
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.   Kατά το υπό έλεγχο έτος, τρίτο κατά σειρά έτος σε 

συνθήκες ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού, το Συµβούλιο συνεργάστηκε και πάλι  

µε µέρος µόνο των πατατοπαραγωγών (σε ποσοστό πέραν του 60%) και ως εκ 

τούτου η παραγωγή, και κατ’ επέκταση οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι  µειωµένες 

σε σχέση µε τα χρόνια που ίσχυε το µονοπωλιακό καθεστώς.    

Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £16,83 εκ., σε σύγκριση µε £15,80 εκ., κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £1,03 εκ. ή ποσοστό  6,5%.  Οι τιµές 

πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν £295/τόνο, σε σύγκριση µε £318/τόνο κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £23/τόνο ή ποσοστό 7,2%.   Παρά 

την αύξηση που σηµειώθηκε στις πωλήσεις, που οφείλεται εν µέρει στην αυξηµένη 

ποσότητα κατά 15% που διατέθηκε, η µείωση της κατά µέσο όρο τιµής πώλησης 

εκτιµάται ότι οφείλεται κυρίως στα προβλήµατα εµπορίας που παρουσιάστηκαν λόγω 

της καθυστέρησης  στην έναρξη της ανοιξιάτικης εσοδείας, ένεκα δυσµενών καιρικών 

συνθηκών, στην πρωιµότητα της παραγωγής άλλων χωρών αλλά και  στη µεγάλη 

ποσότητα πατατών, ιδιαίτερα της ποικιλίας Σπούντα, που παράχθηκε από τους 

Κύπριους παραγωγούς ανεξάρτητα από το που είναι ενταγµένοι.  Τα πιο πάνω είχαν 

ως αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών, λόγω ανταγωνισµού (παρόλο που 

παρουσιάστηκαν ευνοϊκότερες συνθήκες προς το τέλος της εµπορίας), αλλά και 

ποιοτικά προβλήµατα που παρουσίασαν οι πατάτες από παρατεταµένη αποθήκευση 

τους. 

Οι τόνοι συσκευασίας και για τις δύο εσοδείες  ήταν 57 856, σε σύγκριση µε 50 193 το 

2006.  Τα άµεσα  έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £7,5 εκ. (λήφθηκε  υπόψη µόνο το 

έλλειµµα του προγράµµατος Eurepgap µέσω του οποίου πιστοποιείται η υγιεινή και 

καταλληλότητα των πατατών που εξάγονται) που δεν καλύφθηκε από τα αντίστοιχα 

έσοδα), σε σύγκριση µε £5,9 εκ. το προηγούµενο έτος (£129 κατά τόνο, σε σύγκριση 
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µε £118 κατά τόνο το προηγούµενο έτος).  Αυτά αποτελούν το 44% των πωλήσεων, 

σε σύγκριση µε  37% του προηγούµενου έτους.  

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε  για την εµπορία πατατών συνολικά ποσό £9,02 εκ., 

µε µέσο όρο £156 τον τόνο, σε σύγκριση µε £9,75 εκ. και µέσο όρο £194 τον τόνο, 

που καταβλήθηκε το προηγούµενο έτος.   

Το πλεόνασµα µετά την κυβερνητική χορηγία ανήλθε, σε £145.420 σε σύγκριση µε 

πλεόνασµα ύψους £2.935 το προηγούµενο έτος.  Τούτο οφείλεται στο πλεόνασµα 

από τη διάθεση του εισαγόµενου και ντόπιου πατατόσπορου (£56.050), τα έσοδα από 

ασφαλιστικές απαιτήσεις και άλλα έσοδα (£11.564) ενώ το υπόλοιπο ποσό (£77.806), 

εκτιµάται ότι αποτελεί πλεόνασµα της εµπορίας πατατών αφού η τελική πληρωµή 

(δόση) που αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να πληρώσει προς τους 

παραγωγούς για κάθε εσοδεία, γίνεται στη βάση προκαταρκτικών λογαριασµών  

εκκαθάρισης τιµών στους οποίους λαµβάνονται υπόψη πραγµατικά αλλά και κατ’ 

εκτίµηση στοιχεία εσόδων και εξόδων  που είναι διαθέσιµα τη δεδοµένη στιγµή και όχι  

στη  βάση  τελικών  λογαριασµών (µε την ολοκλήρωση και ετοιµασία των τελικών 

λογαριασµών του ΣΕΚΠ).  Ως εκ τούτου το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης και οι τιµές 

που αποφασίζει το Συµβούλιο να πληρώσει προσδιορίζουν και το ποσό που πιθανόν 

θα παραµείνει ως πλεόνασµα.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο αποφάσισε όπως 

καταβληθεί στους γεωργούς ποσό €2/τόνο (συνολικό ποσό €114.000 (περίπου 

£67.000)) και το υπόλοιπο ποσό περιληφθεί στο Γενικό Αποθεµατικό για 

µεταγενέστερη χρήση προς όφελος γενικά των πατατοπαραγωγών. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2007 και 2006 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

 

 

  2007  2006 

 
Εσοδεία 

  
Τόνοι 

 Έσοδα 
£εκ. 

  
£/τόνο 

  
Τόνοι 

 Έσοδα 
£εκ. 

  
£/τόνο 

Χειµερινή  9824     3,73  380       11578    3,32  287 

Ανοιξιάτικη  47248   13,10  277       38048  12,48   328 

  57072   16,83   295       49626  15,80  318 
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(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2007 και 30.9.2006 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2007  2006 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 328.784  638.772 
Μετρητά 1.531      2.109 

 330.315  640.881 

(δ) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.     Με την κατάργηση  

του άρθρου 35 του βασικού Νόµου, που αφορούσε στη δυνατότητα παροχής 

εγγύησης από την Κυβέρνηση για την αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει το 

Συµβούλιο,  το Συµβούλιο, για την  οµαλή διεξαγωγή των εργασιών του εξασφαλίζει 

πιστωτικές διευκολύνσεις (όριο πίστωσης) από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

υπό όρους µεταξύ των οποίων και την υποθήκευση του Συσκευαστηρίου Λάρνακας. 

Ως εκ τούτου  το Συµβούλιο, από το 2004/2005  µε έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει υποθηκεύσει το Συσκευαστήριο Λάρνακας   

για το ποσό των £500.000. Κατά την εµπορική περίοδο 2006/2007 εξασφάλισε 

πιστωτικό όριο ύψους £2 εκ. για την χειµερινή εσοδεία  και  £3 εκ. για την εαρινή.  Στη 

συνέχεια χρειάστηκε, για κάλυψη των εξόδων της εαρινής εσοδείας, επιπρόσθετο 

όριο  πίστωσης ύψους £2,5εκ.  

 

 2007  2006 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
1,43 

  
1,76 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των 
Αποθεµάτων) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,22 

  
1,49 

Έξοδα Πωλήσεων (πλην µέρος των εξόδων  
Eurepgap που καλύφθηκαν από αντίστοιχα 
έσοδα )  προς Πωλήσεις 

 
0,44 

  
0,37 

Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων 
ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 

 
0,55 

  
0,62 
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3.   Παράταση της αρµοδιότητας του ΣΕΚΠ για εµπορία πατατών µέχρι την 31η      
Αυγούστου  2008  και  µετεξέλιξή του. 

(α)   Παράταση της αρµοδιότητας του ΣΕΚΠ  για εµπορία πατατών.   Σύµφωνα 

µε  την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 26 (α) του Νόµου που διέπει τη λειτουργία 

του ΣΕΚΠ, η περίοδος κατά  την οποία  το Συµβούλιο έχει καθήκον και αρµοδιότητα 

να εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς και οικονοµικές 

διευθετήσεις για την εξασφάλιση πατατόσπορου, τη διαβάθµιση, συσκευασία, 

φόρτωση, εµπορία και πώληση των πατατών, λήγει την  31η Αυγούστου 2008.   

(β)  Μετεξέλιξη του ΣΕΚΠ.     Το Υπουργικό  Συµβούλιο µε την απόφαση του  αρ. 

65.553 και ηµερ. 16.5.2007 ενέκρινε  τον τερµατισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων 

του ΣΕΚΠ , το αργότερο µέχρι  τις 31 Αυγούστου 2008, και την από µέρους του ΣΕΚΠ  

ανάληψη καταλυτικού ρόλου για την υλοποίηση του πρώτου σεναρίου που 

αναφέρεται στη σχετική πρόταση και  το οποίο προβλέπει  την ίδρυση Ενιαίου Φορέα 

Εµπορίας από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς ή τις οργανώσεις τους που  θα 

αναλάβει την εµπορία των πατατών µετά τις 31 Αυγούστου 2008, µε παράλληλη 

λειτουργία του ΣΕΚΠ ως ηµικρατικού Οργανισµού. Ο Οργανισµός αυτός θα 

αναλαµβάνει τη συσκευασία πατατών και θα παρέχει στον Ενιαίο Φορέα 

συµβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες συναφείς µε την εµπορία, σε τιµές που θα 

καλύπτουν το κόστος  των υπηρεσιών αυτών.  Παράλληλα ενέκρινε την ετοιµασία 

ολοκληρωµένου Σχεδίου Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης για το Προσωπικό και 

την ετοιµασία µελέτης βιωσιµότητας για τη δηµιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου.  

