
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΤΑΤΩΝ (ΣΕΚΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 

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. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους.  Το Συμβούλιο κατά το 2010 παρουσίασε έλλειμμα 

ύψους €251.482, σε σύγκριση με €5.403 το 2009. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου το έλλειμμα προέκυψε κατά κύριο λόγο από τη 

μείωση των ποσοτήτων παραλαβής πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2010 (12.196 

τόνοι) που ήταν στο 50% περίπου της προγραμματιζόμενης ποσότητας παραγωγής και 

εμπορίας (25.000 τόνοι).  Ως εκ τούτου τα έσοδα από τις χρεώσεις στους παραγωγούς για 

μισθούς και διοικητικά έξοδα ήταν ανάλογα μειωμένα. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε €12,32 εκ., σε σύγκριση με €17,66 εκ. το 2010.  

Η μείωση οφείλεται βασικά στη μείωση των εσόδων από την πώληση πατατών, όπως 

επεξηγείται πιο κάτω στο (δ). 

(γ) Κρατική χορηγία. Η κρατική χορηγία για κάλυψη των διοικητικών εξόδων του 

ΣΕΚΠ ανήλθε στις €800.823, σε σύγκριση με €840.928 το 2009.  Από 1.9.2010 το 

ΣΕΚΠ έπαυσε να λαμβάνει κρατική χορηγία. 

(δ) Πωλήσεις.  Τα έσοδα από τις πωλήσεις πατατών κατά το 2010 ανήλθαν σε 

€12,06εκ., σε σύγκριση με €17,40 εκ. το 2009, δηλαδή σημειώθηκε μείωση  €5,34 εκ. ή 

ποσοστό  30,7%.  Οι τιμές πώλησης, κατά μέσο όρο, ήταν €627/τόνο, σε σύγκριση με 

€518/τόνο κατά το προηγούμενο έτος, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €109/τόνο ή 

ποσοστό 21%. Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2010 και 2009 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
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Η μείωση στις πωλήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου, οφείλεται στη 

μειωμένη ποσότητα πατατών που διατέθηκε (κατά 42,7%), αφού η ανοιξιάτικη, κυρίως, 

εσοδεία ήταν σημαντικά μειωμένη λόγω της πολυομβρίας και των παγετών κατά τον 

Φεβρουάριο που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της παραγωγής και προκάλεσαν σοβαρά 

ποιοτικά προβλήματα. 

(ε) Έξοδα.  Τα έξοδα, εκτός από τις πληρωμές στους παραγωγούς, ανήλθαν στα €5,63 

εκ. το 2010  σε σύγκριση με €9,13 εκ. το 2009, σημείωσαν δηλαδή μείωση €3,5 εκ. 

(38,3%) που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη ποσότητα πατατών που διαχειρίστηκε το 

ΣΕΚΠ και μερικώς στη μείωση των δαπανών για μισθούς και ημερομίσθια, λόγω μη 

συμπλήρωσης κενών θέσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

(στ) Έξοδα πωλήσεων. Τα έξοδα πωλήσεων (εκτός των εξόδων  για την εισαγωγή 

του προγράμματος «Globalgap») ανήλθαν σε €4,47 εκ. το 2010, σε σύγκριση με €7,77 

εκ. το 2009 (€231/τόνο σε σύγκριση με €228/τόνο το 2009) και  αποτελούσαν το 37% 

των πωλήσεων, σε σύγκριση με  45% το 2009.  

(ζ) Πληρωμές στους παραγωγούς.  Στους παραγωγούς καταβλήθηκε το 2010 

ποσό €7,73 εκ., με μέσο όρο €400 τον τόνο, σε σύγκριση με €9,37 εκ. και μέσο όρο 

€275 τον τόνο το 2009.   

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, η τελική πληρωμή 

(δόση) που αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να καταβληθεί  στους παραγωγούς για 

κάθε εσοδεία, γίνεται πολύ μεταγενέστερα της λήξης της κάθε εσοδείας, με σκοπό τον 

όσο το δυνατό περιορισμό των κατ’ εκτίμηση δεδομένων, στη βάση προκαταρκτικής 

τελικής εκκαθάρισης τιμών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα κατά τον χρόνο της 

ετοιμασίας της εκκαθάρισης δεδομένα εσόδων και εξόδων. Ενόψει του νέου ρόλου του 

Συμβουλίου και του τερματισμού της κρατικής χορηγίας, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το 

Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στον υπολογισμό αυτό, ώστε να 

μην δημιουργούνται ελλείμματα.   

  2010 2009 

 

Εσοδεία 

  

Τόνοι 

 Έσοδα 

€ εκ. 

 

€/τόνο 

 

Τόνοι 

Έσοδα 

€ εκ. 

  

€/τόνο 

Χειμερινή  7.021     4,00 570        5.939   3,85  649 

Ανοιξιάτικη  12.196     8,06  660        27.624 13,55  491 

  19.217   12,06 627        33.563 17,40  518   
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(η) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου: 

(θ) Ταμειακά υπόλοιπα.  Τα ταμειακά υπόλοιπα στις 30.9.2010 και 30.9.2009 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2010 2009 

 € € 

Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών 296.792 472.516 

Μετρητά 2.153    14.130 

 298.945 486.646 

(ι) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις. Το Συμβούλιο, για την 

ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του, εξασφαλίζει κάθε χρόνο πιστωτικές διευκολύνσεις (όριο 

πίστωσης) από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα υπό όρους και με υποθήκευση του 

Συσκευαστηρίου Λάρνακας, με την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. Κατά την εμπορική περίοδο 2009/2010 εξασφάλισε πιστωτικό όριο ύψους 

€3,4 εκ. για κάλυψη των εξόδων εμπορίας πατατών της χειμερινής εσοδείας 2009-2010 και 

όριο €5,1 εκ. για κάλυψη των εξόδων της εμπορίας πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2010. 

Επίσης, το Συμβούλιο στις 20.12.2010 συνήψε δάνειο ύψους €600.000 από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα έναντι 2ης υποθήκης του Συσκευαστηρίου Λάρνακας, το οποίο θα 

αποπληρωθεί σε δέκα χρόνια με ετήσια δόση €80.000, για κάλυψη του κόστους κατασκευής 

ψυκτικών θαλάμων και αγορά μηχανημάτων.  

3. Προϋπολογισμός. 

(α)   Έγκριση Προϋπολογισμού.  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.   

