
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 
1.    Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2. 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 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 το σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να δώσει οδηγίες 

στο Διευθυντή του  Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 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.  

Όσον αφορά στο σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού, 

το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με επιστολή του ημερ. 25.1.2008, 

πληροφόρησε το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ότι, ύστερα από μελέτη του 

θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του προσωπικού του ΣΕΠ, κρίνει 
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σκόπιμο όπως, για το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις στο Συμβούλιο, 

εξεταστεί το ενδεχόμενο απασχόλησής του σε ανάλογες θέσεις στη δημόσια 

υπηρεσία, νοουμένου 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.  Εκφράσαμε  

σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με τη νομιμότητα της λύσης που προτάθηκε και 

εισηγηθήκαμε, όπως, πριν την περαιτέρω προώθησή της, ζητηθεί η άποψη του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 

10.1.2011 στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η εκπρόσωπος του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι η πιο πάνω λύση δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί γιατί το θέμα της μεταφοράς προσωπικού από Ημικρατικούς 

Οργανισμούς στο Δημόσιο κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, στα 

πλαίσια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών περιέλαβε πρόνοια στον κρατικό 

προϋπολογισμό για το έτος 2011, για μη πρόσληψη νέου προσωπικού.  

Όσον αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό του Συμβουλίου, το Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης 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.  Σχετικά με το πιο πάνω θέμα αναμένεται η γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεδομένης και της πρόνοιας για μη πρόσληψη νέου 

προσωπικού που περιλήφθηκε στον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2011.  

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10.1.2011, ο Υπουργός πληροφόρησε 

τους παρευρισκόμενους ως προς την απόφαση του Υπουργείου για τον 

καθορισμό των διαδικασιών υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου αρ. 65 .110 ημερ. 28.2.2007 για τον τερματισμό της λειτουργίας του 

ΣΕΠ εντός του τρέχοντος έτους.  Στη συνέχεια, σε σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στις 14.3.2011 στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και του ΣΕΠ αποφασίστηκαν οι ενέργειες που θα 

γίνουν για την ετοιμασία του σχεδίου διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του 

Συμβουλίου.  Παράλληλα, όπως μας πληροφορήσατε, ετοιμάζεται από το Τμήμα 
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Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης του 

προσωπικού και των μόνιμων εργατών του Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο παρά την 

αντίθετη άποψη που εξέφρασε, θα υιοθετήσει και εφαρμόσει την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου για τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ προβαίνοντας 

στις απαραίτητες ενέργειες που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 

του Κράτους. 

3.  Προϋπολογισμός. 

Ο αρχικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010 εγκρίθηκε από το  

Συμβούλιο στις 11.6.2009.  Ακολούθησαν διαβουλεύσεις με το Υπουργείο 

Οικονομικών και τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ο 

τροποποιημένος Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 29.1.2010, 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.3.2010, ψηφίστηκε σε Νόμο στις 24.3.2010 

και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.4.2010 (Νόμος 

35(ΙΙ)/2010). Ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές πιστώσεις ύψους 

€1.163.605. Δεδομένου ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε δωδεκατημόρια 

για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2010, οι δαπάνες που 

διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1.3-6.4.2010 δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 30.4.2010, αποφάσισε όπως μέσα 

στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί προβούν 

σε μείωση των λειτουργικών τους δαπανών για το 2010. Για το λόγο αυτό το 

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 3.6.2010 ενέκρινε μειώσεις στα λειτουργικά του 

έξοδα ύψους 10,7% και ακολούθως υπέβαλε τροποποιημένο Προϋπολογισμό στο 

Υπουργείο. 

Παρατηρήθηκε ότι, παρόλες τις παραινέσεις για περιορισμό των Κονδυλίων στον 

ετήσιο Προϋπολογισμό του 2010, περιλήφθηκαν και πάλι ποσά τα οποία, κατά την 

άποψή μας θα μπορούσαν να είχαν εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και να ήταν 

μειωμένα εφόσον, όπως αποδείκτηκε από την υλοποίηση του Προϋπολογισμού, 

ορισμένα προϋπολογισθέντα ποσά παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση 

με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:   
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Κονδύλι 

 
Προϋπολογισμός 

2010 
Αποτελέσματα 

2010 
Διαφορά 
 

 € € € 
Εργατικά και ωφελήματα 194.963 138.454 56.509 
Ηλεκτρισμός 17.000 3.072 13.928 
Προβολή και προώθηση 30.000 404 29.596 
 

Επίσης τα πραγματικά έσοδα του Συμβουλίου (€138.939) ήταν πολύ χαμηλότερα 

από τα προϋπολογιζόμενα (€260.000). 

