
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. 
 

 
1. Γενικά. 

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

Προσώπων  ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. 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 
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(iii) την αδυναµία του Συµβουλίου να συνεχίσει, µε την υπάρχουσα δοµή και το 

υφιστάµενο προσωπικό, την επέκταση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων 

του 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 σχέδια 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 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, δεν 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 
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Εισαγγελέας, µε επιστολή του ηµερ. 10.4.2008, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή 

του 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.  Σε σχέση µε το 

θέµα αυτό δε φαίνεται να έχουν γίνει µέχρι σήµερα οποιεσδήποτε ενέργειες και 

επειδή έχω σοβαρές επιφυλάξεις αν η λύση που προτείνεται είναι νοµικά 

επιτρεπτή, εισηγήθηκα όπως, πριν την περαιτέρω προώθησή του, ζητηθεί η 

άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

 Όσον αφορά στο ωροµίσθιο προσωπικό του Συµβουλίου, το Τµήµα ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Προσωπικού, µε επιστολή του ηµερ. 16.1.2009, εισηγείται όπως 

εξεταστεί το ενδεχόµενο απασχόλησής του σε κενές θέσεις του ωροµίσθιου 

κυβερνητικού προσωπικού, αναφέροντας και πάλιν ότι για υλοποίηση της πιο 

πάνω εισήγησης θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση προς το Υπουργικό 

Συµβούλιο.   

Σηµειώνεται ότι, κατόπιν συσκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων, όπου εκφράστηκε από το Συµβούλιο και τις οµάδες 

ελαιοπαραγωγών η επιθυµία για συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ, το Υπουργείο 

ζήτησε, µε επιστολή του ηµερ. 22.4.2009, την υποβολή, από το Συµβούλιο, 

µελέτης βιωσιµότητας στην οποία να αναφέρονται µε στοιχεία οι πηγές 

χρηµατοδότησης για κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του ΣΕΠ χωρίς κρατική 

χορηγία. 
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Βάσει των πιο πάνω το Συµβούλιο αποφάσισε, κατά τη συνεδρία του ηµερ. 

30.4.2009, την προκήρυξη προσφορών για την ανάθεση, σε σύµβουλο, της 

ετοιµασίας µελέτης βιωσιµότητας. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, η ετοιµασία της µελέτης 

βιωσιµότητας έχει σκοπό την ενίσχυση, µε επιχειρήµατα, της προσπάθειας που 

γίνεται για ανάκληση της ληφθείσας απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για 

τερµατισµό της λειτουργίας του ΣΕΠ, για την οποία ενίστανται τόσο οι αγροτικές 

οργανώσεις όσο και οι οµάδες ελαιοπαραγωγών. 

4. Προϋπολογισµός. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2008 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 13.6.2007, από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 7.11.2007, 

ψηφίστηκε σε Νόµο στις 18.12.2007  και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2007 (Νόµος 61(ΙΙ)/2007).  Ο Προϋπολογισµός 

προβλέπει συνολικές πιστώσεις ύψους €1.283.209 (£751.029). 

5. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου για το 

2008 παρουσιάζουν έλλειµµα ύψους €137.526, σε σύγκριση µε πλεόνασµα 

€61.717 το 2007. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το πλεόνασµα του 2007, 

οφειλόταν στη χορήγηση ενίσχυσης «de minimis» από το κράτος, η οποία 

ανερχόταν σε €200.000 και δίδεται ανά τριετία. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2008 ανήλθαν σε €554.715, σε σύγκριση µε 

€762.171 το 2007, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση  €207.456 ή ποσοστό 27,22%, που 

οφείλεται κυρίως στη µείωση  της κρατικής χορηγίας, από €572.108 το 2007 σε 

€335.262  το 2008.  

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

€692.241, κυµάνθηκαν, δηλαδή στα ίδια επίπεδα µε εκείνα του προηγούµενου 

χρόνου (€700.454). 

