
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

 

1.    Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2. Νομικό πλαίσιο. 

(α) Νομοθεσία.    Με την ψήφιση και δημοσίευση στις 18.3.2005 του περί 

Συμβουλίου  Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου του 2005 (Ν.26(Ι)/2005), το 

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων μετονομάστηκε σε 

Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων  (ΣΕΠ) και οι περί Εμπορίας Κυπριακών 

Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμοι του 1968 μέχρι 2002 καταργήθηκαν. 

(β) Αρμοδιότητες.  Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 18 του σχετικού Νόμου, είναι, μεταξύ άλλων,  

(i) η παροχή με αμοιβή στους παραγωγούς υπηρεσιών συγκέντρωσης 

ελαιολάδου, εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχου της ποιότητας, καθώς και η 

ποιοτική ταξινόμηση, αποθεματοποίηση  και συντήρηση του ελαιολάδου 

μέχρι τη διάθεσή του, 

(ii) η παροχή με αμοιβή στους παραγωγούς ή και σε άλλους ενδιαφερόμενους 

υπηρεσιών εμφιάλωσης και παράδοσης τελικού έτοιμου προϊόντος 

ελαιολάδου. 

3. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65 .110 ημερ. 28.2.2007 για  

 τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ.   

Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 

(i) την αδυναμία του Συμβουλίου να λειτουργήσει πάνω σε οικονομική βιώσιμη 

βάση, 

(ii) τη γνωμοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι δεν είναι 

στο εξής δυνατή η παραχώρηση κρατικής χορηγίας για χρηματοδότηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων και 
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(iii) την αδυναμία του Συμβουλίου να συνεχίσει, με την υπάρχουσα δομή και το 

υφιστάμενο προσωπικό, την επέκταση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων 

του κατά τρόπο ώστε να δικαιολογείται πλήρως η παρεχόμενη κρατική 

χορηγία, χωρίς την οποία η οικονομική του επιβίωση είναι αδύνατη,  

ενέκρινε, με την πιο πάνω απόφασή του, τον τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ 

το συντομότερο δυνατό και ευθύς μόλις είναι έτοιμα τα σχέδια διάθεσης των 

περιουσιακών του στοιχείων και πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού του.   

Για τον σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να δώσει οδηγίες 

στο ∆ιευθυντή του  Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για ετοιμασία 

και άμεση υποβολή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης του υφιστάμενου 

προσωπικού του Συμβουλίου και των μόνιμων εργατών του, σε συνεργασία με το 

ΣΕΠ και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

Παράλληλα, το ΣΕΠ εξουσιοδοτήθηκε όπως, σε συνεργασία με τα αρμόδια 

Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  

υποβάλει σχέδια διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων.  

Για το θέμα της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του  Συμβουλίου, ζητήθηκε 

γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, σε σχέση με τη δυνατότητα του κράτους 

να απευθυνθεί μόνο στις Οργανώσεις Παραγωγών, για τη διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου ο οποίος, με επιστολή του ημερ. 

10.4.2008, ανέφερε ότι αυτό μπορεί να γίνει νοουμένου ότι θα έχουν ληφθεί 

προηγουμένως οι απόψεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας αναφορικά με το αγοραίο ενοίκιο ή την αγοραία 

αξία, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά στο σχέδιο πρόωρης εθελοντικής 

αφυπηρέτησης του προσωπικού, το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, 

με επιστολή του ημερ. 25.1.2008, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του 

Υπουργείου ότι, ύστερα από μελέτη του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις 

θέσεις του προσωπικού του ΣΕΠ, κρίνει σκόπιμο όπως, για το προσωπικό που 

κατέχει οργανικές θέσεις στο Συμβούλιο, εξεταστεί το ενδεχόμενο απασχόλησής 

του σε ανάλογες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί η 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.  Για το σκοπό αυτό προέτρεψε το 

Υπουργείο όπως προωθήσει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

λήψη απόφασης.  Σε σχέση με το θέμα αυτό δε φαίνεται να έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα οποιεσδήποτε ενέργειες και επειδή έχω σοβαρές επιφυλάξεις αν η λύση 

που προτείνεται είναι νομικά επιτρεπτή, εισηγήθηκα, σε προηγούμενη έκθεσή μου 
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όπως, πριν την περαιτέρω προώθησή του, ζητηθεί η άποψη του Γενικού 

Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας. 