Τέλος εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να 

υποβάλει στο Συµβούλιο τροποποίηση της Νοµοθεσίας του ΣΕΚΠ ώστε να παρέχεται 

η  δυνατότητα  να προσφέρει υπηρεσίες εµπορίας στον Ενιαίο Φορέα. 

Σε σχετική επιστολή του Συµβουλίου προς το οικείο Υπουργείο ηµερ. 27.3.2008  

αναφέρεται ότι παρόλο που έγιναν έγκαιρα όλες οι ενέργειες από πλευράς του ΣΕΚΠ 

για υλοποίηση της απόφασης εν τούτοις, για διάφορους λόγους δεν έγινε κατορθωτή 

η περαιτέρω προώθησή τους . Ενόψει της καθυστέρησης υλοποίησης της απόφασης  

και για να δοθεί επαρκής χρόνος για ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών, το 

Συµβούλιο, εισηγήθηκε προς το Υπουργείο όπως ετοιµαστεί και προωθηθεί νέα 

πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο στηριζόµενη στην ίδια φιλοσοφία µε την πιο 

πάνω απόφαση µε ηµεροµηνία όµως  τερµατισµού των εµπορικών δραστηριοτήτων  

την 31.8.2010 δηλαδή να δοθεί νέα παράταση 2 χρόνων. Εισηγήθηκε επίσης  την 

αντικατάσταση της λέξης «Ενιαίος Φορέας» µε τις  λέξεις «Φορέας ή Φορείς».  Οι 
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διαδικασίες έγκρισης και εφαρµογής του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης να 

προωθηθούν τάχιστα και να ετοιµαστεί και να τύχει εφαρµογής Σχέδιο 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΣΕΚΠ µε δυνατότητα πρόσληψης του 

προσωπικού µε συµβόλαιο.  Να  γίνει αρχικά τροποποίηση του άρθρου 26(α) για 

παράταση της δυνατότητας του ΣΕΚΠ  να προσφέρει υπηρεσίες εµπορίας για ακόµη 

δύο χρόνια και ακολούθως συνολική τροποποίηση του Νόµου.   

4. Προσωπικό. 

(α) Στις 30.9.2007, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 17 µόνιµους υπαλλήλους (έναντι 19 

εγκεκριµένων θέσεων), µε σύνολο αποδοχών £548.193 (£546.387 το 2006), 

περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το  

Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο Υγείας και Ταµείο 

Ευηµερίας, µε µέσο όρο κόστους ανά υπάλληλο £32.247 (£30.355 το 2006). 

Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο κατέβαλε ποσό £18.996 (πλέον εργοδοτικές εισφορές) 

για υπερωρίες (£15.823 το 2006) καθώς και ποσό £25.821 για µισθούς και 

εργοδοτικές εισφορές σε υπάλληλο που αφυπηρέτησε κατά τη διάρκεια του 2007.   Η 

διαδικασία για την επιλογή και απασχόληση  ενός υπαλλήλου µε συµβόλαιο για ένα 

χρόνο και δυνατότητα ανανέωσης του, έναντι της κενής  εγκεκριµένης  θέσης Λογιστή 

έχει,  µόλις  πρόσφατα,  ολοκληρωθεί. 

(β)  Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του 

Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £53.422 και µε κατ΄ αποκοπή επίδοµα για υπερωρίες 

£5.670.     

(γ) Για τη συσκευασία των πατατών στο ιδιόκτητο συσκευαστήριο Λάρνακας και στο 

συσκευαστήριο Αστροµερίτη έχει εργοδοτήσει επίσης περίπου 171 εποχιακούς 

εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, µε σύνολο αποδοχών £572.502, 

περιλαµβανοµένων των υπερωριών και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα 

ταµεία καθώς και των  γενικών αυξήσεων που συµφωνήθηκαν και παραχωρήθηκαν 

από 1.1.2007.  Απασχόλησε επίσης 4 έκτακτους Γεωπόνoυς και 1 έκτακτο γραφέα,  

για την εφαρµογή του προγράµµατος Εurepgap, µε σύνολο αποδοχών £51.305.    

Επιπρόσθετα έγινε χρήση άλλων ιδιωτικών συσκευαστηρίων για την κάλυψη των 

αναγκών συσκευασίας, έναντι συµφωνηµένου τιµήµατος (εργατικά, ενοίκιο χρήσης 

χώρου,  και άλλα  έξοδα) µε  συνολική δαπάνη ύψους £331.658.   

(δ) Υπάλληλος του Συµβουλίου είχε  καταχωρίσει στις 7.11.2006 Έφεση (αρ. 

149/06) µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου ηµερ. 26.9.2006 να απορρίψει την 
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προσφυγή του  εναντίον της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως επιβληθεί 

σ’ αυτόν, η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης.  Το  Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την 

απόφαση του ηµεροµηνίας 4.12.2007 έκρινε, για τυπικούς λόγους, µη ενδεδειγµένη τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Συµβούλιο στην εξέταση της υπόθεσης και ως 

εκ τούτου το Συµβούλιο αποφάσισε, στη συνεδρία του ηµερ. 22.4.2008, την 

επανάληψη της  εκδίκασης της πειθαρχικής δίωξης λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

απόφαση του ∆ικαστηρίου στηρίχθηκε σε τυπικούς και διαδικαστικούς λόγους και όχι 

λόγους ουσίας. 

5. Προϋπολογισµός. 

(α)   Σύµφωνα µε  τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 114(Ι)/2006,  το Συµβούλιο οφείλει να 

υποβάλλει µέσω του αρµόδιου Υπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο προς έγκριση 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για το επόµενο έτος.  Η  κατάρτιση του θα γίνεται 

µε βάση λεπτοµέρειες τις οποίες ορίζει ο Υπουργός.   

Από το 2006 και µετά ετοιµάζεται και υποβάλλεται Προϋπολογισµός για το ΣΕΚΠ  

κατά ηµερολογιακό έτος σε αντίθεση µε την τακτική που ακολουθείτο µέχρι τότε, 

δηλαδή την υποβολή Προϋπολογισµού για την περίοδο που λήγει στις 30 

Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007, που αφορούσε µόνο 

µισθούς και διοικητικά έξοδα, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 6.6.2006 και 

υποβλήθηκε  αρχικά  στο  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

στις 8.6.2006 και αργότερα στις 26.7.2006 σε νέα µορφή, µετά από υπόδειξη του 

Υπουργείου όπως αυτός υποβληθεί στην µορφή και το τύπο που ετοιµάζεται ο 

Κρατικός Προϋπολογισµός. Το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο ο 

Προϋπολογισµός στάλθηκε για απόψεις, υπέδειξε στις 11.10.2006 και 20.12.2006,  τη 

διαγραφή ορισµένων κονδυλιών, µε ανάλογη µείωση της προβλεπόµενης κρατικής 

χορηγίας ενώ  ζήτησε όπως το αρµόδιο Υπουργείο διασφαλίσει ότι  η χορηγία δεν 

αντίκειται στην περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νοµοθεσία. Το Συµβούλιο 

υπέβαλε αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό στις 25.1.2007, ο οποίος εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.2.2007 µε την απόφαση του αρ.65.054.  

(β) Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούµενη µου Έκθεση η αλλαγή της χρονικής 

περιόδου που καλύπτει ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου σε ηµερολογιακό έτος, 

όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε συνάδει µε τη  χρονική περίοδο για την οποία 

ετοιµάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου γεγονός που δηµιουργεί   

ανάγκη πρόσθετων υπολογισµών για τον προσδιορισµό της κρατικής χορηγίας που  



 

 

-7- 

αφορά στην περίοδο που καλύπτουν οι  οικονοµικές καταστάσεις και δυσκολίες στην 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

απασχολήσει το ΣΕΚΠ και το αρµόδιο Υπουργείο η ορθότητα της τακτικής µη 

περίληψης στον ετήσιο Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ των σχετικών µε την εµπορία 

πατατών και πατατόσπορου  εσόδων και  εξόδων καθώς και  διατάξεων ρύθµισης  

τυχόν υπερβάσεων που παρατηρούνται στα εγκεκριµένα κονδύλια του 

Προϋπολογισµού.  Σηµειώνεται  ότι, σύµφωνα µε σχετική κατάσταση που ετοιµάστηκε 

από το ΣΕΚΠ για το έτος 2007, οι δαπάνες που έγιναν από αρκετά κονδύλια  

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εγκεκριµένες πιστώσεις για το 2007 χωρίς να έχει 

εξασφαλιστεί  οποιαδήποτε έγκριση .   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει 

προϋπολογισµός εµπορίας επειδή ο προϋπολογισµός γίνεται το Μάιο – Ιούνιο και ο 

προγραµµατισµός παραγωγής και εµπορίας το Σεπτέµβριο – Οκτώβριο.  Επίσης η 

παραγωγή και εµπορία και συνεπώς οι δαπάνες και τα έσοδα από την εµπορία είναι 

εντελώς αδύνατο να προβλεφθούν γιατί επηρεάζονται σε υπέρτατο βαθµό από 

πολλούς αστάθµητους παράγοντες της αγοράς και των καιρικών συνθηκών όχι µόνο 

στη Κύπρο αλλά και στις 24 και πλέον χώρες που γίνονται εξαγωγές. 