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2010, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16.6.2009, 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 18.6.2009 

 2010  2009 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  1,73  1,74 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των αποθεμάτων) προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 1,29  1,39 

Έξοδα Πωλήσεων (εκτός των εξόδων  Globalgap που καλύφθηκαν από 
αντίστοιχα έσοδα )  προς Πωλήσεις 0,37  0,45 

Πληρωμές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 0,64  0,55 
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και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις.  Το Υπουργείο Οικονομικών, 

με την επιστολή του ημερομηνίας 1.9.2009, ζήτησε την υποβολή αναθεωρημένου 

Προϋπολογισμού ο οποίος να συνάδει με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για 

τερματισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων του Συμβουλίου στις 31.8.2010. Το  

περιεχόμενο του Προϋπολογισμού αναθεωρήθηκε ως προς το ποσό της κρατικής 

χορηγίας για να καλύπτει μόνο την περίοδο μέχρι 31.8.2010 και υποβλήθηκε εκ νέου στο 

Υπουργείο Οικονομικών το οποίο συμφώνησε με την προώθηση του με την προϋπόθεση 

της δέσμευσης του Κονδυλίου «Αγορά Υπηρεσιών με Συμβόλαια εργασίας».  Το αρμόδιο 

Υπουργείο, αφού εξασφάλισε τις απόψεις του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, διαβίβασε  

τον Προϋπολογισμό στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο  τον ενέκρινε  με την απόφαση 

του αρ. 70.074, ημερ. 3.3.2010.   

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις 

μας, μέχρι το έτος 2010  το Συμβούλιο ετοίμαζε και υπέβαλλε Προϋπολογισμό για το 

ημερολογιακό έτος αντί το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και αυτό 

δημιουργούσε δυσκολίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του. Επίσης η μη 

ρύθμιση με οδηγίες ή διατάξεις, των υπερβάσεων/εξοικονομήσεων στα εγκεκριμένα 

Κονδύλια του Προϋπολογισμού και η μη ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου των δαπανών 

για σκοπούς παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,  άφηναν ανοικτό 

το ενδεχόμενο διενέργειας δαπανών/πληρωμών, πέραν από τα εγκεκριμένα ποσά του 

Προϋπολογισμού.  Συναφώς αναφέρεται ότι το Συμβούλιο ετοίμασε και υπέβαλε 

Προϋπολογισμό Εσόδων και ∆απανών για το οικονομικό έτος 1.10.2010 – 30.9.2011.   

(γ) Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του 2010, 

προέκυψαν πρόσθετες υποχρεώσεις ύψους €674.068 για την κάλυψη των οποίων εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €674.068. Το Υπουργείο 

Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 30.7.2010, συμφώνησε με την έγκριση του 

Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού  με την προϋπόθεση ότι ποσό ύψους €62.168 που 

αφορούσε φιλοδώρημα για τους δύο υπαλλήλους του γραφείου στο Λονδίνο καλυφθεί 

από μειώσεις άλλων κονδυλίων και όχι από κρατική χορηγία, πράγμα που έγινε. 

4.   Μετεξέλιξη του ΣΕΚΠ. 

(α)  Μετεξέλιξη και μελλοντικός ρόλος του ΣΕΚΠ.  Σύμφωνα με τον περί Εμπορίας 

Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2008 και την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.553, ημερ. 16.5.2007, όπως τροποποιήθηκε με την 
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απόφαση αρ. 67.269, ημερ.28.5.2008, οι εμπορικές δραστηριότητες του ΣΕΚΠ 

τερματίστηκαν στις 31.8.2010.  

Με τον περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010 

(Ν.69(Ι)/2010), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11.10.2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 26 

του βασικού Νόμου και το Συμβούλιο δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στους φορείς 

των παραγωγών υπηρεσίες συσκευασίας καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στις 

εξαγωγές, στην πώληση και στην τιμολογιακή πολιτική, στην εκκαθάριση τιμών και 

διανομή των χρημάτων στα δικαιούχα μέλη των φορέων.  

Με το ίδιο άρθρο δίδεται η δυνατότητα στο ΣΕΚΠ να παρέχει υπηρεσίες στον Κυπριακό 

Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στο Τμήμα Γεωργίας ή σε άλλους Οργανισμούς 

∆ημοσίου ∆ικαίου έναντι τιμήματος.   

Μέχρι σήμερα ο ΣΕΚΠ συνήψε συμφωνίες με 2 φορείς πατατοπαραγωγών που του 

επιτρέπουν βασικά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του σε ότι αφορά στην εμπορία 

πατατών. Όσον αφορά Κυβερνητικά Τμήματα δεν φαίνεται να υπάρχει πεδίο 

συνεργασίας, πράγμα που δεν συνέβαινε ούτε στο παρελθόν (πριν την 31.8.2010).    

Το Συμβούλιο συνεχίζει τη λειτουργία του με λιγότερο προσωπικό με τις ίδιες 

αρμοδιότητες όπως προηγουμένως, χωρίς όμως πλέον την οικονομική στήριξη από το 

Κράτος. Συγκεκριμένα, η παραχώρηση κρατικής χορηγίας τερματίστηκε στις 31.8.2010.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αυτό, σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Οργανισμός, η Υπηρεσία 

μας θεωρεί ότι, παρά τις ευοίωνες προοπτικές που διαβλέπει το Συμβούλιο για τις 

δραστηριότητες του, η οικονομική του κατάσταση θα επηρεαστεί αρνητικά.  

Έγινε εισήγηση όπως το Συμβούλιο αναθέσει σε ανεξάρτητους μελετητές τη διεξαγωγή 

μελέτης βιωσιμότητας για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με 

το νέο ρόλο του. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι έχει καταρτιστεί 5 

ετές Σχέδιο ∆ράσης στη βάση προϋπολογισμού του κάθε έτους όπου προκύπτουν τα 

αποτελέσματα σύμφωνα με προβλέψεις για τις δαπάνες και τα έσοδα. 