Επισημάναμε ότι ο Προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται με πιο ορθολογιστικό 

και ρεαλιστικό τρόπο. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο, ετοιμάζοντας 

τον Προϋπολογισμό του ΣΕΠ για το 2010, εκτίμησε ότι η παραγωγή και κατά 

συνέπεια η παραλαβή ελαιολάδου θα ήταν μεγαλύτερη από την πραγματική και ότι 

θα είχε μεγαλύτερα έσοδα. Επίσης, ανέμενε ότι θα υλοποιούσε ένα από τα 

σενάρια της έκθεσης βιωσιμότητας, το οποίο περιλάμβανε αυξημένη προβολή και 

προώθηση του ελαιολάδου.  

4. Οικονομική κατάσταση. 

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

2010 παρουσιάζουν ζημιά ύψους €62.339, σε σύγκριση με ζημιά €919.728 το 

2009. Σημειώνεται ότι στη ζημιά για το 2009 περιλαμβάνεται αναλογιστικό 

έλλειμμα ύψους €767.000 που προέκυψε βάσει αναλογιστικής μελέτης.  

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2010 ανήλθαν σε €654.375, σε σύγκριση με 

€575.720 το 2009. Η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στην αύξηση  της 

κρατικής χορηγίας, από €379.126 το 2009 σε €479.834  το 2010.  

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Συμβουλίου για το 2010 

ανήλθαν σε €716.714, σε σύγκριση με €728.448 το 2009.  

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

χορηγία ύψους €479.834, 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 2010 σε οικονομικές και μη 

οικονομικές δραστηριότητες. 

(ε)   Ρευστότητα/Βιωσιμότητα.  Λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου με βάση τη νέα νομοθεσία, οι δραστηριότητές του 
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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 άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 

31.12.2010 ανέρχονταν σε €2.666.803. Η συνέχιση της λειτουργίας του 

Συμβουλίου και η εκπλήρωση της αποστολής του εξαρτάται αποκλειστικά από 

κρατική στήριξη. 

5. Δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.   

Το Συμβούλιο συνήψε στις 21.3.2002 και 29.5.2003, με εγγύηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, δύο δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, τα υπόλοιπα 

των οποίων στις 31.12.2010 ανέρχονταν σε €884.032 και €1.121.917, αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2010, το Συμβούλιο, πέραν του ποσού των €52.500 που 

αφορούσε στην πληρωμή μέρους των τόκων των πιο πάνω δανείων, δεν κατέβαλε 

καμιά πληρωμή έναντι των κεφαλαίων των δανείων, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται  με επιπλέον τόκους και με τόκους υπερημερίας. Το Συμβούλιο 

τηρούσε παράλληλα, στην ίδια τράπεζα δύο λογαριασμούς επταήμερης και 

τριανταήμερης προειδοποίησης, με συνολικό υπόλοιπο στις 31.12.2010 ύψους 

€334.517 και παρά την υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών, ως εγγυητή των 

δανείων, για μερική εξόφληση των πιο πάνω δανείων από τα χρηματικά διαθέσιμα 

του Συμβουλίου, εντούτοις το Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού για αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού των πιο 

πάνω δανείων.   

Λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης των δανείων, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

αποφάσισε να επιβαρύνει τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο ύψους 9% για το οποίο 

το Συμβούλιο έφερε ένσταση, παραπέμποντας το θέμα σε διαιτησία.   

6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές. 

Στις 31.12.2010 το Συμβούλιο εργοδοτούσε έντεκα άτομα, από τα οποία τα τρία σε 

μόνιμες και συντάξιμες θέσεις, τα πέντε στη θέση τακτικού εργάτη, τα δύο στη 

θέση του εποχιακού εργάτη και το ένα άτομο με σύμβαση για προσφορά 

υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα. Οι δαπάνες για μισθούς, υπερωρίες και 

εργοδοτικές εισφορές των μόνιμων υπαλλήλων ανήλθαν σε €193.927 σε σύγκριση 

με  €189.610 το προηγούμενο έτος. Συνεπώς, ο μέσος όρος δαπανών για κάθε 

μόνιμο υπάλληλο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων, ήταν 

€54.265 για το 2010 έναντι €52.978 για το 2009. Οι δαπάνες για την μίσθωση των 
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υπηρεσιών για γραφειακά καθήκοντα, ανήλθαν σε €13.549, ενώ οι  δαπάνες 

για εργατικά ανήλθαν σε €138.454 (€135.892  για το 2009). 

7.    Αναλογιστική Μελέτη.   

Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε με ημερομηνία εκτίμησης την 

31η  Δεκεμβρίου 2008, το αναλογιστικό έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία 

ανέρχετο σε €767.000 και αναγνωρίστηκε εξ΄ ολοκλήρου στις οικονομικές 

καταστάσεις του έτους 2009.  