Εν πάση περιπτώσει το Συµβούλιο αποφάσισε όπως για δικούς του εσωτερικούς 

σκοπούς διενεργήσει κάποια πρόβλεψη εσόδων και εξόδων από το επόµενο έτος. 

6.  Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΕΚΠ από την Κυβέρνηση/Κόστος                 
χρέωσης παραγωγών . 

(α) Για τον υπολογισµό του κατά τόνο τιµήµατος, µε το οποίο το Συµβούλιο χρεώνει 

τους συµβαλλόµενους µε το ΣΕΚΠ  παραγωγούς για τις παρεχόµενες σε αυτούς  

υπηρεσίες (µισθοί και διοικητικά έξοδα), υιοθετήθηκε η ίδια φόρµουλα, όπως και τα 

προηγούµενα χρόνια δηλαδή η κατανοµή των σχετικών εξόδων, όπως αυτά 

προβλέπονται στον Προϋπολογισµό του 2007, µε δείκτη  παραγωγής το µέσο όρο 

της ποσότητας παραλαβής πατατών των τελευταίων δέκα χρόνων, που υπολογίστηκε 

σε 89 000 τόνους (104 000 το προηγούµενο έτος).  

Έχοντας υπόψη ότι το προϊόν που θα προέρχεται από τις πιο πάνω χρεώσεις  των 

παραγωγών θα χρησιµοποιείται από το Συµβούλιο για κάλυψη των δαπανών του για 

µισθούς και διοικητικά έξοδα και τυχόν έλλειµµα που θα παρουσιάζεται στον 

Προϋπολογισµό θα καλύπτεται µε κρατική χορηγία, το ύψος της κρατικής χορηγίας θα 

αυξάνεται ανάλογα µε το ύψος των λειτουργικών εξόδων που δεν έχουν κατανεµηθεί 
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στους παραγωγούς. Για το υπό έλεγχο έτος, µε τον καθορισµό του πιο πάνω 

τιµήµατος, µε δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 89 000 τόνους, που είναι 

µεγαλύτερη από την ποσότητα που παραλήφθηκε από  το Συµβούλιο (57 856 τόνοι), 

το κόστος χρέωσης των συµβληθέντων µε το Συµβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει  

το σύνολο των λειτουργικών εξόδων που αφορούν την εµπορία, χωρίς ωστόσο αυτό 

να µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του µη διαχωρισµού και τήρησης 

ξεχωριστών λογαριασµών, από το Συµβούλιο, για τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν  

σε οικονοµικές  και µη οικονοµικές δραστηριότητες του.  

(β)  Κατά τη διάρκεια του υπό έλεγχο οικονοµικού έτους εισπράχθηκε κρατική χορηγία 

ύψους £200.000. Λαµβάνοντας υπόψη την κρατική χορηγία ύψους £92.127 που 

µεταφέρεται από το προηγούµενο οικονοµικό έτος η κρατική χορηγία,  που  αφορά  

στο υπό έλεγχο έτος και η οποία καλύπτει το υπόλοιπο των λειτουργικών εξόδων 

(µισθοί και διοικητικά έξοδα) της οικονοµικής περιόδου  που δεν καλύφθηκε από το 

αντίστοιχο τίµηµα και άλλα σχετικά έσοδα, υπολογίστηκε σε £244.231, ενώ το 

υπόλοιπο ποσό ύψους £47.896 µεταφέρεται για χρήση το  επόµενο οικονοµικό έτος. 

Κατά τον υπολογισµό του ποσού της κρατικής χορηγίας λήφθηκαν  υπόψη  τα ποσά  

που εισπράχθηκαν από την πώληση µηχανών συσκευασίας και από την εφαρµογή 

του  προγράµµατος  Εurepgap ( για κάλυψη  µισθών  και άλλων  εξόδων  του µόνιµου 

προσωπικού) όχι όµως το πλεόνασµα από τη διάθεση του πατατόσπορου, έσοδα 

από ασφαλιστικές απαιτήσεις και πλεόνασµα εµπορίας  για τα οποία γίνεται αναφορά  

στην παράγραφο αρ. 2 της παρούσας Έκθεσης. 

7.   Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και  της ανοιξιάτικης εσοδείας 2007 ήταν    

57 856, σε σύγκριση µε 50 193 το 2006.  Ποσότητα 13 550 τόνων ή ποσοστό 23,4% 

των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε ποσότητα 8 471  

τόνων ή ποσοστό 16,9% το προηγούµενο έτος και ποσότητα 42 759 τόνων ή 

ποσοστό 73,9% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση µε 40 930 

τόνους ή ποσοστό 81,5% το 2006.  Ποσότητα 763 τόνων ή ποσοστό 1,5% των 

παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση µε 225 τόνoυς ή ποσοστό 

0,5% το 2006, ενώ ποσότητα 784 τόνων ή ποσοστό 1,4% των παραλαβών 

αποτελούν απώλειες εµπορίας, σε σύγκριση µε 567 τόνους ή ποσοστό 1,1% το 

προηγούµενο έτος.   Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, στο Ηνωµένο Βασίλειο ήταν 

£290/τόνο (£343/τόνο το 2006), στην Ευρώπη £299/τόνο(£314/τόνο το 2006) και στην 
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επιτόπια αγορά £135/τόνο (£160/τόνο το 2006). 

(α)  Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

Όπως ανέφερα και στη προηγούµενη µου Έκθεση το Συµβούλιο λαµβάνοντας  

υπόψη τα νέα δεδοµένα όπως διαµορφώθηκαν µε την φιλελευθεροποίηση της 

εµπορίας πατατών έκρινε, µετά από απαίτηση και των εκεί συνεργατών, αναγκαία την 

από την εαρινή εσοδεία του 2007 διαφοροποίηση, του ισχύοντος για το Ηνωµένο 

Βασίλειο και Ιρλανδία συστήµατος πωλήσεων (πρώτοι αγοραστές) και υιοθέτηση 

συστήµατος παραχώρησης προµήθειας(6%-7%), παρόµοιο µε αυτό που εφαρµόζεται 

ήδη για την Ευρώπη . Το νέο σύστηµα πωλήσεων εφαρµόστηκε µόνο σε κάποιους  

συνεργάτες, διαφέρει όµως η διαδικασία τιµολόγησης τους σε σχέση µε το σύστηµα 

τιµολόγησης που ακολουθείται στην Ευρώπη.  Συγκεκριµένα η τιµολόγηση γίνεται 

αφού ο  αντιπρόσωπος στο Ηνωµένο Βασίλειο διαθέσει τις ποσότητες και στείλει 

σχετική εκκαθάριση του λογαριασµού του (Account sale) µε αναφορά στις  ποσότητες 

και την πραγµατική  τιµή διάθεσης τους  καθώς και τα έξοδα  που επωµίστηκε . Η 

τακτική έκδοσης τιµολογίου συνολικής αξίας ίσης µε το ποσό που ξεκαθαρίζει  µετά 

την αφαίρεση των εξόδων και προµήθειας (µε τιµή πώλησης που δεν είναι η 

καθορισµένη στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και εγκεκριµένη από το Συµβούλιο), και η 

ταυτόχρονη έκδοση χρεωστικής σηµείωσης για την  υπόλοιπη αξία πωλήσεων (έξοδα 

και προµήθεια), δηµιουργεί δυσκολίες στον έλεγχο και παρακολούθηση των 

πωλήσεων και καθυστέρηση στην τιµολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 250 

τιµολόγια από σύνολο 596 τιµολογίων,  εκδόθηκαν µε καθυστέρηση  από  20  µέχρι 

148 ηµέρες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα των τιµών πωλήσεων 

παρακολουθεί και επιλαµβάνεται συνεχώς η Επιτροπή Τιµών.  Το σύστηµα 

τιµολόγησης στο Ηνωµένο Βασίλειο παρόλα τα µικροπροβλήµατα φαίνεται να είναι 

αποτελεσµατικό και βοηθά καλύτερα τις πωλήσεις.  Πρακτικά δεν φαίνεται να υπάρχει 

άλλη λύση για γρηγορότερη τιµολόγηση αφού οι έµποροι και η προσυσκευαστές 

πατατών για τις υπεραγορές δεν δέχονται τιµολόγηση πριν τη διάθεση των πατατών 

και πριν φανούν τα πραγµατικά τους έξοδα και οι απώλειες.  

(i)  Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι εκπτώσεις 

λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο Βασίλειο και 

Ιρλανδία  ανήλθαν, σε £109.024 (2,8% των πωλήσεων) το 2007, σε σύγκριση µε 

£93.806 (3,23% των πωλήσεων) το 2006.  Ειδικότερα οι εκπτώσεις και οι µειώσεις 
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τιµών κατά τη χειµερινή εσοδεία ανήλθαν σε £16.718 (2,08% των πωλήσεων) και 

σε £92.306 (3,02% των πωλήσεων) κατά την εαρινή εσοδεία.  Παρατηρήθηκε ότι 

τα επί µέρους ποσοστά των απαιτήσεων ορισµένων αγοραστών είναι ψηλά (µέχρι 

15,55%).   