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

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

εξεταστεί το ενδεχόμενο απασχόλησής του σε κενές θέσεις του ωρομίσθιου 

κυβερνητικού προσωπικού, αναφέροντας και πάλιν ότι για υλοποίηση της πιο 

πάνω εισήγησης θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο.   

Κατόπιν συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

όπου εκφράστηκε από το Συμβούλιο και τις ομάδες ελαιοπαραγωγών η επιθυμία 

για συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ, το Υπουργείο ζήτησε, με επιστολή του 

ημερ. 22.4.2009, την υποβολή, από το Συμβούλιο, μελέτης βιωσιμότητας στην 

οποία να αναφέρονται με στοιχεία οι πηγές χρηματοδότησης για κάλυψη των 

δαπανών λειτουργίας του ΣΕΠ χωρίς κρατική χορηγία. 

Βάσει των πιο πάνω το Συμβούλιο ανέθεσε, ύστερα από διαδικασία προσφορών,  

την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας σε σύμβουλο. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ΣΕΠ δεν μπορεί να καταστεί οικονομικά ανεξάρτητος 

Οργανισμός, δηλαδή  να καλύπτει τα έξοδά του για τις οικονομικές του 

δραστηριότητες από τα αντίστοιχα έσοδά του, αφού, όπως αναφέρεται, από το 

2004, ο ΣΕΠ προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες σχεδόν αποκλειστικά στην ΣΕΚΕΠ 

ΛΤ∆, η οποία διακινεί λιγότερο από το 10% της παραγωγής του ελαιολάδου της 

Κύπρου.  Η χρέωση του ΣΕΠ προς τη ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ είναι πολύ πιο κάτω του 

πραγματικού κόστους με αποτέλεσμα, ακόμη και αν επιτευχθεί δραστική μείωση 

των εξόδων του ΣΕΠ και ενίσχυση των εσόδων του με εισοδήματα από την 

ενοικίαση μέρους της γης και των κτιρίων του, τα έσοδα από τις οικονομικές 

δραστηριότητες δεν θα μπορούν να καλύψουν τα αντίστοιχα έξοδα εκτός εάν η 

τιμή εμφιάλωσης αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που δεν αποδέχεται η ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆. 

Στα συμπεράσματα της μελέτης αναφέρεται επίσης ότι ο ΣΕΠ μπορεί να συνεχίσει 

να λειτουργεί ασκώντας τις οικονομικές δραστηριότητες που καθορίζει ο Νόμος 

26(Ι)/2005, νοουμένου ότι θα διακόψει τις οικονομικές του δραστηριότητες, θα 

μετακινηθεί το ωρομίσθιο προσωπικό, ο βοηθός γραφείου και η έκτακτη γραφέας 

και το Συμβούλιο θα στελεχωθεί με επιπρόσθετο προσοντούχο προσωπικό.  Το 
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Συμβούλιο θα  αποτελεί τον επίσημο φορέα εφαρμογής της κρατικής ελαϊκής 

πολιτικής και κουλτούρας της ελαιοκομίας της Κύπρου, διατήρησης της ποιότητας 

του ελαιολάδου,  προώθησης της κατανάλωσης του ελαιολάδου στην επιτόπια 

αγορά, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών, συνεργασίας με 

τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων και συμμετοχής σε προγράμματα της Ε.Ε.  

Στα πλαίσια αυτά θα επιδιώξει τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά ∆ιακρατικά 

Προγράμματα, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα και θα ενοικιάσει ή πωλήσει 

στην ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ ή σε άλλη οργάνωση ή σε ιδιώτες, τις αποθήκες ελαιολάδου και 

το συσκευαστήριό του. 

Το Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 5.2.2010, αφού εξέτασε τα διάφορα σενάρια 

της μελέτης βιωσιμότητας, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να παραχωρήσει την έγκρισή του για πώληση 

των εγκαταστάσεων του ΣΕΠ την ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο για μεταφορά του εργατικού προσωπικού του ΣΕΠ στο ωρομίσθιο 

κυβερνητικό προσωπικό και την κατ’ αρχή έγκριση της αξιοποίησης των τεμαχίων 

γης που ανήκουν στο Συμβούλιο. 