(β) Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας.  Όπως αναφέρεται πιο πάνω, με την κατάργηση 

της κρατικής χορηγίας από την 1.9.2010, το Συμβούλιο θα πρέπει να καταστεί 

αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και να καλύπτει τις δαπάνες του με πώληση 

υπηρεσιών, έναντι αμοιβής, στους φορείς πατατοπαραγωγών, σε Κυβερνητικά Τμήματα 
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και Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου.  Για να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες σε 

ανταγωνιστικές τιμές θα πρέπει να επιτύχει μείωση του κόστους λειτουργίας και ειδικότερα 

του κόστους εργοδότησης προσωπικού.  Το Συμβούλιο έκρινε ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την μη αναπλήρωση του προσωπικού που αφυπηρετεί και την αγορά 

υπηρεσιών από εταιρεία η οποία θα εργοδοτεί προσωπικό με οικονομικότερους όρους στη 

βάση ιδιωτικού δικαίου.  Προς το σκοπό αυτό το Συμβούλιο ετοίμασε τροποποιητικό 

νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα δύναται να ιδρύει και συμμετέχει σε νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από τα οποία 

να αγοράζει υπηρεσίες.  Το νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική 

Υπηρεσία και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, το Υπουργείο έχει απαντήσει ότι δεν 

συμφωνεί με την ίδρυση εταιρείας και προτείνει την κάλυψη των αναγκών με αγορά 

υπηρεσιών.  Το θέμα θα τεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος. 

(γ) Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης.  Σύμφωνα με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.553, ημερ. 16.5.2007 θα πρέπει να ετοιμαστεί 

Σχέδιο Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης για το προσωπικό και το ΣΕΚΠ να 

προχωρήσει σε αναδιοργάνωση με νέα δομή, με μικρότερο αριθμό υπαλλήλων και 

συμβόλαια απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου.  Ετοιμάστηκε Σχέδιο με βάση ανάλογο 

Σχέδιο που λειτούργησε στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου το οποίο απορρίφθηκε από 

την πλειοψηφία του προσωπικού. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών 

πρότεινε  και το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση του αρ. 70.553 ημερ. 

9.6.2010, ενέκρινε την παραμονή του προσωπικού και τη συνέχιση της εργοδότησής 

του στο ΣΕΚΠ με την προϋπόθεση της προσφοράς υπηρεσιών έναντι αμοιβής στο 

Τμήμα Γεωργίας, στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό 

Γεωργικής Ασφάλισης και άλλους Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου. Ωστόσο, επειδή δεν 

κατέστη δυνατή η προσφορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών, το Υπουργείο Οικονομικών 

με επιστολή του ημερ. 29.12.2010 επανέφερε την πρόταση του για την παραχώρηση 

του πιο πάνω Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί σε 

όλες τις αναγκαίες ενέργειες για άμεση προώθηση του.    

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αποδεκτό ανέφερε, θα εφαρμοσθεί το άρθρο 19 της περί 

Συντάξεων Νομοθεσίας Ν.97(Ι)/97 που αφορά σε αναγκαστική αφυπηρέτηση υπαλλήλου, 
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για να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης του τμήματος/οργανισμού στο οποίο 

ανήκει.  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφωνούν με την εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το Συμβούλιο ζήτησε 

την επαναφορά του Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής Αφηπηρέτησης και το θέμα βρίσκεται 

στο Υπουργείο Οικονομικών.  Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η εφαρμογή του Σχεδίου σε 

όποιον βαθμό τύχει εφαρμογής, θα υποβοηθήσει στη μείωση του κόστους μισθοδοσίας. 

(δ) ∆ημιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου. 

(i) Το σημερινό συσκευαστήριο ανεγέρθηκε το 1977, όταν από τον Αύγουστο του 

1974, το συσκευαστήριο του Συμβουλίου στην Αμμόχωστο περιήλθε υπό τον 

έλεγχο των Τουρκικών δυνάμεων κατοχής. 

(ii) Tο Συμβούλιο προτίθεται να ανεγείρει νέο σύγχρονο συσκευαστήριο και βρίσκεται 

στη διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για τον σκοπό αυτό.  

  Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.553, ημερ. 16.5.2007, 

θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη τεχνοοικονομική μελέτη για τη βιωσιμότητα του νέου 

συσκευαστηρίου για την οποία ενέκρινε κόστος ύψους €34.172. 

(iii)   Πρόθεση του Συμβουλίου είναι η εκποίηση της γης του υφιστάμενου συσκευαστηρίου. 

Μέρος της γης ανήκει στην Κυβέρνηση και, όπως πληροφορούμαστε, θα συζητηθούν 

με την Κυβέρνηση οι όροι επιστροφής σ΄ αυτήν.  Για την υπόλοιπη γη που ανήκει 

στο ΣΕΚΠ, έκτασης 16.139 δεκαρίων έχει γίνει σχετική εκτίμηση από ιδιώτη 

εκτιμητή το 2007.  Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι όπως εξασφαλιστεί εκτίμηση και 

από το Κτηματολόγιο. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το Συμβούλιο 

αποφάσισε στις 31.5.2011, όπως συνεχίσει τη διερεύνηση εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στην 

περιοχή των Κοκκινοχωριών για τη δημιουργία νέου συσκευαστηρίου.  Αποφάσισε επίσης 

όπως γίνει εκτίμηση της γης (του μισθωμένου από την Κυβέρνηση τεμαχίου καθώς και του 

ιδιόκτητου τεμαχίου).  

5. Προσωπικό. 

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το μόνιμο προσωπικό που εργοδοτούσε το 

Συμβούλιο κατά τα έτη 2010 και 2009, μαζί με το ανάλογο κόστος: 
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 2010 2009 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό   15 17 

Επιτόπιο προσωπικό Λονδίνου   2   2 

Σύνολο 17 19 
 

∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές:  
 

 € € 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό   841.536 1.091.913 

Επιτόπιο προσωπικό Λονδίνου 70.968 74.193 

Σύνολο 912.504 1.166.106 
 

Μέσος όρος δαπανών προσωπικού: 
 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό   56.102 64.230 

Επιτόπιο προσωπικό Λονδίνου 35.484 37.097 
 
Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω υπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται η εισφορά της 

Κυβέρνησης στο Ταμείο Συντάξεων, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 14 πιο κάτω. 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο απασχόλησε, έναντι της κενής θέσης Λογιστή, ένα άτομο 

με συμβόλαιο με δαπάνες €59.954, περιλαμβανομένων των εισφορών. Κατά το 

2009/2010 καταβλήθηκε ποσό ύψους €9.271 (πλέον εργοδοτικές εισφορές) για 

υπερωρίες(€21.558 το 2008/2009). 