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται ορισµένες φορές σε εκθέσεις 

του Γενικού ∆ιευθυντή και Μελών του Συµβουλίου, ύστερα από επιθεωρήσεις των 

φορτίων των πατατών στα λιµάνια ή/και χώρους αποθήκευσής στα πλαίσια  

συµµετοχής  σε αποστολές στο Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και σε επιστολές των  

αγοραστών/αντιπροσώπων. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις όπου κρίνεται 

αναγκαίο, ανατίθεται η επιθεώρηση σε ειδικό επιθεωρητή. Τα ποσά των 

εκπτώσεων και οι µειώσεις τιµών τίθενται  σε αρκετές περιπτώσεις στο Συµβούλιο 

για καλυπτική έγκριση, χωρίς να επιβεβαιώνεται επί τόπου η κάθε περίπτωση.  

(ii)  Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Μεγάλο µέρος της  εαρινής εσοδείας του 

2007 πωλήθηκε σε χαµηλές τιµές σε σύγκριση µε τις τιµές που εξασφαλίστηκαν 

στην αντίστοιχη εαρινή εσοδεία του 2006  είτε  λόγω ποιοτικών προβληµάτων των 

πατατών είτε λόγω ανταγωνιστικών συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά, 

αλλά και για  αποφυγή παρατεταµένης αποθήκευσης και καταστροφής τους. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 53% της 

συνολικής ποσότητας, διατέθηκε σε χαµηλές τιµές από Stg£38 µέχρι Stg£300 τον 

τόνο,  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2006 ήταν µόνο 1%.   Τόσο το 2007 όσο 

και το 2006 ποσοστό ύψους 20% διατέθηκε σε τιµές από Stg£301 µέχρι Stg£400 

τον τόνο.  Σε τιµές πέραν των Stg£400 τον τόνο διατέθηκε ποσοστό 27% το  2007  

σε σύγκριση µε   ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 79% το 2006. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2007 πωλήθηκαν 5 482 τόνοι πατατών περισσότεροι 

από το 2006. 

Στην Ιρλανδία, το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 54% της  

συνολικής ποσότητας,διατέθηκε σε χαµηλές τιµές από €30 µέχρι €400 ενώ το 

2006  οι ποσότητες διατέθηκαν σε τιµές πέραν των  €400.  Το υπόλοιπο µέρος, 

δηλαδή ποσοστό 46% διατέθηκε σε τιµές από €401 µέχρι €465 ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το 2006 ήταν 25%. Το 2007 δεν εξασφαλίστηκαν τιµές πέραν των 

€465 σε αντίθεση µε το 2006 που το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 

75%, διατέθηκε σε τιµές από €500 µέχρι €630. Σηµειώνεται ότι το 2007 

πωλήθηκαν 484 τόνοι πατατών περισσότεροι από το 2006.    
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(β) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 

  (i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι 

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στην Ηπειρωτική 

Ευρώπη ανήλθαν σε £266.251 (2,08% των πωλήσεων) σε σύγκριση µε 

£205.243 (1,60% των πωλήσεων) το 2006.  Ποσό £172.281 αφορά στις 

απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συµβουλίου στη Γερµανία και αποτελεί 

το 3,77% των συνολικών πωλήσεών τους.  Ποσό £46.593 αφορά τις απαιτήσεις 

αντιπροσώπου στην Ελλάδα για την χειµερινή  εσοδεία,  και αποτελεί το 4,06% 

των πωλήσεων.  Σε ψηλό ποσοστό ανήλθαν και οι απαιτήσεις του 

αντιπροσώπου στη Νορβηγία για την χειµερινή εσοδεία που ανήλθαν σε 27,22%  

και  για την εαρινή εσοδεία  σε 2,79%. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών  των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων του 

Συµβουλίου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά µηχανισµός επιβεβαίωσης της 

ορθότητάς τους.  Σε µερικές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η επί τόπου 

επιθεώρηση σοβαρών ποιοτικών προβληµάτων που παρουσιάζονται.   Όπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις παρατηρείται  κάποια καθυστέρηση στη 

διευθέτηση απαιτήσεων που υποβάλλονται από αγοραστές ή αντιπροσώπους 

κατά τη διάρκεια του έτους και σε άλλες περιπτώσεις οι απαιτήσεις διευθετούνται 

συνολικά µε τη λήξη ή µετά τη λήξη της  εµπορικής περιόδου.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι µειώσεις των τιµών και οι 

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων στην περίπτωση του Έλληνα 

αντιπροσώπου οφείλονται κυρίως σε κάποιες ποσότητες πατατών µε ποιοτικά 

προβλήµατα που παρέµειναν στο συσκευαστήριο για κάποιο χρονικό διάστηµα 

χωρίς προορισµό αφού δεν υπήρχε ζήτηση.  Στη συνέχεια έγιναν επαναδιαλογή 

και στάληκαν στην Ελλάδα όπου παρουσίασαν πάλι ποιοτικά προβλήµατα.  

Όσον αφορά την περίπτωση του Νορβηγού αντιπροσώπου πρόκειται για δύο 

φορτία (45 τόνοι) όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χρυσονηµατώδης και 

απορρίφθηκαν και διατέθηκαν αλλού. 

(ii)  Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.   Οι ποσότητες και οι τιµές πώλησης 

ανά τόνο στις  κυριότερες αγορές της Ευρώπης (Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία και 

Ελλάδα) κατά την εαρινή εσοδεία  ήταν: 
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Κατά το 2007 ποσοστό 7% της  συνολικής ποσότητας διατέθηκε σε τιµές µέχρι 

€200 τον τόνο, ενώ η χαµηλότερη τιµή πώλησης που εξασφαλίστηκε το 2006 

ήταν €250. Σηµαντικό ποσοστό της συνολικής ποσότητας  ύψους 55% διατέθηκε 

το 2007 σε τιµές από €201 µέχρι €500 τον τόνο, σε σύγκριση µε ποσοστό µόνο 

19% το προηγούµενο έτος.  Ποσοστό 12% διατέθηκε σε τιµές από €501 µέχρι 

€600 και ποσοστό 20% σε τιµές €601 µέχρι €700 σε σύγκριση µε ποσοστά 48% 

και 28% το προηγούµενο έτος αντίστοιχα.  Οι ποσότητες που πωλήθηκαν σε 

τιµές πέραν των €701 τον τόνο διατέθηκαν κυρίως στη Γερµανία. 

(γ)    Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Κύπρο. 

(i) Οι πωλήσεις πατατών στην κυπριακή αγορά ανήλθαν σε £102.828, σε σύγκριση 

µε £36.027 κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £66.801 ή 

ποσοστό 185,42 %. Οι απώλειες πατατών στην Κύπρο  ανέρχονται σε 305 

τόνους, ποσοστό 28,56% των τόνων έκδοσης (1068) στην Κύπρο.  Από την 

ποσότητα αυτή 103 τόνοι  αφορούσαν σε απώλειες  πατατών από ψυγεία.     

(ii)   Η τροφοδοσία και πώληση πατατών στην ντόπια αγορά είχε ουσιαστικά ανατεθεί 

σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Συµβουλίου στην ΠΟΠ (Παγκύπρια 

Οργάνωση Παραγωγών).  Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση η Επιτροπή Τιµών του 

ΣΕΚΠ θα καθόριζε  την τιµή πώλησης των πατατών στην ΠΟΠ από την οποία 

θα αφαιρούνταν 2 σεντ /κιλό και θα παραχωρείτο στην ΠΟΠ 7% προµήθεια 

πάνω στην καθαρή τιµή.  Όπως διαπιστώθηκε για την πιο πάνω δραστηριότητα 

της η ΠΟΠ υπέβαλε στις 5.11.2007 (µετά το τέλος της εσοδείας) συνοπτική 

κατάσταση εκκαθάρισης που αφορούσε στην περίοδο 19.5.2007- 19.10.2007, 

 
 

Ποσότητα 

 
2007 2006 

%   % 

Τιµή 
πώλησης  
ανά τόνο 

Αξία 
πωλήσεων % 

Τόνοι  € €  
1982 7  Μέχρι 200      312.463 2 

860 {   3 201 -  300 255.738 2 

5886 { 20 301 -  400 2.300.431 17 

9318 

3314 

5680 

1678 

{ 32  19 

12  48 

20  28 

6    5 

401 -  500 

501 -  600 

601 -  700 

πέραν των 701 

4.107.554 

1.904.004 

3.801.222 

1.290.063 

29 

14 

27 

  9 

28.718 100 100  13.971.475 100 
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όπου παρατίθενται οι συνολικές ποσότητες παραλαβής και διάθεσης πατατών 

και οι συνολικές εισπράξεις και απώλειες που υπήρξαν και χωρίς να υποβάλει 

οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία (όπως αναλυτικές τιµές πώλησης, 

πιστοποιητικά καταστροφής για όλη την ποσότητα των ποιοτικά ακατάλληλων 

πατατών).  Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την κατάσταση παραλήφθηκαν από την 

ΠΟΠ 397 260 κιλά, πωλήθηκαν 333 160 κιλά µε σύνολο εισπράξεων £46.400 ή 

£36.955,22 µετά την αφαίρεση εξόδων και προµήθειας, µε µέση τιµή πώλησης 

ανά κιλό £0,14 ή  £0,11 αντίστοιχα . Οι απώλειες λόγω  ποιοτικών προβληµάτων 

ανήλθαν σε 59 330 κιλά ή ποσοστό 14,9% των συνολικών παραλαβών ενώ 4 

770 κιλά ή ποσοστό 1,3% των συνολικών παραλαβών διατέθηκαν για 

προώθηση των πωλήσεων. 