Κατά την άποψή μας, οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.110 ημερ. 28.2.2007 όπως αναφέρονται στη 

σχετική παράγραφο της έκθεσής μας για τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ δεν 

έχουν εκλείψει ή διαφοροποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης 

βιωσιμότητας και τυχόν ανατροπή της απόφασης αυτής δεν δικαιολογείται με βάση 

τα οικονομικά στοιχεία της μελέτης αλλά θα αποτελεί καθαρά πολιτική απόφαση. 

4.  Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2009 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στις 22.7.2008, από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12.11.2008, 

ψηφίστηκε σε Νόμο στις 27.2.2009  και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ∆ημοκρατίας στις 6.3.2009 (Νόμος 15(ΙΙ)/2009).  Ο Προϋπολογισμός 

προβλέπει συνολικές πιστώσεις ύψους €1.261.411.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψήφισε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009, ενώ, 

όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κατά την περίοδο 1.3-

5.3.2009 δεν διενεργήθηκαν οποιεσδήποτε δαπάνες. 
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Παρατηρήσαμε ότι, στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνονται 

Κονδύλια τόσο εσόδων όσο και εξόδων τα οποία δεν συνάδουν με τις δυνατότητες 

του Συμβουλίου για υλοποίηση και παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση 

με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:   

Κονδύλι 
 

Προϋπολογισμός 
2009 

Αποτελέσματα 
2009 

∆ιαφορά 
 

 € € € 
Έσοδα Συμβουλίου 285.000 154.000 131.000 
Εργατικά 193.368 135.892 57.476 
Ηλεκτρισμός 27.000 2.844 24.256 
Προβολή, προώθηση 90.500 2.599 87.901 
Κεφαλαιουχικές ∆απάνες 80.000 - 80.000 
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις 74.000 - 74.000 

 

Θεωρούμε ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι σε θέση να εκτιμά με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τόσο τα αναμενόμενα έσοδα όσο και έξοδά του, και επισήμανα ότι ο 

Προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτίζεται με ορθολογιστικό και ρεαλιστικό 

τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα εκτέλεσής του.  Επίσης, εξέφρασα την 

άποψη ότι, ένας Οργανισμός, για τον οποίο υπάρχει ειλημμένη πολιτική απόφαση 

για τερματισμό των εργασιών του (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 

28.2.2007) δεν αναμένεται να περιλαμβάνει Κονδύλια στον Προϋπολογισμό του σε 

σχέση με Κεφαλαιουχικές δαπάνες πέραν των απόλυτα απαραίτητων για εκτέλεση 

των εργασιών του στο εγγύς μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μας πληροφόρησε ότι κατά το 2009 τα έσοδα ήταν 

μειωμένα λόγω της χαμηλής παραγωγής ελαιολάδου καθώς και στο ότι αρκετοί 

ελαιοπαραγωγοί, μέλη της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆, επέλεξαν να μην παραδώσουν το 

εμπόρευμά τους αλλά να το εμπορευθούν οι ίδιοι. Ανέφερε επίσης ότι τα υπόλοιπα 

έξοδα είναι συνάρτηση του όγκου του ελαιολάδου που παραλήφθηκε.  Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που αναφέρονται πιο πάνω 

δεν υλοποιήθηκαν αφού η ετοιμασία προσφορών διήρκεσε περισσότερο χρόνο 

από ότι αναμενόταν, με αποτέλεσμα η τελική κατακύρωσή τους να γίνει το 

∆εκέμβριο του 2009 και η υλοποίησή τους εντός του 2010. 

5. Οικονομική κατάσταση. 

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

2009 παρουσιάζουν ζημιά ύψους €919.728, σε σύγκριση με ζημιά €137.526 το 

2008.  Η σημαντική αύξηση της ζημιάς οφείλεται στην αναγνώριση, εντός του 
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έτους, του αναλογιστικού ελλείμματος ύψους €797.676 που προέκυψε βάσει 

αναλογιστικής μελέτης που ολοκληρώθηκε εντός του 2009. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2009 ανήλθαν σε €575.720, σε σύγκριση με 

€554.715 το 2008.  Η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στην αύξηση  της 

κρατικής χορηγίας, από €335.262 το 2008 σε €379.126  το 2009.  

