας σηµειωθεί, δεν µπόρεσα να 

εντοπίσω. 

Μέχρι την αποπεράτωση του ελέγχου φαίνεται να είχαν γίνει εξαγωγές ύψους 

677968 τόνων ελαιολάδου από το ΣΕΚΕΠ και άλλους σε διάφορες χώρες. 

Παρόλο που κατά την άποψη µου η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

πιθανότατα υπονοούσε ότι η εξαγωγή θα διεξαγόταν από το ΣΕΚΕΠ, τόσο για 

σκοπούς διασφάλισης και επιβεβαίωσης της ορθότητας των εξαγωγών, όσο και 

για να επωφελείτο το ίδιο την πιθανότητα εξασφάλισης καλύτερης τιµής, µε 

καταβολή 5% προµήθεια στο µεσάζοντα, εντούτοις, από το σύνολο των 677968 

κιλών ελαιολάδου που εξήχθη, µόνο για τα 146002 κιλά εξαγωγέας ήταν το 

ΣΕΚΕΠ. 

Για πλείστες από τις πιο πάνω εξαγωγές δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι οι αναφερόµενες ποσότητες ελαιολάδου πράγµατι έχουν 
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εξαχθεί, δεν υπάρχει γραπτή συµφωνία για την πώληση και δεν υπάρχει η 

έγκριση του Συµβουλίου στις περιπτώσεις όπου η κατ΄αρχήν συµφωνηθείσα τιµή 

πώλησης ή η εγκριµένη από το Συµβούλιο ως τιµή εξαγωγής µειώθηκε. 

Όσον αφορά στην πώληση 496192 κιλών ελαιολάδου «έξτρα» σε συγκεκριµένη  

εταιρεία µε σκοπό την εξαγωγή στην Ιταλία, από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν 

για έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Στην εταιρεία αυτή προσφέρθηκε προµήθεια ύψους 10% επί της αξίας του 

ελαιολάδου που της πωλήθηκε, η οποία ανήλθε στις £51.771, ενώ, σύµφωνα µε 

την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η προµήθεια θα έπρεπε να ήταν 5% 

και θα καταβαλλόταν µόνο σε µεσάζοντες για εξαγωγές.  Από την εξαγωγή αυτή η 

εταιρεία πραγµατοποίησε κέρδος περίπου £90.000, πράγµα που αποδεικνύει ότι 

δεν θα έπρεπε να της καταβληθεί οποιαδήποτε προµήθεια, αφού δεν ενεργούσε 

ως µεσάζων.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις προηγούµενες εξαγωγές της εταιρείας 

αυτής δεν προσφέρθηκε προµήθεια. 

(β)  Ενώ η εταιρεία δεν φαίνεται να έθεσε κανένα όρο, ούτε να είχε 

διαπραγµατευτεί την τιµή πώλησης, ο Γενικός ∆ιευθυντής, στην επιστολή του 

ηµερ. 1.3.02 προς την  εταιρεία αυτή, καθόρισε τιµή πώλησης £1.075/τόνο, καθώς 

επίσης και όρο ότι, σε περίπτωση αυξηµένης οξύτητας πέραν του 0,7%, η τιµή θα 

µειωθεί ανάλογα.  Λόγω του όρου αυτού και βάσει των αποτελεσµάτων ανάλυσης  

δείγµατος που λήφθηκε από το πλοίο-βυτιοφόρο, σύµφωνα µε τα οποία η οξύτητα 

του ελαιολάδου ήταν 0,82%, η συνολική τιµή πώλησης µειώθηκε κατά £9.979. 

(γ)  Ενώ σύµφωνα µε τις φορτωτικές αρ. 019051-019075 παραδόθηκαν στην 

εταιρεία 496192 κιλά ελαιολάδου, το τιµολόγιο αρ. 3960 που εκδόθηκε από το 

ΣΕΚΕΠ στις 29.3.02  ήταν για 492123 κιλά µόνο. 

(δ)  Η επιταγή που προσκοµίστηκε στις 12.4.02 από την εταιρεία για εξόφληση 

του ελαιολάδου που παραλήφθηκε ήταν για 490870 κιλά, αντί για 496192, και 

εποµένως παραµένει ανείσπρακτη η αξία 5322 κιλών ελαιολάδου.  