    (iii) Κατά τη διάρκεια του έτους στάληκαν  για φύλαξη σε ψυγεία 1 195 795 κιλά 

πατατών (σπούντα) από τα οποία εξήχθηκαν 484 000 κιλά στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, 276 250 κιλά πωλήθηκαν επιτοπίως µε σκοπό την εξαγωγή και τα 

υπόλοιπα  διατέθηκαν στη  ντόπια αγορά.  Συναφώς αναφέρεται ότι σε αρκετά 

δελτία αποστολής πατατών από το Συσκευαστήριο Λιοπετρίου  για εισαγωγή και 

φύλαξη στα ψυγεία( κυρίως κιβώτια)  υπάρχει σηµείωση ότι  υπήρχαν  λιωµένες 

πατάτες.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι λόγω του ότι υπήρχαν µεγάλες 

δυσκολίες διάθεσης των κυπριακών πατατών, λόγω των συνθηκών της αγοράς και 

ποιοτικών προβληµάτων, κρατήθηκαν από το Συµβούλιο και από την ΠΟΠ κάποιες 

ποσότητες (1200 τόνοι περίπου) για διάθεση στην ντόπια αγορά ή για εξαγωγή σε 

µεταγενέστερο στάδιο αν βελτιώνονταν οι συνθήκες της αγοράς.  Εξάχθηκαν στο 

Ηνωµένο Βασίλειο 484 τόνοι σε σχετικά καλές τιµές και οι υπόλοιπες ποσότητες 

διετέθηκαν µε δυσκολία από την ΠΟΠ στην ντόπια αγορά µετά από επαναδιαλογή και 

σηµαντικές απώλειες. 

8. Έξοδα για αποθήκευση και µεταφορά πατατών. 

Μέσα στα πλαίσια των  αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του,  το Συµβούλιο πρέπει  να 

µεριµνά όχι µόνο για την εξασφάλιση των  ψηλότερων δυνατών  τιµών πώλησης αλλά 

και να προβαίνει σε τέτοιες διευθετήσεις µε σκοπό τον  περιορισµό των  εξόδων ώστε  

η εµπορία και η πώληση των πατατών να γίνεται µε όσο πιο επωφελείς και 

οικονοµικές διευθετήσεις για τους παραγωγούς.  Παρατηρήθηκε ότι κατά το υπό 

έλεγχο έτος σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στα πιο πάνω έξοδα σε σχέση µε τα 
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αντίστοιχα έξοδα του προηγούµενου έτους, η οποία εκτιµάται ότι δεν οφείλεται  µόνο 

στην αύξηση κατά 15% περίπου της ποσότητας που διατέθηκε  σε σύγκριση  µε την 

αντίστοιχη του προηγούµενου έτους, αλλά και σε άλλους λόγους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

(α)  Αποθήκευση πατατών στο εξωτερικό.  Η δαπάνη για αποθήκευση πατατών  

ή/και φύλαξη σε ψυγεία στο εξωτερικό µέχρι τη έκδοση τους για πώληση ανήλθε το 

2007 σε  £316.461, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2006  ανήλθε  σε £62.507,  δηλαδή 

σηµειώθηκε  αύξηση  £253.954 ή ποσοστό 406%.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που 

έγινε  εντοπίστηκαν περιπτώσεις φορτίων που στάληκαν στο εξωτερικό  όπου  ,λόγω 

των  ειδικών συνθηκών  εµπορίας που επικρατούσαν, χρειάστηκε να αποθηκευτούν 

,για διατήρηση τους, σε κατάλληλους χώρους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µέχρι 

την έκδοση τους για πώληση.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι τα ψηλά κόστα αποθήκευσης στο 

εξωτερικό οφείλοντο στους χαµηλούς ρυθµούς πώλησης και το µακρύ χρονικό 

διάστηµα αποθήκευσης κυρίως στην Ελλάδα και τη Ραβέννα Ιταλίας. 

(β)  Έξοδα για µεταφορά πατατών.  Το συνολικό κόστος για τη µεταφορά των 

πατατών προς πώληση (εσωτερικό και εξωτερικό) ανήλθε το 2007 σε £1.122.065, 

ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2006 σε £806.540, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση  

£315.525 ή ποσοστό 39%.  Από  δειγµατοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις 

όπου αντιπρόσωποι του Συµβουλίου  στο εξωτερικό  χρησιµοποιούσαν δικούς τους 

µεταφορείς για τη µεταφορά των πατατών, παραδοτέων από το Συµβούλιο στους 

διάφορους προορισµούς, σε χρέωση του Συµβουλίου µε το κόστος µεταφοράς ως  

ποσοστό των  ακαθάριστων πωλήσεων  να ξεπερνά το 13%.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα των µεταφορικών στο 

εξωτερικό είναι ένα πολύπλοκο διαδικαστικό θέµα που απασχολεί συνεχώς το 

Συµβούλιο.  Οι συµφωνίες που γίνονται είναι να παραδίδονται πατάτες σε χώρο που 

οι πελάτες επιθυµούν και µπορεί να τις παραλάβουν οι ίδιοι από το λιµάνι.  Τα έξοδα 

για µεταφορά πατατών από µεταφορείς των αντιπροσώπων του Συµβουλίου µπορεί 

να είναι κάπως ψηλότερα, οφείλεται όµως στο γεγονός ότι κάνουν διανοµή το φορτίο 

σε διάφορους πελάτες καθώς και σε περιπτώσεις που οι συνεργάτες του Συµβουλίου 

στις αποθήκες δεν εξευρίσκουν οι ίδιοι µεταφορικό µέσο λόγω µεγάλης ζήτησης. 
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(γ)   Μη υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από συνεργάτες /αντιπροσώπους 
τους ΣΕΚΠ  για έξοδα στα οποία προβαίνουν  σε χρέωση του Συµβουλίου.    
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις αποδοχής από το Συµβούλιο  εξόδων που δηλώνονται 

ότι επιβαρύνθηκαν οι ίδιοι οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι του  για την µεταφορά,  

αποθήκευση ή άλλα έξοδα, πατατών  παραδοτέων από το Συµβούλιο σε  διάφορους 

προορισµούς, χωρίς να υποστηρίζονται από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση συµφωνίας του ΣΕΚΠ µε τον αντιπρόσωπο του 

στην Ελλάδα, που αφορούσε στην αποθήκευση, για λογαριασµό του Συµβουλίου, 3 

835 τόνων σε ψυγεία στην Ελλάδα για να διατεθούν από τον Ιούλιο µέχρι και το 

Νοέµβριο στην ελληνική αγορά και κυρίως στις υπεραγορές πελάτες.  Όπως είχε 

συµφωνηθεί οι πατάτες µέχρι να πωληθούν ανήκαν στο Συµβούλιο, οι τιµές πώλησης 

θα συµφωνούνταν εκ των προτέρων και η εταιρεία  θα έστελνε τις πωλήσεις της 

γραπτώς καθηµερινά αναφέροντας τις τιµές και τυχόν έξοδα, διαδικασία η οποία δε 

φαίνεται να ακολουθήθηκε .  Η εκκαθάριση των τιµών έγινε σε τρεις φάσεις στη βάση 

πολύ συνοπτικών στοιχείων που έστειλε ο αντιπρόσωπος.  Σύµφωνα µε  τις 

καταστάσεις αυτές, από τη πιο πάνω ποσότητα  πωλήθηκαν  3 504 τόνοι, 81 τόνοι 

ήταν απώλειες και 250 τόνοι επανεξάχθηκαν τον Οκτώβριο  στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

όπου  πωλήθηκαν εκεί από το Συµβούλιο. Κατά  την εκκαθάριση έγιναν δεκτά και 

πληρώθηκαν από το Συµβούλιο ψυκτικά έξοδα για τη φύλαξη των πατατών στα  

ψυγεία µέχρι  και τη διάθεση τους, καθώς και άλλα έξοδα (µεταφορικά ή έξοδα 

λιµανιού /φορτωτικές για Η.Β) ύψους 281.005 ευρώ για 3585 τόνους, δηλαδή 78 

ευρώ/τόνο που διατέθηκαν στην Ελλάδα και 81.000 ευρώ για 250 τόνους στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, δηλαδή 324 ευρώ/τόνο, αντίστοιχα  χωρίς αυτά να υποστηρίζονται  

από αποδεικτικά έγγραφα/ στοιχεία.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι παρόλο που δε ζητήθηκαν γραπτά 

αποδεικτικά στοιχεία έγινε επί τόπου επίσκεψη και έλεγχος από αρµόδιους 

λειτουργούς του Συµβουλίου.  Οι χρεώσεις που έχουν γίνει έχουν αξιολογηθεί από το 

Συµβούλιο και βρίσκονται µέσα στα πλαίσια των χρεώσεων στην Ευρώπη. 

9. Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόµενου πατατόσπορου. 

Όπως ανέφερα στην προηγούµενη Έκθεσή µου, το Συµβούλιο ανέλαβε όλες τις 

διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης του εισαγόµενου πατατόσπορου από την 

φυτευτική περίοδο 2005/2006.   
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Από τη διάθεση του εισαγόµενου πατατόσπορου προέκυψε πλεόνασµα ύψους 

£58.660, από το οποίο ποσό ύψους £4768,18 πληρώθηκε, κατόπιν απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως αποζηµίωση στους παραγωγούς, για µειωµένη 

παραγωγή κατά τη φυτευτική περίοδο 2004/2005, και το υπόλοιπο ποσό ύψους 

£53.892 προστέθηκε στο αποθεµατικό του Συµβουλίου. Το πιο πάνω πλεόνασµα  

οφείλεται στο ότι, για τον καθορισµό της τιµής πώλησης της κάθε ποικιλίας  στους 

παραγωγούς, λήφθηκαν υπόψη τα επί µέρους έξοδα που αφορούν στην εισαγωγή και 

διαχείριση του πατατοσπόρου, κατ’ εκτίµηση, ενώ αυτά που τελικά 

πραγµατοποιήθηκαν ήταν µικρότερα από τα εκτιµώµενα.  

10. Εσωτερικός έλεγχος.   

Παρόλο που το Συµβούλιο, έχει προβεί σε ορισµένες διορθωτικές ενέργειες και έχουν 

υιοθετηθεί κάποιες διαδικασίες για ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατηρούνται ακόµη ελλείψεις και αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς µε αποτέλεσµα 

να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας λαθών ή/και παραλείψεων.  Παρατηρήθηκε 

επίσης σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, οι 

οποίες υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου σε πρόχειρη µορφή στις 18.2.2008 ενώ 

κατά τον έλεγχο των λογαριασµών εντοπίστηκαν κάποια λάθη ή παραλείψεις για τα 

οποία χρειάστηκε να γίνουν διορθωτικές εγγραφές.  Όπως ανέφερα και σε 

προηγούµενες µου Εκθέσεις, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται το 

ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, που στην περίπτωση του 

Συµβουλίου, είναι η 30η Σεπτεµβρίου.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε 

ότι η καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων ήταν αναπόφευκτη 

λόγω των δυσκολιών στην εµπορία και στην µεγάλη καθυστέρηση στη διάθεση των 

πατατών και την εκκαθάριση των λογαριασµών των αντιπροσώπων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α)   Αδυναµίες.   

(i)  Έχουν ήδη υιοθετηθεί διαδικασίες ελέγχου από δεύτερο άτοµο όσο αφορά στην 

ορθότητα του υπολογισµού των ωρών πληρωµής εργατών µε βάση τα σχετικά στοιχεία 

που στέλνονται από τα συσκευαστήρια και του ποσού πληρωµής ανάλογα µε το είδος 

εργασίας που εκτελεί, εξακολουθούν όµως να υπάρχουν αδυναµίες στην µορφή  που 

στέλνονται από τα Συσκευαστήρια Λάρνακας και Αστροµερίτη οι πληροφορίες για την 

ετοιµασία των λιστών πληρωµής των εργατών, αφού οι ώρες εργασίας των εργατών, οι 

αποκοπές ωρών από το κανονικό ωράριο αλλά και οι ώρες για υπερωριακή εργασία 
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σηµειώνονται πολύ πρόχειρα και δυσανάγνωστα ή δηλώνεται µόνο ο συνολικός 

αριθµός ωρών απασχόλησης ή υπερωριών χωρίς να υποστηρίζεται από τις 

συγκεκριµένες ώρες απασχόλησης αντίστοιχα .  Συναφώς αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 

δύο περιπτώσεις ξένων εργατών που απασχολήθηκαν στο Συσκευαστήριο 

Αστροµερίτη και πληρώθηκαν από το Συµβούλιο οι οποίοι είχαν άδεια προσωρινής 

παραµονής και απασχόλησης  σε άλλους  εργοδότες της περιοχής.     

(ii)  Η υπόδειξη µου για την αναγκαιότητα της ύπαρξης, στα σχετικά λογιστικά 

έγγραφα και  καταστάσεις που ετοιµάζονται, πέραν της υπογραφής του λειτουργού 

που τα  ετοιµάζει, και η υπογραφή του λειτουργού που ασκεί δεύτερο  έλεγχο  δεν έχει 

πλήρως υιοθετηθεί. ∆εν έχουν επίσης υιοθετηθεί οι υποδείξεις µου για την  

αναγκαιότητα σφράγισης των δελτίων πληρωµής µε ειδική σφραγίδα που να 

βεβαιώνει, προτού διενεργηθεί η πληρωµή, την ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων, 

καθώς επίσης και οι εισηγήσεις µας για δεύτερο έλεγχο στις εξωλογιστικές 

καταστάσεις που ετοιµάζονται από το Λογιστήριο ή τη ∆ιοίκηση/Αρχείο.   Όπως 

υποδείχθηκε η χρήση  εξωλογιστικών  καταστάσεων  για τον προσδιορισµό κάποιων 

ποσών (πχ κρατική χορηγία, χρέωση παραγωγών για λειτουργικά έξοδα) θα πρέπει 

να αποφεύγεται. Είναι αναγκαίο όπως δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι λογαριασµοί και 

γίνονται οι αναγκαίες εγγραφές µέσω του λογιστικού συστήµατος.  

(iii)  Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι  σε αρκετές περιπτώσεις δεν σφραγίζονται τα 

επισυναπτόµενα στο ένταλµα πληρωµής έγγραφα µε την ένδειξη ‘’πληρώθηκε’’ ενώ το 

Μητρώο ∆ιπλοτύπων που τηρείται για  παρακολούθηση και έλεγχο στην παραλαβή, 

έκδοση και χρήση των διαφόρων διπλοτύπων (τιµολόγια, δελτία παραλαβής, 

αποδείξεις είσπραξης κλπ) σταµάτησε να ενηµερώνεται τα τελευταία χρόνια.  

       (iv) Αδυναµίες επίσης εντοπίστηκαν στην έγκαιρη αποστολή, καταχώριση και 

αρχειοθέτηση από το Λογιστήριο των σχετικών µε την όλη διαδικασία αποστολής, 

φύλαξης και  έκδοσης/πώλησης πατατών, εγγράφων προς και από τα ψυγεία ή/και 

πατατόσπορου καθώς και στην έκδοση και αρχειοθέτηση των τιµολογίων που 

εκδίδονται είτε µε το χέρι ή µηχανογραφηµένα.  Σε κάποιες περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε διόρθωση ποσοτήτων πατατών (δελτία ζύγισης πατατών από ψυγεία  

για επαναδιαλογή) ή εισαγόµενου πατατόσπορου (στο αντίγραφο του δελτίου 

αποστολής για χρήση από το Λογιστήριο) µε χρήση διορθωτικού υγρού ή διαγραφή 

αντίστοιχα.  



 

 

-18-

      (v)  Για διευκόλυνση του ελέγχου και καλύτερη παρακολούθηση  της τιµολόγησης 

ενδείκνυται όπως, µελετηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης κατάλληλου µηχανισµού 

ενηµέρωσης του Λογιστηρίου για τις τιµές πώλησης των πατατών που καθορίζονται 

για τις διάφορες χώρες/προορισµούς.  Το  Ενηµερωτικό  ∆ελτίο το οποίο αποτελεί 

τώρα τη βάση τιµολόγησης δυσκολεύει τη παρακολούθηση της τιµολόγησης, αφού 

αυτό ετοιµάζεται  και διανέµεται κυρίως  για καθοδήγηση  και   ενηµέρωση  και όχι για 

σκοπούς τιµολόγησης. Επιπρόσθετα θα πρέπει στο τιµολόγιο που εκδίδεται  να 

γίνεται αναφορά στον αριθµό του ενηµερωτικού δελτίου ή/και της απόφασης του 

αρµοδίου οργάνου  σε περίπτωση τιµολόγησης µε µειωµένη τιµή.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανάφερε ότι δόθηκαν οδηγίες για σφράγιση και 

υπογραφή των σχετικών εγγράφων καθώς και για κατάλληλη αρχειοθέτηση από το 

λογιστήριο του ΣΕΚΠ. 

(β) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.   Εξακολουθούν  να υπάρχουν 

σοβαρές  αδυναµίες στην ταξινόµηση και καταχώριση σε κατάλληλους  φακέλους της  

εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας. Για σκοπούς ελέγχου και 

παρακολούθησης, αλλά και  διασφάλισης της ορθής ροής και πληρότητας των 

πληροφοριών και δεδοµένων για κάθε επιµέρους θέµα, επιβάλλεται όπως τα 

εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα καταχωρίζονται στο σχετικό µε το θέµα φάκελο, 

αριθµούνται και γίνεται σχετική αναφορά και σύνδεσή τους µε προηγούµενη σχετική 

αλληλογραφία. 

11.     Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.  