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

€728.448, σε σύγκριση με €692.241 το 2008.  

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

χορηγία ύψους €379.126, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη 

των δαπανών του Συμβουλίου, που αφορούσαν σε μη οικονομικές 

δραστηριότητες.  Το  πιο πάνω ποσό προέκυψε από τον διαχωρισμό, από το 

Συμβούλιο, των Κονδυλίων του Προϋπολογισμού του 2009 σε οικονομικές και μη 

οικονομικές δραστηριότητες. 

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

αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου με βάση τη νέα νομοθεσία, οι δραστηριότητές του 

έχουν περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων 

του.  Ως εκ τούτου, η οικονομική κατάσταση του Συμβουλίου έχει επιδεινωθεί και 

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

τακτοποιήσει άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2009 

ανέρχονταν σε €2.664.033.   Η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλίου και η 

εκπλήρωση της αποστολής του  εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη 

περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής των δανείων του. 

6. ∆άνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.   

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

∆ημοκρατίας, δύο δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, τα υπόλοιπα 

των οποίων στις 31.12.2009 ανέρχονταν σε €832.001 και €1.055.885, αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2009, δεν έγινε καμιά σημαντική πληρωμή για τα πιο πάνω 

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

τόκοι υπερημερίας. Το Συμβούλιο τηρούσε παράλληλα  δύο λογαριασμούς 

επταήμερης και τριανταήμερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, με υπόλοιπα 

στις 31.12.2009 ύψους €112.120 και €363.609, αντίστοιχα, με επιτόκιο κατά τη 

διάρκεια του έτους περίπου 2,33% και 3,25%, αντίστοιχα. Παρόλο που το 
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Υπουργείο Οικονομικών, ως εγγυητής των δανείων, με επιστολή του ημερομηνίας 

17.7.2006, υπέδειξε την ανάγκη καταβολής ποσού της τάξης των £500.000 από τα 

χρηματικά διαθέσιμα (με βάση τα δεδομένα της 31.12.2005) έναντι των πιο πάνω 

δανείων, ώστε να μειωθεί το υπόλοιπό τους και να διατηρηθεί ποσό περίπου 

ύψους €85.000 (£50.000) ως αποθεματικό για τυχόν έκτακτες ανάγκες του 

Συμβουλίου, εντούτοις το Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα (€638.022 στις 

31.12.2009) για αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού των πιο πάνω δανείων.   

Σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, το υπόλοιπο των δανείων που θα παρέμενε 

σε εκκρεμότητα, θα αποπληρωνόταν από το κράτος, ως εγγυητής, μέσω των 

ετήσιων προϋπολογισμών του ΣΕΠ , αφού προηγουμένως είχε εξασφαλιστεί και η 

άποψη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με βάση τους Κανονισμούς 

περί Κρατικών Ενισχύσεων.   

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με επιστολή του ημερ. 7.7.2006, 

πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ότι, επειδή 

υπάρχει συμβατική υποχρέωση από την Κυβέρνηση για αποπληρωμή του 

οφειλόμενου ποσού των πιο πάνω δανείων, η οποία δημιουργήθηκε πριν την 

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα 

κρατικής ενίσχυσης. 

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

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

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

εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την πιο πάνω ημερομηνία, πλέον τους 

σχετικούς τόκους.  

Λόγω του ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση από το Συμβούλιο, το θέμα 

παραπέμφθηκε σε διαιτησία το αποτέλεσμα της οποίας βρίσκεται ακόμα σε 

εκκρεμότητα, ενώ από 13.5.2009 η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα επιβαρύνει τα 

δάνεια με σταθερό επιτόκιο ύψους 9%.   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μας πληροφόρησε ότι το θέμα των δανείων θα το 

επιληφθεί το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήψη απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου σε σχέση με το μέλλον του ΣΕΠ, στη βάση των συμπερασμάτων της 

μελέτης βιωσιμότητας που ετοιμάστηκε.  Όσον αφορά στο επιτόκιο ύψους 9% που 

επιβάλλει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το Συμβούλιο έφερε ένσταση κατά την 
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παραπομπή του θέματος σε διαιτησία και η τράπεζα ανέλαβε να τεκμηριώσει και 

να δικαιολογήσει το ύψος του επιτοκίου. 

7. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές. 

Στις 31.12.2009 το Συμβούλιο εργοδοτούσε εννέα άτομα, από τα οποία τα τρία σε 

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

με σύμβαση για προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά καθήκοντα.   

Οι δαπάνες για μισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των μόνιμων 

υπαλλήλων ανήλθαν σε €189.611, σε σύγκριση με €181.252 το προηγούμενο 

έτος.  Συνεπώς, ο μέσος όρος δαπανών για κάθε μόνιμο υπάλληλο, χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων, ήταν €52.978 για το 2009 έναντι 

€50.749 για το 2008.Οι δαπάνες για την μίσθωση των υπηρεσιών για γραφειακά 

καθήκοντα, ανήλθαν σε €13.549, ενώ οι  δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε 

€135.892( €140.748  για το 2008). 

8.    Αναλογιστική Μελέτη.   

Βάσει αναλογιστικής μελέτης που διενεργήθηκε με ημερομηνία εκτίμησης την 31η  

∆εκεμβρίου 2008, το αναλογιστικό έλλειμμα σε σχέση με προϋπηρεσία ανέρχεται 

σε €767.000 και αναγνωρίστηκε εξ΄ ολοκλήρου στις οικονομικές καταστάσεις του 

έτους. Οι αναλογιστές προτείνουν αποπληρωμή του πιο πάνω ελλείμματος με 

ισόποσες δόσεις για τρία, πέντε ή επτά χρόνια. Το Συμβούλιο, σε συνεδρία του 

στις 11.6.2009, αποφάσισε την κάλυψη του ελλείμματος με πέντε ετήσιες δόσεις, 

ύψους €171.000 η κάθε μία.  

9.   Κόστος παροχής υπηρεσιών προς ομάδες παραγωγών. 

Με βάση συμφωνίες που υπογράφτηκαν στις 29.12.2006 και 21.2.2007, το 

Συμβούλιο παρέχει υπηρεσίες σε δύο ομάδες παραγωγών. Το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν σε σχέση με οικονομικές δραστηριότητες 

ανήλθε, κατά το 2009, σε €299.729, ενώ το ποσό που χρεώθηκε στις εταιρείες 

έναντι των υπηρεσιών αυτών βάσει των τιμών που προβλέπονται στις υπό 

αναφορά συμφωνίες, ήταν μόνο €153.863 δηλαδή χρεώθηκε μόλις το 51,3% του 

συνολικού κόστους.  Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με επιστολή του 

ημερ. 18.7.2006 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, υπέδειξε 

ότι αν οι τιμές χρέωσης του ΣΕΠ καθορίζονται χωρίς καθαρά ιδιωτικοοικονομικά 
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κριτήρια, τότε δίνεται με τον τρόπο αυτό έμμεσο πλεονέκτημα στους αγοραστές 

υπηρεσιών από το ΣΕΠ. 

Όπως μας πληροφορήσατε στην απαντητική επιστολή σας σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, η τιμή χρέωσης καθορίστηκε από το Συμβούλιο ως μέση τιμή 

για παραλαβή και διαχείριση 1.000 τ.μ. ελαιολάδου και λόγω της χαμηλής 

παραγωγής των τελευταίων ετών οι πραγματικές ποσότητες ελαιολάδου που 

διαχειρίστηκε ο ΣΕΠ ήταν πολύ χαμηλότερες.  Ωστόσο, έχουμε την άποψη ότι η 

τιμή χρέωσης θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης αφού, με βάση τη μελέτη 

βιωσιμότητας που ετοιμάστηκε πρόσφατα από συμβούλους, η ρεαλιστική 

αναμενόμενη ποσότητα που θα διαχειρίζεται ο ΣΕΠ είναι μόνο 300 τόνοι. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μας πληροφόρησε ότι, αφού η ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆ δεν 

αποδέχεται αύξηση της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών, το Συμβούλιο δεν 

έχει άλλη επιλογή από του να επιτρέπει την ισχύ των τιμών αυτών μέχρι να ληφθεί 

απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το μέλλον του. 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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