8.    Κατασκευή εργαστηρίου ομάδας δοκιμαστών ελαιολάδου. 

Στις αρχές του 2011, ολοκληρώθηκε το εργαστήριο ομάδας δοκιμαστών 

ελαιολάδου με συνολικό κόστος ύψους €45.880 πλέον Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα 

καταβλήθηκε ποσό ύψους €7.000 περίπου για την αγορά του εξοπλισμού του 

εργαστηρίου καθώς και ποσό ύψους €4.000 περίπου, για τη διαπίστευσή του.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το υπό αναφορά εργαστήριο, για το οποίο 

δαπανήθηκαν σχεδόν €57.000, είναι το μοναδικό που προσφέρει υπηρεσίες 

αξιολόγησης του ελαιολάδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελαιολάδων, στην Κύπρο, και εν όψει της απόφασης για τερματισμό 

της λειτουργίας του ΣΕΠ εντός του 2011, εισηγηθήκαμε όπως ληφθούν μέτρα για 

αξιοποίησή του από άλλα Τμήματα ή Υπηρεσίες της Κυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την 

εισήγησή μας. 

9.   Κόστος παροχής υπηρεσιών προς ομάδες παραγωγών. 

(α) Η ΣΕΚΕΠ Λτδ αποτελεί την κύρια ομάδα παραγωγών στην οποία το 

Συμβούλιο παρέχει υπηρεσίες βάσει του συμβολαίου που υπογράφτηκε στις 

21.2.2007. Κατά το έτος 2010 το ποσό που χρεώθηκε στην εταιρεία βάσει των 

τιμών που προβλέπονται στην υπό αναφορά συμφωνία ήταν €136.939 και 

αποτελεί το 98% των συνολικών πωλήσεων του έτους του Συμβουλίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν 

σε όλες τις ομάδες παραγωγών κατά το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 

€300.420, παρατηρήθηκε ότι οι τιμές χρέωσης που καθορίστηκαν από το 

Συμβούλιο κάλυψαν περίπου μόνο το 50% του συνολικού κόστους παροχής 

υπηρεσιών. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με επιστολή του ημερ. 

18.7.2006 προς τον Γενικό Διευθυντή 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. 

Όπως μας πληροφόρησε το Συμβούλιο, η τιμή χρέωσης καθορίστηκε με βάση την 

παραλαβή και διαχείριση 1.000 μ.τ. ελαιολάδου, ωστόσο, λόγω της χαμηλής 

παραγωγής των τελευταίων ετών, οι πραγματικές ποσότητες ελαιολάδου που 

διαχειρίστηκε ο ΣΕΠ ήταν πολύ χαμηλότερες.  Σε προηγούμενη έκθεσή μας 

εκφράσαμε την άποψη ότι η τιμή χρέωσης θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης αφού, 

όπως αναφέρεται και στη μελέτη βιωσιμότητας που ετοιμάστηκε από συμβούλους, 

η ρεαλιστική  ποσότητα που αναμένεται να διαχειρίζεται ο ΣΕΠ είναι μόνο 300 

τόνοι.   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι, η ΣΕΚΕΠ Λτδ δεν αποδέχεται 

αύξηση της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΣΕΠ και συνεπώς δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση της ισχύος των τιμών αυτών μέχρι τον 

τερματισμό της λειτουργίας του. 

(β) Χρεωστικό υπόλοιπο της ομάδας παραγωγών ΟΠΑΒΕΠ Λτδ.  Το 

χρεωστικό υπόλοιπο της ομάδας παραγωγών ΟΠΑΒΕΠ Λτδ προς το Συμβούλιο, 

ανερχόταν στις 31.12.2010 στις €10.176.  Σύμφωνα με επικοινωνία του  Διευθυντή 

της ΟΠΑΒΕΠ Λτδ το Μάϊο του 2010 με τον Αν. Διευθυντή του ΣΕΠ, η εταιρεία 

αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και θα μπορέσει να ανταποκριθεί 

στο χρέος της προς το ΣΕΠ μόνο αν εισπράξει τους δικούς της χρεώστες. Μέχρι 

σήμερα δεν έγιναν οποιεσδήποτε πληρωμές για την αποπληρωμή του χρεωστικού 

υπολοίπου, το οποίο παραμένει το ίδιο από το 2008. Σημειώνεται ότι στις 

20.5.2010 ο ΣΕΠ καταχώρισε αγωγή για είσπραξη της οφειλής, η εκδίκαση της 

οποίας ακόμα εκκρεμεί. Σύμφωνα με τον Αν. Διευθυντή του ΣΕΠ, το Συμβούλιο 

θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο εξόφλησης του χρέους και για το λόγο αυτό δεν 

δημιούργησε πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. 

 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2011  
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