Το ΣΕΚΠ  συµµετέχει σε ετήσιες εκθέσεις και φεστιβάλ στο εξωτερικό µε διάφορες 

αποστολές του  ενώ όπου  κρίνεται αναγκαίο ειδικές αποστολές  µεταβαίνουν στο  

εξωτερικό  για διερεύνηση θεµάτων που άπτονται της εµπορίας.  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου σε λειτουργούς του Συµβουλίου  που εµπίπτουν 

στην γενική κατηγορία των ∆ιατάξεων που διέπουν την καταβολή επιδόµατος 

συντήρησης ( Εγκ. Υ.Ο. Αρ.1311) καταβάλλεται το ανώτατο επίδοµα διανυκτέρευσης, 

ίσον µε ποσοστό 60 τοις εκατόν του εκάστοτε επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού, 

παρά το γεγονός ότι υποβάλλουν  τιµολόγιο χρέωσης διαµονής µε πραγµατικά έξοδα 

διανυκτέρευσης χαµηλότερα του ανωτάτου επιδόµατος που δικαιούνται ενώ σε   

άλλες περιπτώσεις  καταβάλλονται τα πραγµατικά έξοδά διανυκτέρευσης χωρίς την 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και αιτιολόγηση µιας τέτοιας ρύθµισης.    
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο µε απόφαση του 

ηµεροµηνίας 4.9.2007 καθόρισε ότι όλοι οι υπάλληλοι που µεταβαίνουν στο εξωτερικό 

για υπηρεσιακούς λόγους τυγχάνουν των ίδιων ωφεληµάτων όπως ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη του Συµβουλίου και ο Γενικός ∆ιευθυντής, απόφαση η οποία όµως δεν συνάδει 

µε τους κυβερνητικούς Κανονισµούς τους οποίους το Συµβούλιο ακολουθεί.  

12. Προσφορές. 

Από δειγµατοληπτικό  έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκαν  τα ακόλουθα:  

(α)  Όπως εκτενώς αναφέρθηκε στην προηγούµενη µου Έκθεση υπήρξε σηµαντική 

καθυστέρηση από µέρους προσφοροδοτών  στην εκτέλεση των συµβολαίων τους για 

προµήθεια παλέττων για την εµπορική περίοδο 2006-2007. Ωστόσο το Συµβούλιο, σε 

αντίθεση µε τους όρους των εγγράφων προσφορών δεν προέβη σε οποιεσδήποτε 

κυρώσεις εναντίον των προσφοροδοτών  και  έδινε συνεχώς παρατάσεις στο χρόνο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και µέσα στο 

έτος 2008 συνεχιζόταν η παράδοση παλέττων για εκπλήρωση υποχρεώσεων σε 

σχέση µε τις πιο πάνω προσφορές,  ενώ στις 9.10.2007 το Συµβούλιο αποφάσισε   

να απαλλάξει, µετά από σχετικό αίτηµα του, προσφοροδότη από την υποχρέωση του 

για παράδοση 20.000 παλέττων στα πλαίσια του διαγωνισµού αρ. 15(ε) /2006 τα 

οποία έπρεπε να είχε παραδώσει από το Μάιο του 2007, υπό τον όρο ότι θα  

επωµιζόταν τυχόν ζηµιά που θα προέκυπτε µεταξύ    της τιµής της κατακυρωµένης σε 

αυτόν  προσφοράς  και της  τιµής κατακύρωσης του νέου διαγωνισµού  που ήταν σε 

εξέλιξη.   Το Συµβούλιο και πάλι  δεν προχώρησε στην κατάσχεση της εγγυητικής που 

είχε στη διάθεση του ούτε και έχει κατανέµει οποιαδήποτε ζηµιά στον προσφοροδότη  

αφού η νέα προσφορά κατακυρώθηκε στην ίδια ακριβώς  τιµή. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η εξεύρεση της κατάλληλης ξυλείας 

και η έγκαιρη παράδοση των παλέτων από τους προσφοροδότες ήταν πάντοτε 

σοβαρό πρόβληµα για διάφορους λόγους.  Η τακτική της κατάσχεσης των εγγυητικών 

όπου εφαρµόστηκε λειτούργησε σε βάρος του Συµβουλίου γιατί έθεσε εκτός εργασίας 

και προσφορών σοβαρούς και µεγάλους προσφοροδότες.   

(β)  Πρωτότυπες επιταγές, που αφορούσαν σε εγγυήσεις συµµετοχής σε 

διαγωνισµούς αποτυχόντων προσφοροδοτών, βρίσκονταν καταχωρηµένες και 

εκτεθειµένες κατά την ηµεροµηνία ελέγχου στο  φάκελο  της σχετικής  προσφοράς και 

χωρίς αυτές να έχουν µετατραπεί σε δίγγραµµες.  Σύµφωνα µε τους όρους των 
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προσφορών  αυτές πρέπει να επιστρέφονται  µετά την κατακύρωση και ανάθεση της 

προσφοράς στους επιτυχόντες προσφοροδότες.  

(γ)  Έγινε δεκτή από το Συµβούλιο µεταχρονολογηµένη επιταγή επιτυχόντα  

προσφοροδότη ύψους £500 µε ηµερ. έκδοσης τις 23.5.2008 ως εγγύηση πιστής 

εκτέλεσης της κατακυρωθείσας σε αυτόν προσφοράς( Αρ. 4/2007) για µεταφορά 

χώµατος από το Συσκευαστήριο Λάρνακας σε Σκυβαλότοπο  για την περίοδο µέχρι 

τις 23.5.2008.     

13. Καταγγελίες για ενδεχόµενη παράβαση των περί Ελέγχου των Κρατικών                

Ενισχύσεων Νόµων. 

 Όπως εκτενώς αναφέρθηκε στην προηγούµενη µου Έκθεση ο Έφορος έκρινε ότι 

µέρος της ετήσιας χορηγίας του κράτους προς το ΣΕΚΠ, µε τον τρόπο που αυτή 

γίνεται και εφαρµόζεται, επιδοτεί τις οικονοµικές δραστηριότητες του ΣΕΚΠ και 

συνεπώς συνιστά κρατική ενίσχυση γι’ αυτό και ο Έφορος εισηγήθηκε όπως αν 

υπάρχει πρόθεση να χορηγηθεί εκ νέου οποιαδήποτε χορηγία θα πρέπει το 

Υπουργείο να το κοινοποιήσει, εκ των προτέρων, µέσω του Γραφείου του, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σε διαφορετική περίπτωση το ΣΕΚΠ, εναλλακτικά  θα πρέπει 

να διαχωρίσει τις δραστηριότητες του σε οικονοµικές και µη οικονοµικές 

δραστηριότητες,  και να διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς, ώστε να αποδεικνύεται 

ότι αποτρέπεται η διεπιδότηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων από τις µη 

οικονοµικές.  Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65.054, ηµερ. 

14.2.2007 µε την οποία το Συµβούλιο  ενέκρινε τον Προϋπολογισµό του  ΣΕΚΠ για το 

2007, εξουσιοδοτήθηκε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να υποβάλει προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο κρατικής ενίσχυσης των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο µε βάση µεταγενέστερη απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου ηµεροµηνίας 3.1.2008, κρίθηκε προς το συµφέρον της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας η  απόσυρση της κοινοποίησης του µέτρου στην οποία ο Έφορος 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προέβη µέσω της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Και τούτο διότι σύµφωνα µε την ενηµέρωση από 

την Μόνιµη Αντιπροσωπεία, οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. την ενηµέρωσαν άτυπα 

ότι η σχετική καταγγελία στην Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας  που έγινε για την κρατική 

χορηγία που έλαβε  το Συµβούλιο  το 2005 δε φαίνεται να στοιχειοθετείται.   
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14. Ταµείο  Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου. 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης  προς το Ταµείο Συντάξεων 

και Χορηγηµάτων, όπως αυτές  προβλέπονται στους  περί του Συµβουλίου  Εµπορίας 

Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 2004 

(Κ.∆.Π. 524/2004),  γίνεται σχετική πρόνοια στον εκάστοτε  Προϋπολογισµό του 

ΣΕΚΠ µέσω του οποίου εµβάζονται τα οφειλόµενα ποσά.  Μέχρι την ηµεροµηνία 

ελέγχου η Κυβέρνηση  έχει καταβάλει µόνο ποσό ύψους £228.000 ως  πρώτη δόση 

της ελλειµµατικής  υποχρέωσης προς το Ταµείο  (σε σχέση µε προϋπηρεσία) και 

ποσό ύψους £24.766 για συµπλήρωση της ετήσιας οικονοµικής δαπάνης του Σχεδίου 

(τρέχουσα υπηρεσία)  σε ποσοστό 5,1%, ποσά τα οποία είχαν περιληφθεί στον 

Προϋπολογισµό του 2006.   Οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης που είχαν περιληφθεί 

στον Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ για το 2007, δεν  έχουν εµβαστεί  στο Συµβούλιο. 

Σύµφωνα µε τη νέα αναλογιστική µελέτη που έγινε µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31η 

∆εκεµβρίου 2006 το αναλογιστικό έλλειµµα σε σχέση µε την προϋπηρεσία είναι της 

τάξης του £1.238.000 και το κανονικό ποσοστό εισφοράς 18% από το οποίο ποσοστό 

3,75%  των µισθών αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης. 