Το Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, αποφάσισε 

στις 30.3.2010 τον τερματισμό της εργοδότησης του επιτόπιου προσωπικού στο 

Γραφείο του Λονδίνου την 1.9.2010. Στο επιτόπιο προσωπικό καταβλήθηκε επίσης 

ποσό ύψους €60.049 ως αποζημίωση. Παρατηρήθηκε ότι δεν εξετάστηκε κατά πόσο 

υπήρχε  νομική υποχρέωση για την καταβολή της αποζημίωσης, παρά και τη σχετική 

υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου η αποζημίωση δεν περιλήφθηκε 

στην κρατική χορηγία. 

(β)    Για τη συσκευασία των πατατών εργοδότησε στο συσκευαστήριο  περίπου 56 

εποχιακούς εργάτες με διάφορες ειδικότητες, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, 

ανάλογα με τις ανάγκες συσκευασίας,  με σύνολο αποδοχών €189.980, περιλαμβανομένων 

των υπερωριών και των εργοδοτικών εισφορών (96 εργάτες με δαπάνες €377.935 το 

2009). Επιπρόσθετα, για την κάλυψη των αναγκών συσκευασίας, αγοράστηκαν 

υπηρεσίες από ιδιωτικά συσκευαστήρια, έναντι συμφωνημένου τιμήματος (εργατικά, 
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ενοίκιο χρήσης χώρου, και άλλα έξοδα) με συνολική δαπάνη ύψους €398.635 

(€607.532 το 2009). 

Απασχόλησε επίσης 4 άτομα ως εποχιακό έκτακτο προσωπικό για την εφαρμογή του 

προγράμματος Globalgap, με σύνολο αποδοχών €72.682 (€71.611 το 2009). 

6.    Αγορά υπηρεσιών. 

Το Συμβούλιο,  για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του προέβηκε σε απευθείας 

μίσθωση υπηρεσιών από τρεις ανώτερους λειτουργούς, Υπεύθυνου Εμπορίας από 

1.10.2009, Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού από 2.3.2010 και Υπεύθυνου 

Συσκευαστηρίων για την περίοδο 29.3.2010 – 29.6.2010, οι οποίοι  αφυπηρέτησαν 

κατά το 2009 και 2010.  Επίσης, μετά τον τερματισμό της εργοδότησης του 

προσωπικού στο Γραφείο του Λονδίνου από 1.9.2010, το Συμβούλιο προέβηκε  σε 

απευθείας μίσθωση των υπηρεσιών ενός εκ των δύο ατόμων για περίοδο ενός χρόνου.  

∆εν φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για τις πιο 

πάνω μισθώσεις εφόσον το σχετικό Κονδύλι είναι δεσμευμένο.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο κάλυψε την πραγματική 

δαπάνη ύψους €57.500, για την αγορά υπηρεσιών από τις χρεώσεις στους παραγωγούς, 

η οποία στον Προϋπολογισμό 2010, ήταν ύψους €130.000 και η δαπάνη δεν περιλήφθηκε 

στην κρατική χορηγία.  Εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε η αποδέσμευση του κονδυλίου. 

7.   Κάλυψη μέρους λειτουργικών εξόδων του ΣΕΚΠ από την Κυβέρνηση. 

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

συμβαλλόμενους παραγωγούς για τις παρεχόμενες σε αυτούς  υπηρεσίες (μισθοί και 

διοικητικά έξοδα), υιοθετήθηκε ο ίδιος τρόπος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η 

κατανομή των σχετικών εξόδων, όπως αυτά προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του 2010, 

με δείκτη  παραγωγής τον μέσο όρο των ποσοτήτων που παραλήφθηκαν τα τελευταία δέκα 

χρόνια, που υπολογίστηκε σε 64.000 τόνους (72.000 το προηγούμενο έτος).  

Tο ποσό που προήλθε από τις πιο πάνω χρεώσεις των παραγωγών χρησιμοποιήθηκε 

από το Συμβούλιο για κάλυψη μέρους των δαπανών του για μισθούς και διοικητικά έξοδα 

και το έλλειμμα που παρουσιάστηκε, καλύφθηκε με κρατική χορηγία.  Για το υπό έλεγχο 

έτος, με τον καθορισμό του πιο πάνω τιμήματος, με δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 

64.000 τόνων που είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που παραλήφθηκε από το 

Συμβούλιο (19.286 τόνοι), το κόστος χρέωσης των συμβληθέντων με το Συμβούλιο 

παραγωγών δεν κάλυψε το σύνολο των λειτουργικών εξόδων που αφορούν στην 
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εμπορία, χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του μη 

διαχωρισμού και της μη τήρησης χωριστών λογαριασμών για τα λειτουργικά έξοδα που 

αφορούν σε οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες του Συμβουλίου.  

Όπως διαπιστώθηκε το τίμημα κατά τόνο για το επόμενο έτος έχει ήδη αποφασιστεί και 

συμπεριλήφθηκε στις συμφωνίες με τους φορείς των παραγωγών. 

(β) Η χορηγία καταβάλλετο μέχρι την 31.8.2010 στο Συμβούλιο σύμφωνα με τον ετήσιο 

Προϋπολογισμό του. Η κρατική χορηγία που αφορά στην περίοδο 1.10.2009 - 31.8.2010 

ανήλθε στο ποσό των €800.823. ∆ιαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκε ποσό ύψους  €158.872  

πέραν του ποσού που δικαιούται το Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι τούτο προέκυψε από υπερπληρωμές 

και υποπληρωμές από όλη την περίοδο της παραχώρησης της κρατικής χορηγίας δηλαδή 

από 2004/2005 μέχρι 31.8.2010 και το Συμβούλιο θα το επιστρέψει στην Κυβέρνηση. 

8. Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι διάθεσης πατατών της χειμερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2010 ήταν 

19.320, σε σύγκριση με 34.103 το 2009. Ποσότητα 4.265 τόνων ή ποσοστό 22,1 %  των 

παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, σε σύγκριση με ποσότητα 

7.055 τόνων ή ποσοστό 20,7% το προηγούμενο έτος και ποσότητα 14.833 τόνων ή 

ποσοστό 76,7% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση με 26.406 

τόνους ή ποσοστό 77,4% των παραλαβών του 2009.  Ποσότητα 119 τόνων ή ποσοστό 

0,7% των παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση με 102 τόνους  ή 

ποσοστό 0,3% το 2009, ενώ ποσότητα 103 τόνων ή ποσοστό 0,5% των παραλαβών 

αποτελούν απώλειες εμπορίας, σε σύγκριση με 540 τόνους ή ποσοστό 1,6% το 

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

€611/τόνο (€473/τόνο το 2009), στην Ευρώπη €635/τόνο (€532/τόνο το 2009)και στην 

επιτόπια αγορά €301/τόνο (€305/τόνο το 2009). 