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

χορηγία ύψους €335.262, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη 

των δαπανών του Συµβουλίου, που αφορούσαν σε µη οικονοµικές 
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δραστηριότητες.  Το  πιο πάνω ποσό προέκυψε από τον διαχωρισµό, από το 

Συµβούλιο, των Κονδυλίων του Προϋπολογισµού του 2008 σε οικονοµικές και µη 

οικονοµικές δραστηριότητες. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων υπέδειξε την ανάγκη τήρησης 

χωριστών λογαριασµών µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων 

και την κατανοµή των εξόδων ανάµεσά τους πάνω σε δίκαιη και ρεαλιστική βάση 

σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.  Ωστόσο, όπως µε 

πληροφορήσατε µε την επιστολή σας ηµερ. 5.6.2008, κατόπιν διαβουλεύσεων του 

Συµβουλίου µε τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, διαφάνηκε ότι η 

τήρηση χωριστών λογαριασµών είναι αδύνατη και έτσι ο καταµερισµός των 

εξόδων σε οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες γίνεται στη βάση 

εκατοστιαίων αναλογιών που καθορίστηκαν από το Συµβούλιο. 

Επίσης, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του  

ηµερ.30.10.2007 επισήµανε ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα του 

διαχωρισµού των λογαριασµών του ΣΕΠ έχει η Αρµόδια Αρχή, δηλαδή το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και σηµείωσε δύο 

εξόφθαλµες, κατά την άποψή του, περιπτώσεις µη ορθολογιστικής κατανοµής σε 

σχέση µε τους τόκους εισπρακτέους/πληρωτέους καθώς και µε διάφορες 

επιµέρους λειτουργικές δαπάνες (τηλέφωνα, νοµικά έξοδα, γραφική ύλη κ.λπ.) τα 

οποία κατά µεγάλο ποσοστό εξακολουθούν να καταλογίζονται κατά ανεξήγητο 

τρόπο στις µη οικονοµικές δραστηριότητες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, οι εκατοστιαίες αναλογίες βάσει 

των οποίων γίνεται ο καταµερισµός των εξόδων σε οικονοµικές και µη οικονοµικές 

δραστηριότητες, θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν µε την πείρα που αποκτήθηκε 

µετά την πάροδο τεσσάρων ετών λειτουργίας του ΣΕΠ. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2008  2007 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
(0,44) 

  
(0,50) 

Μικτή Ζηµιά προς έσοδα από παροχή υπηρεσιών (0,90)  (0,77) 
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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.  Ως εκ τούτου, η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου έχει επιδεινωθεί και 

το πρόβληµα ρευστότητας γίνεται οξύτερο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

τακτοποιήσει  αµέσως τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2008 

ανέρχονταν σε €1.903.216.   Η συνέχιση της λειτουργίας του Συµβουλίου και η 

εκπλήρωση της αποστολής του  εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη 

περιλαµβανοµένης και της αποπληρωµής του δανείου, όπως αναφέρεται στην 

επόµενη παράγραφο της επιστολής µου.  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 

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

2007 τον τερµατισµό της λειτουργίας του Συµβουλίου το συντοµότερο δυνατό. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι στο παρόν στάδιο, λόγω 

της ύπαρξης χρηµατικών διαθεσίµων, το ΣΕΠ δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα 

ρευστότητας καθ’ότι τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αφορούν σε δάνεια που 

παραχωρήθηκαν στο πρώην ΣΕΚΕΠ προενταξιακά µε αποφάσεις του  

Υπουργικού Συµβουλίου και µε κρατική εγγύηση. 

(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 

31.12.2008 ανέρχονταν σε €820.370 και €1.049.258, αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2008, δεν έγινε καµιά σηµαντική πληρωµή για τα πιο πάνω 

δάνεια µε αποτέλεσµα να χρεώνονται, εκτός από τους τόκους των δανείων, και 

τόκοι υπερηµερίας. Το Συµβούλιο τηρούσε παράλληλα  δύο λογαριασµούς 

επταήµερης και τριανταήµερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, µε υπόλοιπα 

στις 31.12.2008 ύψους €110.654 και €356.601, αντίστοιχα, µε επιτόκιο κατά τη 

διάρκεια του έτους περίπου 2,33% και 3,25%, 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 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 €85.000 (£50.000) ως αποθεµατικό για τυχόν έκτακτες ανάγκες του 

Συµβουλίου, εντούτοις το Συµβούλιο µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει στην 
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καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τα χρηµατικά διαθέσιµα (€732.680 στις 

31.12.2008) 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 εγγυητή, 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.   