15. Ταµείο Ευηµερίας 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της  Συλλογικής Σύµβασης( άρθρο 37), που υπογράφηκε 

στις 28.3.2006 (1.1.2004 -31.12.2006) δηµιουργείται Ταµείο Ευηµερίας σύµφωνα µε 

Κανονισµούς που εγκρίνονται  προηγουµένως  από το Συµβούλιο.   Το  Συµβούλιο 

εισφέρει στο Ταµείο σε ποσοστό 0,75%  επί των µηνιαίων ακαθάριστων απολαβών 

(εκτός του 13ου µισθού) µε ηµεροµηνία εφαρµογής αναδροµικά από 1.1.2005.    

Παρόλο που δεν είχαν ακόµη εγκριθεί σχετικοί Κανονισµοί για τη λειτουργία και 

διαχείριση του Ταµείου το Συµβούλιο άρχισε να συνεισφέρει το πιο πάνω ποσοστό 

από 1.1.2007 µέσω του µηνιαίου µισθολογίου.  Οι εισφορές αυτές, οι αναδροµικές 

εισφορές από την 1.1.2005 καθώς επίσης και η εισφορά του Συµβουλίου από 

1.1.2001 σε ποσοστό 1,75% ,που αφορά επιστροφή παρεµφερών ωφεληµάτων στα 

πλαίσια της συµφωνίας που έγινε υπό τη µεσολάβηση της Υπηρεσίας Βιοµηχανικών 

Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  έχουν  µεταφερθεί   

σε  σχετικό λογαριασµό  σε πίστη του Ταµείου Ευηµερίας.  

Το Συµβούλιο, προχώρησε πρόσφατα στην έγκριση Εσωτερικών Κανονισµών 

λειτουργίας του Ταµείου, στη βάση σχετικής γνωµάτευσης του νοµικού του 

συµβούλου του ηµεροµηνίας 7.5.2008 και της συµπληρωµατικής Σύµβασης που έγινε 
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µε τις Συντεχνίες (διαφοροποίηση του άρθρου 37) η οποία προβλέπει δηµιουργία 

Ταµείου σύµφωνα µε Εσωτερικούς Κανονισµούς που θα αποτελούν  Παράρτηµα της.  

16.    Αντιµισθία Προέδρου και Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του Υπουργού  Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ηµερ. 9.8.2006 προς τους Ηµικρατικούς Οργανισµούς της 

αρµοδιότητας του, δεν επιτρέπεται η καταβολή επιδόµατος ή αµοιβής στους 

Προέδρους και τα Μέλη των Ηµικρατικών Οργανισµών για συµµετοχή τους σε 

συνεδρίες επιτροπών ή υποεπιτροπών των Συµβουλίων, εκτός σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση  έγκρισης του 

αρµόδιου Υπουργού, µε  ταυτόχρονη ενηµέρωση του  Υπουργικού Συµβουλίου.   Από 

τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκε, σε τρία µέλη του Συµβουλίου, αµοιβή και 

επίδοµα οδοιπορικών για συµµετοχή τους σε δύο συνεδριάσεις επιτροπών του 

Συµβουλίου.   

Σηµειώνεται ότι ο Γεν. ∆ιευθυντής του ΣΕΚΠ, σε σχετική επιστολή του, µε αρ. 

φακέλου Π57/436 και ηµερ. 16.11.2006, προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος,  ζήτησε την έγκριση του  για την καταβολή επιδόµατος και 

αντιµισθίας σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η σύγκληση ολιγοµελών επιτροπών 

σε ηµέρες εκτός των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, χωρίς όµως να δοθεί 

οποιαδήποτε έγκριση µέχρι σήµερα. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί ξανά από το Υπουργείο 

η εν λόγω έγκριση. 

17.  Χρεώστες /Εκκρεµείς οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α)    Γενικά.  Παρατηρήθηκε ότι τα εκάστοτε υπόλοιπα των χρεωστών εξωτερικού 

τόσο κατά τη διάρκεια του έτους  όσο και µε τη λήξη  της εµπορίας παρουσιάζονται 

αυξηµένα. Τούτο οφείλεται στο ότι οι χρεώστες εµβάζουν σταδιακά και µε 

καθυστέρηση  αρκετών µηνών τις οφειλές τους.  Σηµειώνεται ότι τα οφειλόµενα ποσά 

δεν είναι εξασφαλισµένα µε εγγυητικές ή άλλως πως.  Επιπλέον κατά την τιµολόγηση  

δεν προβλέπεται οποιαδήποτε περίοδος µέσα στην οποία πρέπει το ποσό να 

πληρωθεί ούτε και οποιαδήποτε επιβάρυνση (τόκος) σε περίπτωση καθυστέρησης 

της πληρωµής. Η µη έγκαιρη καταβολή των οφειλοµένων ποσών επηρεάζει  

διαχρονικά την ρευστότητα του Συµβουλίου. 
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Συναφώς αναφέρεται ότι για την κάλυψη των εξόδων εµπορίας των πατατών της 

εαρινής εσοδείας χρειάστηκε το Συµβούλιο να εξασφαλίσει επιπρόσθετο πιστωτικό 

όριο ύψους 2,5 εκ..   

(β)    Χρέος από Κροάτικη εταιρεία.  Κροάτικη εταιρεία οφείλει στο Συµβούλιο ποσό 

£77.471 για την αγορά πατατών τον Απρίλιο 2006.  Αρχικά συµφωνήθηκε όπως η  

εταιρεία προπληρώνει την αξία των πατατών που θα αγόραζε και να µην υποβάλει 

τραπεζική εγγύηση.  Και ενώ η εταιρεία πλήρωνε στην Κροατική Τράπεζα το ποσό 

του τιµολογίου και απέστελλε την απόδειξη µε τηλεοµοιότυπο στο Συµβούλιο, τις 

επόµενες µέρες απέσυρε τα χρήµατα προβάλλοντας στην Τράπεζα διάφορα 

επιχειρήµατα, µεταξύ των οποίων και την ύπαρξη ποιοτικών προβληµάτων.  Η 

υπόθεση ανατέθηκε στο δικηγόρο του Συµβουλίου για λήψη νοµικών µέτρων εναντίον 

της εταιρείας και του διευθυντή της και διεκδίκηση του οφειλόµενου ποσού των 

€134.730.   Μέχρι τις 30.9.2007 εισπράχθηκε ποσό €2.400. Ο διευθυντής της 

εταιρείας  επικαλούµενος τα ποιοτικά προβλήµατα που παρουσίασαν οι πατάτες 

ζήτησε από το Συµβούλιο την εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης.  Το Συµβούλιο,  

εξέφρασε την πρόθεση του να αποδεχτεί την καταβολή ποσού  €95.000 για 

διευθέτηση της οφειλής της εταιρείας.    

(γ) Πτώχευση εταιρείας.  Εταιρεία που ήταν ο κυριότερος αγοραστής πατατών του 

Συµβουλίου στην Ιρλανδία, κήρυξε πτώχευση στις 10.12.2004, ηµεροµηνία κατά την 

οποία όφειλε στο Συµβούλιο το ποσό των €152.290 (£87.933).  ∆ιορίστηκε 

εκκαθαριστής, και την 1.10.2007 το Συµβούλιο έλαβε επιταγή ύψους €34,843.19. 

έναντι της οφειλής της εταιρείας.  Σηµειώνεται ότι δεν έγινε πρόνοια για διαγραφή 

οποιουδήποτε ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις. 

(δ) Επισφαλή χρέη εταιρείας.  Το Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να 

εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή στην υπόθεση πτώχευσης εταιρείας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο για απόσυρση της αγωγής εναντίον της και άλλων προσώπων ή 

εταιρειών, στους οποίους έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η 

εταιρεία κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που εξουσιοδότησαν 

τις πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον ίδιο σχετική έκθεση 

των γεγονότων. Στις 4.3.2008 ο εκκαθαριστής ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι από την 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας παρέµενε ποσό £26.253 το 

οποίο προοριζόταν για πληρωµή της αµοιβής του και µέρους των οφειλών στους 

προτιµησιακούς πιστωτές.  Το Συµβούλιο δεν αναµένεται να λάβει οποιοδήποτε 

ποσό.  
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(ε) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2007, έξι 

πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των £20.545, το 

οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν από το 

Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο που είχαν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και είχαν  

εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν εξοφλήθηκαν. 

(στ) Χρέος από αγοραστή πατατών στην Κύπρο.  Από αγοραστή πατατών στην 

Κύπρο οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών που προµηθεύτηκε από το 

Συµβούλιο το 2000.  Λήφθηκαν νοµικά µέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση 

εναντίον του για καταβολή του ποσού των £11.896, µε τόκο προς 8% το χρόνο, 

µέχρις εξοφλήσεως. Σύµφωνα µε επιστολή του νοµικού συµβούλου του Συµβουλίου, 

έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής (πτώχευσης) για τον πιο πάνω αγοραστή. 

 

 

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 10 Ιουνίου 2008 

 

 

 

 

 

 