Εισηγήθηκα όπως το ΣΕΚΕΠ: 

• Απαιτήσει την είσπραξη της αξίας των 5322 κιλών ελαιολάδου, γιατί 

παραδόθηκε σύµφωνα µε τις φορτωτικές. 
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• Απαιτήσει την επιστροφή της προµήθειας των £51.771, καθότι η πιο πάνω 

εταιρεία δεν ενήργησε ως µεσάζων αλλά ως εξαγωγέας, µε επιπρόσθετο 

κέρδος γύρω στις £90.000. 

• Απαιτήσει την επιστροφή του ποσού των £9.979, γιατί ο όρος για µείωση της 

τιµής, σε περίπτωση αυξηµένης οξύτητας, δεν τέθηκε από την εταιρεία και εν 

πάση περιπτώσει δεν δηµιουργήθηκε κανένα πρόβληµα µε την οξύτητα του 

ελαιολάδου. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο αποφάσισε να διαπραγµατευθεί 

µε τον προσφοροδότη καλύτερους όρους εξαγωγής, λόγω της µειονεκτικής 

ποιότητας του προσφερόµενου ελαιολάδου, και ότι παρόλα αυτά η τελική τιµή της 

εταιρείας αυτής ήταν ψηλότερη από τις άλλες προσφορές. 

Ανέφερε επίσης ότι από έλεγχο που έγινε στα αποθέµατα στις 29.3.02 η 

προκαταρκτική χρέωση από τον αποθηκάριο περιελάµβανε όλο το περιεχόµενο 

της κάθε δεξαµενής, χωρίς να αφαιρεθεί το κατακάθι και το πηγµένο στα 

τοιχώµατα της κάθε δεξαµενής, και ότι το πραγµατικό έλλειµµα µετά τη ζύγιση στο 

λιµάνι Λεµεσού ήταν 1253 κιλά, ποσότητα που δικαιολογείται από τη διαφορά των 

ζυγαριών και τα υπόλοιπα που µένουν στα τοιχώµατα των βυτίων. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω θα ήθελα να αναφέρω ότι η καταβολή προµήθειας και η 

µείωση στην τιµή πώλησης λόγω αυξηµένης οξύτητας δεν δικαιολογείται.  Όσον 

αφορά το ελαιόλαδο µε οξύτητα 0,7%, αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί µειονεκτικής 

ποιότητας.  

12. ∆ιάθεση υποβαθµισµένου ελαιολάδου εσοδείας 2000-2001. 

Στις 27.2.02, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 55205, ενέκρινε 

επιδότηση της εξαγωγής 300 τόνων ψηλής οξύτητας και ψηλών υπεροξειδίων 

παρθένου ελαιολάδου, εσοδείας 2000-2001, ως υποβαθµισµένο ελαιόλαδο, προς 

U.S. $1000 τον τόνο. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού ενέκριναν στις 12.4.02 και 18.4.02, αντίστοιχα, αίτηµα του Συµβουλίου, 

που υποβλήθηκε µε την επιστολή του αρ. Φακ. Υ.4.2, ηµερ. 3.4.02, µε την οποία 

ζητούσε αύξηση της πιο πάνω ποσότητας από 300 σε 400 τόνους, µε το 

αιτιολογικό ότι ο αγοραστής, ο οποίος προσφέρει την πιο ψηλή τιµή, η οποία 

ανέρχεται σε US $1370 τον τόνο, επιµένει ότι δεν τον συµφέρει η µεταφορά µε 
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πλοίο-βυτίο ποσότητας µικρότερης  των 400 τόνων.  Καταλήγοντας στην επιστολή 

αυτή το Συµβούλιο αναφέρει ότι η τιµή που προσφέρεται για υποβαθµισµένο λάδι 

κρίνεται πολύ ικανοποιητική και ότι θα απαλλάξει το Συµβούλιο από το τελευταίο 

µέρος του περσινού πλεονάσµατος. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέγηκαν και άλλα που υποβλήθηκαν από το 

Συµβούλιο, κατά την περίοδο διεξαγωγής της πιο πάνω αλληλογραφίας, το 

απόθεµα εσοδείας 2000-2001 ήταν 248.617 κιλά, από το οποίο µόνο 67.237 κιλά 

ήταν υποβαθµισµένο.  Εύλογα εξάγεται το συµπέρασµα ότι το αίτηµα του ΣΕΚΕΠ 

για πώληση 400 τόνων υποβαθµισµένου ελαιολάδου δεν στοιχειοθετείται και  

ζήτησα όπως δοθούν σχετικές επεξηγήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το πλεόνασµα της φετινής 