(α) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και μειώσεις τιμών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και οι μειώσεις τιμών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία ανήλθαν σε €70.398 (2,70% των πωλήσεων) το 2010, 

σε σύγκριση με €115.696 (3,47% των πωλήσεων) το 2009. Ειδικότερα οι εκπτώσεις και 

οι μειώσεις τιμών κατά τη χειμερινή εσοδεία ανήλθαν σε €18.728 (0,16% των πωλήσεων) 

και σε €51.670 (3,56% των πωλήσεων) κατά την εαρινή εσοδεία.  

Τα ποιοτικά προβλήματα των πατατών αναφέρονται ορισμένες φορές σε εκθέσεις μελών 
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ειδικών αποστολών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από επιθεωρήσεις των φορτίων των 

πατατών στα λιμάνια ή/και χώρους αποθήκευσης, καθώς και σε επιστολές των  

αγοραστών/αντιπροσώπων ή του υπευθύνου στο Γραφείο Λονδίνου.  

(β) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και μειώσεις τιμών στην 

Ηπειρωτική Ευρώπη. Οι εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβλημάτων και οι μειώσεις 

τιμών στην Ηπειρωτική Ευρώπη ανήλθαν σε €243.721 (2,59% των πωλήσεων), σε 

σύγκριση με €290.094 (2,07% των πωλήσεων) το 2009. Ποσό €125.725 αφορά στις 

απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συμβουλίου στη Γερμανία και αποτελεί το 3,58% 

των συνολικών πωλήσεών τους, και ποσό €103.814  αφορά στις απαιτήσεις του 

συνεργάτη του Συμβουλίου στην Ελλάδα, με ποσοστό 3,53% των πωλήσεων .   

Τα ποιοτικά προβλήματα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 

προσυσκευαστών των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων του 

Συμβουλίου και σε φωτογραφίες που στέλλονται ηλεκτρονικά. 

(γ) Οι απαιτήσεις σε σχέση με το (α) και (β) πιο πάνω, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν 

διευθετούνται άμεσα με την υποβολή τους αλλά τυγχάνουν περαιτέρω διερεύνησης ή/και 

διαπραγμάτευσης και τα τελικά ποσά των εκπτώσεων ή/και μειώσεων τιμών για κάθε 

περίπτωση τίθενται στο Συμβούλιο για καλυπτική έγκριση.  Σε μερικές περιπτώσεις κρίνεται 

αναγκαία η επί τόπου επιθεώρηση σοβαρών ποιοτικών προβλημάτων, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις γίνονται συμβιβαστικές διευθετήσεις των απαιτήσεων στα πλαίσια της 

συνεργασίας των δύο μερών.  

Για τον περιορισμό ή αποφυγή απαιτήσεων που αφορούν ποιοτικά προβλήματα, το 

Συμβούλιο, όπως μας έχετε βεβαιώσει, διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των πατατών που εξάγονται (συσκευασία, τρόπος 

αποστολής κ.λπ.). 

9. Μη υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από συνεργάτες/αντιπροσώπους 

του ΣΕΚΠ για έξοδα στα οποία προβαίνουν σε χρέωση του Συμβουλίου.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας Έκθεση, παρατηρούνται περιπτώσεις 

αποδοχής από το Συμβούλιο εξόδων (μεταφορικών και άλλων) που δηλώνουν ότι 

επιβαρύνθηκαν οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι του, για πατάτες που αγόρασαν και ήταν 

παραδοτέες από το Συμβούλιο σε διάφορους προορισμούς, χωρίς να υποστηρίζονται 

από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.   
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Κατά το υπό έλεγχο έτος,  σημαντικό μέρος των εξόδων αντιπροσώπου  του Συμβουλίου 

στη Γερμανία υπολογίστηκαν από το ΣΕΚΠ, χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία. Το συνολικό ποσό των εξόδων αυτών υπολογίστηκαν σε €162.830 

(περιλαμβανομένων και εξόδων για αχρήστευση πατατόσακκων).  Επιπλέον, πιστώθηκε 

στον ίδιο  αντιπρόσωπο ποσό €62.136 για εκπτώσεις ή/και απαιτήσεις λόγω ποιοτικών 

προβλημάτων, το οποίο αποτελεί το 3,5% των συνολικών πωλήσεών του, χωρίς να έχει 

υποβάλει απαιτήσεις ή να έχει στείλει σχετική εκκαθάριση του λογαριασμού του 

δηλώνοντας ποσότητες, τιμή πώλησης και έξοδα.  Το ποσό των πωλήσεων για το οποίο 

δεν έχει αποστείλει εκκαθαρίσεις του λογαριασμού του είναι ύψους €1.775.345 και 

αποτελεί ποσοστό 14,7% των συνολικών πωλήσεων του έτους.  

∆εν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα οποιοδήποτε ποσό στον αντιπρόσωπο, 

αναμένοντας την υποβολή των σχετικών απαιτήσεων.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, το θέμα προέκυψε από την 

αναβάθμιση του μηχανογραφημένου συστήματος πωλήσεων που ανέλαβε να 

εφαρμόσει ο αντιπρόσωπος από τη νέα εμπορική περίοδο και το Συμβούλιο δεν 

θεωρεί την περίπτωση ότι έληξε και θα προχωρήσει στην εξασφάλιση των 

αποδεικτικών στοιχείων που δεν παρουσιάστηκαν. 

10. Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόμενου πατατοσπόρου. 