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. 

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα µε επιστολή της µε ηµερ.10.2.2009, 

προειδοποίησε το Συµβούλιο, ότι θα τερµατίσει τις συµφωνίες των υπό αναφορά 

δανείων δυνάµει σχετικού όρου που περιλαµβάνεται σε αυτές, αν τα δάνεια δεν 

εξοφληθούν εντός 30 ηµερών από την πιο πάνω ηµεροµηνία πλέον τους 

σχετικούς τόκους. Επισήµανε επίσης ότι σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η 

διαφορά θα παραπεµφθεί σε διαιτησία, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν το 

Συµβούλιο και ότι από το στάδιο εκείνο ολόκληρο το υπόλοιπο των δανείων θα 

χρεώνεται µε σταθερό επιτόκιο 9%.  Μέχρι σήµερα τα πιο πάνω δεν έτυχαν 

εφαρµογής, και ζήτησα όπως πληροφορηθώ αναφορικά µε τα µέτρα που 

λαµβάνονται, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, για επίλυση του 

προβλήµατος µε δεδοµένη τη µη συµπερίληψη, στον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό 

του 2009, κονδυλίου για αποπληρωµή των δανείων.    

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, το Υπουργείο Οικονοµικών 

επιφυλάχθηκε να εγκρίνει το αίτηµα του ΣΕΠ για αποπληρωµή των δανείων µέσω 

του κρατικού προϋπολογισµού και σε πρόσφατη επιστολή του ηµερ. 3.4.2009 

προς το ΣΕΠ ανέφερε ότι για τη µελέτη του θέµατος θα αναµένει την απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου που θα ληφθεί µετά την ετοιµασία µελέτης βιωσιµότητας 

του ΣΕΠ. 
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6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. 

Στις 31.12.2008 το Συµβούλιο εργοδοτούσε εννέα άτοµα, από τα οποία τα τρία σε 

µόνιµες και συντάξιµες θέσεις, τα πέντε στη θέση τακτικού εργάτη και το ένα άτοµο 

µε σύµβαση για προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των µόνιµων υπαλλήλων κατά τα 

δύο τελευταία χρόνια ήταν: 

 
 2008  2007 
 €  € 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 126.665  129.110 
Επιδόµατα και υπερωρίες 5.441  5.501 
Εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα 20.140  20.159 
 152.246  154.770 
Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων 29.006  29.361 
 181.252  184.131 

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

χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν €50.749 για το 

2008 έναντι €51.590 για το 2007. 

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

σε €13.469, ενώ οι  δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε €140.748 ( €119.903  για το 

2007).  

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 σε σχέση µε οικονοµικές δραστηριότητες 

ανήλθε, κατά το 2008, σε €279.353, ενώ το ποσό που χρεώθηκε στις εταιρείες 

έναντι των υπηρεσιών αυτών βάσει των τιµών που προβλέπονται στις υπό 

αναφορά συµφωνίες, ήταν µόνο €168.121 δηλαδή χρεώθηκε µόλις το 60,2% 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 
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κριτήρια, τότε δίνεται µε τον τρόπο αυτό έµµεσο πλεονέκτηµα στους αγοραστές 

υπηρεσιών από το ΣΕΠ.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, η τιµή χρέωσης καθορίστηκε 

από το Συµβούλιο ως η µέση τιµή για παραλαβή και διαχείριση 1.000 µ.τ. 

ελαιολάδου και λόγω της χαµηλής παραγωγής των τελευταίων ετών το ΣΕΠ 

υπέστη ζηµιά από τις προσφερόµενες υπηρεσίες στους ελαιοπαραγωγούς. 

 
 
 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 

 

 

 

Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2009  
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