εσοδείας, ισόποσο εκείνου της περσινής, και κατά µεγαλύτερο µέρος 

υποβαθµισµένο, προστέθηκε στο απόθεµα του πλεονάσµατος της περσινής 

εσοδείας δηµιουργώντας δραµατικές συνθήκες που οδήγησαν επανειληµµένα στη 

διακοπή της παραλαβής της φετινής εσοδείας λόγω έλλειψης χώρου. 

13. Επιδότηση της τιµής πώλησης ελαιολάδου «Α» και παραχώρηση στο 
ΣΕΚΕΠ  ποσού £80.000 για σκοπούς διαφήµισης και προβολής του 
κυπριακού ελαιολάδου. 

Στις 14.6.01, η Υπουργική Επιτροπή που ορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

µε την απόφαση του αρ. 53748, ηµερ. 30.5.01, αποφάσισε: 

(α)  Να εγκρίνει επιδότηση της τιµής πώλησης του ελαιολάδου «Α» κατά 50 

σεντ/λίτρο, ώστε αυτό να πωλείται λιανικώς προς £2,60/λίτρο στην εγχώρια 

αγορά.  Στην απόφαση αναφέρεται ότι µε την επιδότηση αυτή θα πωλούνταν 400 

τόνοι κατηγορίας «Α». 

(β)  Να παραχωρηθεί στο ΣΕΚΕΠ ποσό £80.000 για σκοπούς διαφήµισης και 

προβολής του κυπριακού ελαιολάδου τόσο στην εγχώρια αγορά (ποιότητα «Α»), 

όσο και στις διεθνείς αγορές (ποιότητα «Έξτρα»), ώστε να µπορέσει να διαθέσει 

περισσότερα από τα αποθέµατα του, νοουµένου ότι θα υποβάλει στο Υπουργείο 

Οικονοµικών όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Από έλεγχο που έγινε στις πωλήσεις ελαιολάδου «Α» παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 
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(i) Για την περίοδο Ιουνίου 2001 � Φεβρουαρίου 2002 πωλήθηκαν µόνο 80 τόνοι 

ελαιολάδου «Α», ποσότητα που είναι πολύ πιο χαµηλή από την 

υπολογιζόµενη των 400 τόνων. 

(ii) Ενώ η απόφαση για την επιδότηση ήταν 50 σεντ το λίτρο, στην  περίπτωση 

των πωλήσεων της περιόδου Αυγούστου � ∆εκεµβρίου 2001, µε επιστολή του 

ηµερ. 18.1.02, το Συµβούλιο ζητά έγκριση επιδότησης £19.395 σε κιλά 

(38.791 κιλά @  £0,50) αντί £21.174 σε λίτρα (42.348 λίτρα @ £0,50). 

(iii) Η ποσότητα ελαιολάδου «Α» που πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά κατά την 

περίοδο Ιουνίου � ∆εκεµβρίου 2001, όπως φαίνεται στο Βιβλίο Πωλήσεων, 

δεν συµφωνεί µε την αντίστοιχη ποσότητα για την οποία ζητήθηκε επιδότηση, 

ούτε και µε την ποσότητα βάσει της οποίας υπολογίστηκε το ποσό της 

επιδότησης που παρουσιάζεται στους Λογαριασµούς. 

Από τον έλεγχο της επιχορήγησης εξόδων διαφήµισης του ΣΕΚΕΠ 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Με την επιστολή του Συµβουλίου ηµερ. 3.8.01 προς το Υπουργείο 

Οικονοµικών, ζητήθηκε ποσό £61.387 για επιδότηση της διαφήµισης µέσω 

των Καναλιών, υποβάλλοντας αριθµό τιµολογίων συγκεκριµένου 

διαφηµιστικού γραφείου.   Στα τιµολόγια αυτά περιλαµβανόταν και το τιµολόγιο 

αρ. 5271 για ποσό £40.000, το οποίο δεν έφερε ηµεροµηνία και υπογραφή 

παραλήπτη, δεν περιλάµβανε φόρο προστιθέµενης αξίας, ούτε και γινόταν 

αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, όπως σ΄ όλα τα 

άλλα τιµολόγια. 