(α) Από τη διάθεση του εισαγόμενου πατατοσπόρου προέκυψε πλεόνασμα ύψους 

€52.350, το οποίο οφείλεται κυρίως στο ότι, για τον καθορισμό της τιμής πώλησης της 

κάθε ποικιλίας  στους παραγωγούς, λήφθηκαν υπόψη τα κατ΄ εκτίμηση επί μέρους 

έξοδα που αφορούν στην εισαγωγή και διαχείριση του πατατοσπόρου, ενώ αυτά που 

τελικά πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις εκτιμήσεις.  Το πιο πάνω 

πλεόνασμα προστέθηκε στο αποθεματικό του Συμβουλίου, αφού δεν υπάρχει 

ειλημμένη απόφαση του Συμβουλίου ως προς τον χειρισμό του ετήσιου πλεονάσματος 

ή ελλείμματος που δυνατόν να προκύψει από τη διάθεση εισαγόμενου πατατοσπόρου.   

(β) Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, δεν υπάρχουν γραπτές 

συμφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου και των προμηθευτών του πατατοσπόρου στις 

οποίες να ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και βασικά θέματα που μπορεί να προκύψουν 

όπως η προμήθεια προβληματικού πατατοσπόρου και η καταβολή αποζημιώσεων για 

τις ζημιές των παραγωγών, ανάγκη που καθίσταται πιο επιτακτική ενόψει του νέου 

ρόλου του Συμβουλίου.   
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι γίνονται γραπτές 

συμφωνίες με τους προμηθευτές πατατοσπόρου ως προς τις τιμές.  Οι προμηθευτές 

αρνούνται να προμηθεύσουν πατατόσπορο αν το Συμβούλιο επιμένει στην υπογραφή 

συμφωνίας για κάλυψη ζημιών από τυχόν προβληματικό πατατόσπορο, ισχυριζόμενοι ότι 

τέτοια πρακτική δεν ακολουθείται στην Ευρώπη για τον λόγο ότι τυχόν ζημιές στην 

παραγωγή είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να αποδειχθεί αν οφείλονται στην ποιότητα του 

πατατοσπόρου ή στην κακοδιαχείρισή του ή σε ασθένειες των εδαφών ή σε καιρικές συνθήκες. 

Το Συμβούλιο στις περιπτώσεις προμήθειάς του με προβληματικό πατατόσπορο, 

υποβάλλει απαιτήσεις προς τους προμηθευτές, οι οποίοι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται 

θετικά με αντικατάσταση της ποσότητας του προβληματικού πατατοσπόρου ή και 

καταβολή εξόδων επαναδιαλογής. 

11. Προσφορές. 

Το ΣΕΚΠ ακολουθεί τις δικές του διαδικασίες προσφορών στη βάση εσωτερικών 

Κανονισμών Προσφορών που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από το Συμβούλιο, ώστε αυτοί 

να συνάδουν όσον το δυνατό με τους ισχύοντες στο δημόσιο Κανονισμούς Προσφορών.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκε ότι οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται δεν συνάδουν πάντοτε με τους Κανονισμούς Προσφορών του 

Συμβουλίου και με τις αρχές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των προσφορών.  

(α) Προσφορά αρ. 9/2009 για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων στο 

Συσκευαστήριο Λάρνακας.  Τον Ιανουάριο 2010 το Συμβούλιο προκήρυξε ανοικτό 

διαγωνισμό – με δημοσίευση στον εγχώριο τύπο – για την κατασκευή ψυκτικών 

θαλάμων. Από έλεγχο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) ∆εν έγινε εκτίμηση κόστους των εργασιών, πριν την προκήρυξη του 

διαγωνισμού, με βάση την οποία θα έπρεπε να αξιολογηθεί η λογικότητα 

των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν. 

(ii) Τα έγγραφα διαγωνισμού παρουσιάζουν αδυναμίες/ελλείψεις, η κυριότερη εκ 

των οποίων είναι ο μη σαφής καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων 

αξιολόγησης των προσφορών καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης. Ο μη 

καθορισμός των πιο πάνω αποτελεί ουσιώδη αδυναμία, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού οι προσφοροδότες μπορούσαν να 
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υποβάλουν και δική τους πρόταση που δυνατό να διαφοροποιείτο από την 

πρόταση του Συμβουλίου (απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών). 

Το Συμβούλιο ανέθεσε τελικά τη σύμβαση σε προσφοροδότη η τιμή του 

οποίου δεν ήταν η χαμηλότερη, υιοθετώντας εισήγηση της επιτροπής 

αξιολόγησης με βάση την οποία η εν λόγω προσφορά ήταν η πιο 

συμφέρουσα οικονομική λύση, βασιζόμενη ωστόσο σε κριτήρια τα οποία 

αφενός δεν περιλαμβάνονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού και αφετέρου 

δεν τεκμηριώνονται στην αξιολόγηση επαρκώς. 

(iii) Παρά το γεγονός ότι προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός και είχαν υποβληθεί 

7 προσφορές (η μια εκ των οποίων υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και δεν λήφθηκε 

υπόψη), η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε σε διαπραγμάτευση με τρεις 

προσφοροδότες – με βάση την έκθεση αξιολόγησης – και τελικά εισηγήθηκε 

ανάθεση της σύμβασης στον επιτυχόντα προσφοροδότη για το ποσό των 

€379.000 + ΦΠΑ, με βάση την τροποποιημένη προσφορά του, στην οποία 

τροποποιήθηκε τόσο η τιμή όσο και όροι του διαγωνισμού (π.χ. εγγύηση καλής 

λειτουργίας, καθορισμός ποσού €400/ημέρα ως αποζημίωση για καθυστέρηση, 

ο χρόνος αποπεράτωσης). 

(iv) Ενώ με βάση το υπογραμμένο συμβόλαιο, αλλά και την τροποποιημένη 

πρόταση του αναδόχου με βάση την οποία έγινε η ανάθεση της σύμβασης, ως 

ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών είχε καθοριστεί η 20.6.2010 (με 

σημείωση μάλιστα ότι αποτελούσε ουσιώδη όρο της σύμβασης), τελικά αυτές 

παραδόθηκαν στις 21.7.2010 (με βάση βεβαίωση του ιδιώτη συμβούλου του 

Συμβουλίου), δηλαδή με 1 μήνα καθυστέρηση. Ωστόσο, το Συμβούλιο 

αποφάσισε τον Οκτώβριο 2010 να μην διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον 

ανάδοχο (οι οποίες με βάση την πρόνοια για ρήτρα €400/ημέρα, ανέρχονται 

περίπου σε €12.000), επειδή – μεταξύ άλλων – έκρινε ότι η καθυστέρηση στην 

παράδοση των μηχανημάτων από τους προμηθευτές στον ανάδοχο δεν 

οφειλόταν σε αυτόν, ενώ έγιναν από τον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες για τις 

οποίες δεσμεύτηκε να μην απαιτήσει πληρωμή ύψους €9.600 + ΦΠΑ. 