(ii) Ενώ όλα τα τιµολόγια της συγκεκριµένης διαφηµιστικής εταιρείας είτε έχουν 

πληρωθεί είτε συµπεριλαµβάνονται στους πιστωτές, το πιο πάνω τιµολόγιο 

ούτε πληρώθηκε, ούτε παρουσιάζεται στους πιστωτές. 

(iii) Όταν το Υπουργείο Οικονοµικών ζήτησε επεξηγήσεις για το εν λόγω 

τιµολόγιο, τότε το Συµβούλιο ζήτησε την απόσυρση του. 

Λόγω του ότι εγείρονται σοβαρά ερωτηµατικά ως προς την εγκυρότητα και 

γνησιότητα του πιο πάνω τιµολογίου, καθώς και ως προς τους λόγους για τους 

οποίους υποβλήθηκε τιµολόγιο για εργασία που φαίνεται ότι δεν έγινε, εισηγήθηκα 

όπως διεξαχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

εκδόθηκε το τιµολόγιο αυτό  στο όνοµα του ΣΕΚΕΠ και κάτω από ποιες συνθήκες 
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στάληκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για σκοπούς επιδότησης, τα αποτελέσµατα 

της οποίας να τεθούν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε επιβεβαιώσεις του 

Λογιστηρίου, στην επιστολή ηµερ. 18.1.02 προς το Υπουργείο Οικονοµικών για 

επιδότηση, η ποσότητα εκ παραδροµής εκφράζεται σε κιλά αντί σε λίτρα. 

Όσον αφορά το θέµα της επιχορήγησης εξόδων διαφήµισης, ο Πρόεδρος ανέφερε 

ότι µετά από διερεύνηση του θέµατος, το Συµβούλιο διαπίστωσε ότι ο Γενικός 

∆ιευθυντής, στην προσπάθεια του να αυξήσει τις πωλήσεις ελαιολάδου στη ντόπια 

αγορά, συζήτησε µε το διαφηµιστικό γραφείο κοστολόγηση νέου διαφηµιστικού 

προγράµµατος και προτιµολόγιο, το οποίο υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονοµικών 

και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για ενηµέρωση, και ότι το Συµβούλιο αποφάσισε, 

µετά τη ζήτηση ελαιολάδου για εξαγωγή και εκτιµώντας ότι η οποιαδήποτε 

διαφήµιση για διάθεση ελαιολάδου στην ντόπια αγορά δεν θα είχε θεαµατικά 

αποτελέσµατα, όπως µη προχωρήσει στη διαφηµιστική εκστρατεία.  Γι΄ αυτό, 

όπως ανέφερε, και ο Γενικός ∆ιευθυντής απέσυρε το προτιµολόγιο από το 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω θα ήθελα να επισηµάνω ότι το υπό αναφορά έγγραφο της 

διαφηµιστικής εταιρείας ήταν τιµολόγιο και όχι προτιµολόγιο, µάλιστα δε έφερε και 

σφραγίδα που καθόριζε την ηµεροµηνία πληρωµής του µετά την παρέλευση της 

οποίας θα καταβαλλόταν και τόκος.  Επιπρόσθετα το τιµολόγιο αυτό δεν 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για ενηµέρωση αλλά για επιδότηση, και  

αποσύρθηκε µόνο όταν ζητήθηκαν επεξηγήσεις από το Υπουργείο. 

14. Προσφορές. 

(α)  Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου.  Στις 26.3.01 κατακυρώθηκε η 

προσφορά συγκεκριµένης εργοληπτικής εταιρείας για την πιο πάνω εργασία, για 

το ποσό των £2.600.  Παρατηρήθηκε ότι µε το ένταλµα πληρωµής 7536 

πληρώθηκε το ποσό των £5.775, περιλαµβανοµένου και Φ.Π.Α. 