Οι πιο πάνω λόγοι ωστόσο δεν δικαιολογούν κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας 

τη μη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Συμβούλιο, για τους πιο κάτω λόγους: 
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 Η ευθύνη για την έγκαιρη εξασφάλιση/παράδοση των μηχανημάτων είναι 

αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου ανεξάρτητα εάν αυτή οφείλεται στους 

προμηθευτές του, ενώ δεν φαίνεται η καθυστέρηση αυτή να έχει 

αιτιολογηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Οι πρόσθετες εργασίες οι οποίες έγιναν από τον ανάδοχο δεν φαίνεται να 

έχουν ζητηθεί από το Συμβούλιο, αλλά σύμφωνα και με τον ίδιο τον 

ανάδοχο σκοπό είχαν να βελτιώσουν την ποιότητα, λειτουργικότητα, 

ασφάλεια, αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, στοιχεία 

ωστόσο τα οποία θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψην του στην προσφορά που 

υπέβαλε και με βάση τα οποία κρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης ότι 

υπερτερούσε έναντι των άλλων προσφοροδοτών, με αποτέλεσμα να του 

ανατεθεί η σύμβαση ως η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. 

(v) Ενώ με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, – τα οποία σύμφωνα με το 

συμβόλαιο υπερισχύουν της προσφοράς του αναδόχου, όπου υπάρχει 

σύγκρουση προνοιών – ο ανάδοχος θα έπρεπε να υποβάλει εγγύηση 

πιστής εκτέλεσης του συμβολαίου το αργότερο σε δέκα μέρες από την 

ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης, ημερ. 31.3.2010, δηλ. μέχρι 

τις 10.4.2010, αυτός υπέβαλε την εγγύηση πιστής εκτέλεσης στις 28.5.2010. 

Επίσης, δεν υπέβαλε εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 10% της αξίας του 

έργου για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού 

προσωρινής παραλαβής που ήταν η 10.9.2010, όπως προνοείται στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. 

(β) Προσφορά για ηλεκτρολογικές εργασίες στα νέα γραφεία του Συμβουλίου στη 

Λάρνακα.  Για τις πιο πάνω εργασίες εφαρμόστηκε η διαδικασία με διαπραγμάτευση και 

ζητήθηκε η υποβολή προσφορών από τρεις εταιρείες.  ∆ιαπιστώθηκε ότι: 

(i) ∆εν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Προσφορών 

διαδικασίες, αφού δεν αιτιολογήθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

και δε φαίνεται να εξασφαλίστηκε η εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία αυτή.  

(ii)  Στους όρους του διαγωνισμού δεν περιλήφθηκε πρόνοια για τραπεζική εγγύηση 

πιστής εκτέλεσης και ρήτρες για καθυστερήσεις και για πιστή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου.  
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(γ) Μητρώο προσφορών. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

προσφορών, θα πρέπει να τηρείται σχετικό μητρώο προσφορών. Στο μητρώο θα 

πρέπει να τηρούνται στοιχεία όπως αριθμός προσφοράς, περιγραφή, ημερομηνία 

προκήρυξης και ανάθεσης, ανάδοχος, συμβατική αξία και τραπεζικά εγγυητικά.  

12. Εσωτερικός έλεγχος.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, λόγω της μείωσης του προσωπικού τα 

τελευταία χρόνια, ορισμένες διαδικασίες δεν ακολουθούνται σωστά και ο εσωτερικός 

έλεγχος σε κάποιους τομείς έχει αποδυναμωθεί. Παρόλο που το Συμβούλιο έχει προβεί σε 

ορισμένες διορθωτικές ενέργειες και έχουν υιοθετηθεί διαδικασίες για ενδυνάμωση του 

εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται ελλείψεις και αδυναμίες σε κάποιους τομείς, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα λαθών ή/και παραλείψεων.  Πιο κάτω αναφέρονται 

συγκεκριμένες ελλείψεις και αδυναμίες. 

(α) Παρατηρήθηκε και πάλι σημαντική καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων, οι οποίες ετοιμάστηκαν τον Μάρτιο του 2011. Οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να ετοιμάζονται το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στις 30 

Σεπτεμβρίου. 

(β) Εξακολουθεί να υπάρχουν αδυναμίες στη μορφή που τηρούνται τα στοιχεία για 

την ετοιμασία των καταστάσεων πληρωμής των εργατών του Συσκευαστηρίου 

Λάρνακας αφού οι ώρες εργασίας των εργατών, οι αποκοπές ωρών από το κανονικό 

ωράριο αλλά και οι ώρες για υπερωριακή εργασία σημειώνονται πρόχειρα και δεν 

επιβεβαιώνονται σε πραγματικό χρόνο από δεύτερο άτομο.   

(γ) Θα πρέπει να καθοριστεί διαδικασία έκδοσης για χρήση των διπλοτύπων στα 

διάφορα συσκευαστήρια καθώς και οδηγίες για άμεση επιστροφή τους στο Λογιστήριο 

με τη συμπλήρωση τους. Το Μητρώο ∆ιπλοτύπων που τηρείται για παρακολούθηση 

και έλεγχο της παραλαβής, έκδοσης και χρήσης των διαφόρων διπλοτύπων  δεν 

ενημερώνεται με τα διπλότυπα των οποίων η χρήση έχει ολοκληρωθεί εφόσον δεν 

επιστρέφονται στο Λογιστήριο. Το απόθεμα των αχρησιμοποίητων διπλοτύπων πρέπει 

να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. 

(δ) Παρόλο που το Συμβούλιο έχει προβεί σε ορισμένες διορθωτικές ενέργειες, 

εξακολουθεί να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά στην έγκαιρη αποστολή,  

καταχώριση και αρχειοθέτηση από το Λογιστήριο των σχετικών με την όλη διαδικασία 

αποστολής, φύλαξης και έκδοσης/πώλησης πατατών από τα ψυγεία ή/και 
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πατατοσπόρου, εγγράφων και τιμολογίων.  Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στα 

συσκευαστήρια να αποστέλλουν έγκαιρα στο Λογιστήριο για ενημέρωση των σχετικών 

λογαριασμών, τα διάφορα έντυπα κατάλληλα υπογραμμένα.  Η καταχώριση στους 

λογαριασμούς φωτοτυπημένων εγγράφων δεν ενδείκνυται. 