Το Συµβούλιο στις 17.5.2001, στη συνεδρία του αρ. 587, ενέκρινε εκ των υστέρων 

την πιο πάνω δαπάνη, η οποία περιλάµβανε επιπρόσθετη εργασία £2.650, χωρίς 

προσφορές. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πιο πάνω έργα κατεδαφίστηκαν αργότερα τον ίδιο 

χρόνο, για να γίνουν στη θέση τους κάποια άλλα, µε κόστος κατεδάφισης £3.500. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκαν προσφορές και για 

τις δύο περιπτώσεις και λόγω του επείγοντος του έργου το Συµβούλιο ενέκρινε εκ 

των υστέρων την επιπρόσθετη δαπάνη.  Ανέφερε επίσης ότι µετά τη διαπίστωση 

της ανάγκης για επέκταση των αποθηκευτικών χώρων και του εκσυγχρονισµού 

τους σύµφωνα µε τα απαιτούµενα του κοινοτικού κεκτηµένου, το  ΣΕΚΕΠ 

προχώρησε στην κατασκευή ανοξείδωτων δεξαµενών και για την τοποθέτηση 

τους επελέγη ως κατάλληλος εκείνος ο χώρος. 

(β)  Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση δεξαµενών ελαιολάδου.  Από έλεγχο 

των στοιχείων που τέθηκαν στη διάθεση µας, σχετικά µε το πιο πάνω έργο, 

παρατηρήθηκε ότι δεν έχει γίνει ορθός προγραµµατισµός και σοβαρή µελέτη από 

το Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ και δεν ακολουθήθηκε η ενδεδειγµένη διαδικασία 

ζήτησης και κατακύρωσης προσφορών, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί το 

Συµβούλιο µε πρόσθετο κόστος και να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

Συγκεκριµένα δεν προκηρύχθηκαν δηµόσιες προσφορές και η προσφορά που 

κατακυρώθηκε για £16.000 αυξήθηκε στις £33.000 και θα προστεθούν στο ποσό 

αυτό άλλες £8.500 για επιπρόσθετες εργασίες που πρέπει να γίνουν. 

Επιπρόσθετα ανέφερα ότι η προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη δεν ήταν 

πλήρης, σύµφωνα µε την αρχική αξιολόγηση του Συµβούλου, ο οποίος 

εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς σε άλλο προσφοροδότη.  Μετά τη 

ζήτηση διευκρινίσεων  και επιπλέον πληροφοριών από τους προσφοροδότες, 

έγινε δεύτερη αξιολόγηση, κατά την οποία ο Σύµβουλος εισηγήθηκε την 

κατακύρωση της προσφοράς στον επιτυχόντα.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ η 

αρχική προσφορά ήταν για £15.350, µετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, 

αυξήθηκε στις £16.000, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι δεν συµφωνούν µε την 

παρατήρηση ότι δεν έγινε ορθός προγραµµατισµός και σοβαρή µελέτη από το 

Συµβούλιο και ότι το Συµβούλιο έλαβε σοβαρά υπόψη την εισήγηση του 

Συµβούλου του. 

Ανέφερε επίσης ότι η διαφορά στο τελικό κόστος προέκυψε επειδή το Συµβούλιο 

αποφάσισε την επέκταση του τοίχου αντιστήριξης µε βάση τη µονάδα κόστους 
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κατασκευής που κατακυρώθηκε, µετά την άρση κωλύµατος από το ∆ήµο 

Λατσιών. 

(γ)  Προσφορά αρ.10/2001 για την κατασκευή και προµήθεια δέκα (10)    
µεταλλικών δεξαµενών αποθήκευσης ελαιολάδου.   

Από έλεγχο και µελέτη του σχετικού φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Για την ετοιµασία της µελέτης, των όρων/προδιαγραφών και την επίβλεψη του 

έργου χρησιµοποιήθηκαν οι υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου, ο οποίος, όπως 

φαίνεται από τη σχετική αλληλογραφία, είναι υπάλληλος συγκεκριµένης 

εταιρείας.  Ο ίδιος Σύµβουλος έχει χρησιµοποιηθεί και σε άλλη προσφορά,   

χωρίς να φαίνεται στα έγγραφα του φακέλου των προσφορών ο τρόπος και η 

διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών, καθώς και το ποσό αµοιβής του.  

Σηµειώνεται ότι για την αγορά υπηρεσιών θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

διαδικασίες προσφορών και να ετοιµάζεται/υπογράφεται σχετική σύµβαση µε 

συγκεκριµένους όρους εντολής, καθήκοντα, χρονοδιάγραµµα και αµοιβή.  Η 

ανάθεση τέτοιων εξειδικευµένων υπηρεσιών θα έπρεπε κατά την άποψη µου 

να γίνεται σε ιδιώτες συµβούλους, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν και την ευθύνη 

της επάρκειας της µελέτης. 