(ε) Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Έκθεσή μας, τα τιμολόγια τοις μετρητοίς 

δεν καταχωρούνται στα ταμεία κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Όλα τα τιμολόγια που 

αφορούσαν στο οικονομικό έτος καταχωρήθηκαν στα ταμεία τον Νοέμβριο 2010, 

γεγονός που δεικνύει  ότι  δεν ελέγχεται το υπόλοιπο του ταμείου κατά τη διάρκεια του 

έτους.  Τα τιμολόγια τοις μετρητοίς πρέπει να καταχωρούνται άμεσα για διευκόλυνση του 

ελέγχου και καλύτερη παρακολούθηση του ταμείου. 

(στ)    Εξακολουθεί να υπάρχουν 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. 

(ζ)   Για ενδυνάμωση της ασφάλειας του μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να 

υιοθετηθούν διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο δωμάτιο του εξυπηρετητή δικτύου 

(server) και να καθοριστούν διαδικασίες διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης στο 

σύστημα (π.χ. έκδοση, έγκριση, αφαίρεση και παρακολούθηση των δικαιωμάτων 

πρόσβασης).  Επίσης θα πρέπει να καταρτιστεί  σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.  

13.  Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Συμβουλίου.  

(α) 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 Προϋπολογισμό του ΣΕΚΠ, 

σύμφωνα με την εκάστοτε αναλογιστική μελέτη, μέσω του οποίου εμβάζονται τα 

οφειλόμενα ποσά.  Μέχρι το Φεβρουάριο του 2011, η Κυβέρνηση έχει καταβάλει 

συνολικό ποσό ύψους €1.346.378 για την ελλειμματική υποχρέωση προς το Ταμείο (σε 

σχέση με προϋπηρεσία) και συνολικό ποσό ύψους €161.845 για συμπλήρωση της 
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ετήσιας οικονομικής δαπάνης του Σχεδίου (τρέχουσα υπηρεσία) σε ποσοστό 5,1% ή 

3,75% (από το 2007).  

(β) Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία εκτίμησης την 31η 

∆εκεμβρίου 2008, το αναλογιστικό έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία είναι της 

τάξης των €2.726.000 και το κανονικό ποσοστό εισφοράς 17,9% (προηγουμένως 18%) 

από το οποίο 3,65% (προηγουμένως 3,75,%) των μισθών αποτελεί υποχρέωση της 

Κυβέρνησης. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση του αναλογιστή για τη 

χρηματοδότηση του πιο πάνω αναλογιστικού ελλείμματος με ετήσια καταβολή 

€608.000 για τα επόμενα 5 χρόνια.  Η καθαρή υποχρέωση  στον Ισολογισμό την 30η 

Σεπτεμβρίου 2010 ανέρχεται σε €2.095.859.  

(γ) Λόγω της μετεξέλιξης του Οργανισμού, θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσο η 

υποχρέωση της Κυβέρνησης όπως προκύπτει από το άρθρο 8β(iii) των Κ.∆.Π. 

524/2004 για καταβολή στο Ταμείο του ελλείμματος που προκύπτει μετά από κάθε 

αναλογιστική μελέτη, καθώς επίσης και της ετήσιας συμπληρωματικής της εισφοράς, 

συνιστά κρατική ενίσχυση. 

(δ) ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για την εφαρμογή του 

άρθρου 11 των περί του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και 

Χορηγήματα Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2004 (Κ.∆.Π. 524/2004), το οποίο αναφέρει 

ότι, σε περίπτωση μετεξέλιξης του Συμβουλίου, η διαχείριση και ο έλεγχος του Ταμείου θα 

αναληφθεί από Τριμελή Επιτροπή, την οποία θα διορίσει ο Υπουργός Οικονομικών. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει 

μετεξελιχθεί ως Οργανισμός από πλευράς τουλάχιστον της υπόστασης του προσωπικού 

ούτε το Συμβούλιο έχει καταργηθεί για να προβεί στις ενέργειες ως πιο πάνω. 

14. Χρεώστες/Εκκρεμείς οφειλές προς το Συμβούλιο. 

(α)   Γενικά.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας 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.  Ως εκ 

τούτου η μη έγκαιρη καταβολή των οφειλομένων ποσών επιβαρύνει το Συμβούλιο. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, ενόψει του γεγονότος ότι το ΣΕΚΠ είναι πλέον πλήρως 

αυτοχρηματοδοτούμενο, θα πρέπει να εξετάσει και να αποφασίσει για περαιτέρω μέτρα 
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που θα μπορούσαν να ληφθούν για καλύτερη διασφάλιση των εισπράξεων του από την 

πώληση πατατών.   

(β) Χρέος από εταιρεία.   Κροάτικη εταιρεία οφείλει στο Συμβούλιο ποσό €132.330 για 

την αγορά πατατών τον Απρίλιο 2006. 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 30.9.2010 εισπράχθηκε 

ποσό €2.400. Στις 20.5.2009 το Συμβούλιο ενημερώθηκε από το δικηγόρο του ότι δεν 

μπορεί να κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον του διευθυντή προσωπικά και το Συμβούλιο 

θα αναμένει τα αποτελέσματα της διαδικασίας πτώχευσης εναντίον της εταιρείας για 

είσπραξη οποιουδήποτε ποσού.  Έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για 

επισφαλές χρέος.   

(γ) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2010, έξι 

πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συμβούλιο το συνολικό ποσό των €35.103 

﴾£20.545﴿, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν 

από το Συμβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο που λήφθηκαν νομικά μέτρα για την είσπραξη των δανείων και εκδόθηκαν  

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

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

Κύπρο οφείλεται ποσό €20.326, για αξία πατατών που προμηθεύτηκε από το Συμβούλιο 

το 2000. Λήφθηκαν νομικά μέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του για 

καταβολή του ποσού με τόκο προς 8% το χρόνο, μέχρι εξοφλήσεως. Σύμφωνα με 

επιστολή του νομικού συμβούλου του Συμβουλίου, έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής 

(πτώχευσης) για τον πιο πάνω αγοραστή.  Έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 

για επισφαλές χρέος.  

 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 

 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2011 
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