(ii) Στο σχετικό φάκελο δεν υπάρχουν οι δύο πρωτότυπες προσφορές που 

υποβλήθηκαν, αλλά µόνο αντίγραφα µερικών σελίδων.  Από τα στοιχεία αυτά 

δεν µπορεί να διαπιστωθεί: 

• Εάν το ποσό των £7.900 για έξοδα εγκατάστασης και έναρξης εργασιών, που 

προστέθηκε στο ποσό της προσφοράς του χαµηλότερου προσφοροδότη και 

περιλήφθηκε στο τελικό ποσό του συµβολαίου (£171.000), δεν 

περιλαµβανόταν στην αρχική τιµή της προσφοράς του (£149.490). 

• Ο κατασκευαστής, το µοντέλο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η απόδοση του 

ψυκτικού µηχανήµατος που περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο. 

(iii) Τα έγγραφα της προσφοράς παρουσιάζουν σοβαρές παραλείψεις, οι 

κυριότερες των οποίων είναι: 

• Όροι πληρωµής δεν καθορίζονται, µε αποτέλεσµα να καθοριστούν εκ των 

υστέρων. 
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• ∆εν καθορίζεται κατά πόσο στο ποσό της προσφοράς θα περιλαµβάνεται ή 

όχι  Φ.Π.Α., µε αποτέλεσµα τελικά να προστεθεί. 

• ∆εν καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις για τον ψύκτη και 

τις αντλίες, µε αποτέλεσµα  να αφήνεται στους προσφοροδότες ο 

υπολογισµός τους. 

• ∆εν υπάρχουν λεπτοµερείς προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήµατος 

παρακολούθησης/ελέγχου. 

Εξαιτίας των πιο πάνω, έγιναν εκ των υστέρων ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στην 

αρχική προσφορά του εργολάβου, οι οποίες περιλήφθηκαν στο ποσό του 

συµβολαίου.  Ως αποτέλεσµα, το ποσό του συµβολαίου ανήλθε στις £171.000 + 

Φ.Π.Α, ενώ η αρχική προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη ήταν £149.490 και 

η εναλλακτική του προσφορά £156.240 (σύµφωνα µε την έκθεση του Συµβούλου). 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο χρησιµοποίησε τον πιο πάνω 

Τεχνικό Σύµβουλο λόγω των εµπειριών του στη λειτουργία παρόµοιου 

συστήµατος. 

15. ∆ιαφηµίσεις. 

Με το ένταλµα πληρωµής 7581 πληρώθηκε  σε διαφηµιστική εταιρεία το ποσό των 

£21.387 για σκοπούς διαφήµισης, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές και χωρίς 

την έγκριση του Συµβουλίου.   

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

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τις ενέργειες που γίνονται σχετικά µε το µέλλον του 

ΣΕΚΕΠ και την έγκαιρη µετεξέλιξη και προσαρµογή του µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο βρίσκεται σε στενή επαφή µε το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για τη µετεξέλιξη του ΣΕΚΕΠ µε 

την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

17. Ελαιόλαδο που δίνεται δωρεάν για σκοπούς διαφήµισης. 

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως το ελαιόλαδο που δίνεται 

δωρεάν για σκοπούς διαφήµισης εγκρίνεται από το Συµβούλιο.  Μάλιστα είχα 

εισηγηθεί όπως το δωρεάν ελαιόλαδο δίνεται σε ειδικά διαφηµιστικά µπουκάλια και 

όχι στην εµπορεύσιµη συσκευασία.  Ωστόσο, κατά το 2001 έχει δοθεί, για σκοπούς 



  19 

διαφήµισης, ελαιόλαδο αξίας £5.054, χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου.  

Επιπρόσθετα ανέφερα ότι, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών του 

Συµβουλίου, τα προϊόντα που παραχωρούνται δωρεάν θα πρέπει να 

καταχωρίζονται σε ειδικό έντυπο. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι γίνεται αποδεκτή η εισήγηση 

µου. 

18. Εµπορία ελιών 

Στις εκθέσεις µου για τα προηγούµενα έτη αναφέρεται ότι το Συµβούλιο 

αντιµετωπίζει προβλήµατα διάθεσης των ελιών, λόγω της φιλελευθεροποίησης της 

εµπορίας ελιών, και ότι τα τελευταία χρόνια η εµπορία ελιών έχει καταστεί 

ζηµιογόνα για το ΣΕΚΕΠ.  Πιο κάτω αναφέρονται οι παραλαβές και οι πωλήσεις 

ελιών κατά τα τέσσερα τελευταία έτη. 

 Απόθεµα 1.1 Παραλαβές Πωλήσεις Απόθεµα 31.12 
 
 
 
Έτος 

 
 

Μετρικοί 
τόνοι 

 
 

Μετρικοί 
τόνοι 

 
 
 

Αξία 

 
 

Μετρικοί 
τόνοι 

 
 

Μετρικοί 
τόνοι 

   £   
1998 10 17 9.371 9 18 
1999 18 8 4.045 3 23 
2000 23 1 2.959 3 21 
2001 21 -- 8.949 13* 8 
*  Περιλαµβάνει 1,4 µ.τ. ελιών που καταστράφηκαν µε το δελτίο αχρήστευσης αρ. 

00034 και περίπου 300 κιλά που δόθηκαν δωρεάν. 

Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στις πωλήσεις του 2001, εντούτοις δεν 

λήφθηκαν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα, µε αποτέλεσµα οι ελιές να 

καταστρέφονται, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Ηµεροµηνία  ∆ελτίο αχρήστευσης  Ποσότητα (κιλά) 
24.10.01  00034  1.384 
15.1.02  00035  2.217 
Τα πιο πάνω δελτία δεν φαίνεται να εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο. 

Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη η εισήγηση µου ότι, για σκοπούς ελέγχου και 

παρακολούθησης των αποθεµάτων ελιών, θα πρέπει να τηρούνται ξεχωριστοί 
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λογαριασµοί για κάθε δεξαµενή, στους οποίους να καταχωρίζονται όλες οι 

ποσότητες ελιών που εισάγονται και εξάγονται από αυτές. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι παρά τις έντονες προσπάθειες 

διάθεσης των αποθεµατικών ελιών εντούτοις, λόγω του ανταγωνισµού, 

παρέµειναν αδιάθετες µε αποτέλεσµα κάποια ποσότητα να καταστραφεί.  Ανέφερε 

επίσης ότι αν στο µέλλον ασχοληθούν µε τις επιτραπέζιες ελιές θα συµµορφωθούν 

µε τις εισηγήσεις µου. 

 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2002 
 



 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
΄Εχω ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 3 µέχρι 11 και  έχω πάρει 
όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες.  Την ευθύνη για την 
ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχει το Συµβούλιο.  Η δική µου 
ευθύνη είναι να εκφράσω γνώµη πάνω σ΄ αυτές,  µε βάση τον έλεγχο µου.  
΄Εχω διενεργήσει τον έλεγχο µου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν  όπως προγραµµατίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να 
πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν 
ουσιώδη λάθη.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και  
άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των 
σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το Συµβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύω ότι 
ο έλεγχος µού παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µου. 
Τα αποθέµατα ελαιολάδου στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 αποτιµήθηκαν σε τιµή 
κόστους αντί σε τιµή πώλησης η οποία ήταν χαµηλότερη, που κατά τη γνώµη µου 
δεν συνάδει µε τις λογιστικές αρχές του Συµβουλίου και µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.  Η αξία των αποθεµάτων κατά την ηµεροµηνία αυτή θα έπρεπε να ήταν 
£1.247.220 αντί £2.145.342.  Εποµένως τα αποθέµατα θα έπρεπε να µειωθούν 
κατά £898.122 και η ζηµιά για το έτος να αυξηθεί µε το ίδιο ποσό. 
Κατά τη γνώµη µου έχουν τηρηθεί τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και εκτός από τις 
επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του θέµατος που αναφέρεται στην 
προηγούµενη παράγραφο, οι οικονοµικές καταστάσεις, που συµφωνούν µε τα 
λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του 
Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων στις 31 ∆εκεµβρίου 
2001 και της ζηµιάς και ταµειακής ροής  για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συνάδουν µε τις πρόνοιες του 
περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου και των σχετικών 
Κανονισµών. 
 
 
 
Γιώργος Κυριακίδης, FCCA, 
Αν. Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
Λευκωσία, 31 Μαΐου 2002 
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