
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004. 

 
1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και  1984, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Λογαριασµοί και έλεγχος. 

Παρόλο ότι µε την επιστολή µου αρ. Φακ. 7.43.0.2, ηµερ. 7.3.05, ενηµέρωσα το 

Γενικό ∆ιευθυντή του ΣΕΚΕΠ για την έναρξη του ελέγχου και για όλα τα λογιστικά 

βιβλία, έγγραφα, στοιχεία και καταστάσεις που έπρεπε να συµπληρωθούν ή/και 

ετοιµαστούν και υποβληθούν για την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου, εντούτοις 

αρκετά από αυτά δεν ήταν έτοιµα, ούτε και ετοιµάστηκαν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου, όπως, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:   

• Αναλύσεις πωλήσεων. 

• Αναλυτική κατάσταση µε τα τιµολόγια στην οποία να φαίνεται η ποσότητα, το 

είδος και η αξία του ελαιολάδου και µε αναφορά στη σχετική φορτωτική. 

• Συµφιλιωτική κατάσταση αποθεµάτων ελαιολάδου. 

• Αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής. 

• Αποδεικτικά στοιχεία επιδότησης ντόπιας αγοράς. 

Λόγω της µη ετοιµασίας των πιο πάνω, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν δόθηκαν οι αναµενόµενες εξηγήσεις που 

ζητήθηκαν, δεν µπόρεσα να πιστοποιήσω τις πωλήσεις/εξαγωγές, αποθέµατα 

και χρεώστες, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 8,9 και 13 της έκθεσής µου 

αυτής και ως εκ τούτου η έκθεση ελεγκτή δόθηκε µε επιφύλαξη. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς παρατηρείται  

πλεόνασµα ύψους £913.743, σε σύγκριση µε έλλειµµα £30.270 το 2003.  Μέσα στο 

2004 εισπράχθηκε ποσό ύψους £1.498.229, το οποίο αφορά στην επιδότηση από 

την Κυβέρνηση των εξαγωγών που έγιναν µέσα στο 2003, σε σύγκριση µε 
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£1.760.039 που εισπράχθηκε µέσα στο 2003 και αφορούσε σε επιδότηση για τις 

εξαγωγές του 2002 και µέρος του 2003. 

(β)  Πωλήσεις ελαιοκοµικών προϊόντων.  Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις 

πωλήσεις ελαιολάδου και ελιών κατά τα τελευταία πέντε έτη: 

 
Έτος  Ελιές  Ελαιόλαδο  Ολικό 

  £  £  £ 
2000  3.268  1.039.270  1.042.538 
2001  9.246  968.050  977.296 
2002  3.904  1.757.325  1.761.229 
2003  0  2.213.463  2.213.463 
2004  0  1.367.165  1.367.165 

 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου για τα έτη 2004 και 2003. 

 
 2004  2003 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
0,87 

  
0,52 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (µείον αποθέµατα) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,55 

  
0,11 

Μικτή Ζηµιά (συν έµµεσα έξοδα παραγωγής) προς 
Πωλήσεις Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

 
22% 

  
70,7% 

 
4. Ρευστότητα του Συµβουλίου. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου στις 31.12.04 ανέρχονταν σε £560.689, σε 

σύγκριση µε αρνητικό υπόλοιπο (παρατράβηγµα) £589.176 κατά το προηγούµενο 

έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £1.149.865, η οποία οφείλεται κυρίως στην 

είσπραξη της επιδότησης των εξαγωγών από την Κυβέρνηση ύψους £1,5 εκ. 

5. Προϋπολογισµός. 

(α)  Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2004 εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 2.6.03.  Με βάση το άρθρο 55Α του περί Εµπορίας Κυπριακών 

Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου, στάληκε στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού στις 4.6.03 και, σύµφωνα µε επιστολή του πιο πάνω Υπουργείου, 

εγκρίθηκε την 1.12.03. 
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Στις 7.7.04 ζητήθηκαν συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους £7.000, οι οποίες 

εγκρίθηκαν από τον  Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 18.10.04.  

(β) Υπερβάσεις. Στις 31.12.04 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στον Προϋπολογισµό 

του Συµβουλίου συνολικού ύψους £8.947, οι οποίες αφορούν σε τόκους, για τις 

οποίες θα πρέπει να ζητηθεί η έγκριση του Συµβουλίου και του αρµόδιου Υπουργού, 

όπως προνοείται στις ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες του Συµβουλίου.  

(γ)  Υποβολή Προϋπολογισµού στο Υπουργείο Οικονοµικών.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) (Τροποποιητικό) Νόµο του 1987, το Συµβούλιο 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του Προϋπολογισµού του για έγκριση 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου, µε αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.03, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΕΚΕΠ, τα οποία δεν έχουν την υποχρέωση 

υποβολής των Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή, θα πρέπει να 

λαµβάνουν, µέσω των οικείων Υπουργείων, και τη θέση του Υπουργείου 

Οικονοµικών πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων απασχόλησης, και οι 

Ηµικρατικοί αυτοί Οργανισµοί θα πρέπει να υποβάλλουν τον Προϋπολογισµό τους 

στο Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις µέχρι τη 15η Ιουνίου.  Ο Προϋπολογισµός 

του ΣΕΚΕΠ για το 2004 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για ενηµέρωση 

στις 10.5.04. 

6. Θέµατα προσωπικού. 

(α)  Το Συµβούλιο το 2004 εργοδοτούσε 5 υπαλλήλους και 5 εργάτες.  Οι δαπάνες 

για µισθούς, ωφελήµατα και συνεισφορές στα διάφορα ταµεία για τις 5 µόνιµες 

θέσεις ανέρχονταν σε £143.172, µε ετήσιο µέσο όρο δαπάνης για κάθε υπάλληλο 

γύρω στις £28.634.  Επιπρόσθετα, η δαπάνη για εργατικά ήταν £83.250.  Επίσης το 

2004 απασχολήθηκαν 2 έκτακτοι γραφείς και 4 έκτακτοι εργάτες. 

(β)  Υποχρεώσεις του ΣΕΚΕΠ στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων.   
Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς του ΣΕΚΕΠ, στις 31.12.04 το Συµβούλιο όφειλε στο 

πιο πάνω Ταµείο το ποσό των £1.947, το οποίο όµως δεν επιβεβαιώθηκε µε τους 

αντίστοιχους λογαριασµούς του Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων, λόγω του ότι 

δεν είχαν ετοιµαστεί οι λογαριασµοί του Ταµείου για το έτος 2004, αλλά ούτε και το 

σχετικό Καθολικό του Ταµείου ήταν ενηµερωµένο. 
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7. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά κενά και 

αδυναµίες, µε αποτέλεσµα πέραν των επιπτώσεων πάνω στον ίδιο τον Οργανισµό, 

να επηρεάζεται η οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου από την Υπηρεσία µου και να 

δυσχεραίνεται ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων.  Τα ακόλουθα 

παραδείγµατα είναι ενδεικτικά. 

(α)  Φορτωτικές.   

(i) Στα έντυπα των φορτωτικών έγιναν σε µερικές περιπτώσεις αλλαγές στις 

ποσότητες και στο είδος του ελαιολάδου, στον αριθµό της δεξαµενής και στην 

ποσότητα του ελαιολάδου που αντλήθηκε από αυτή ή ακόµη και προσθήκες στις 

πληροφορίες που περιείχαν, χωρίς αυτές να µονογραφηθούν ή να δοθούν 

εξηγήσεις για τις αλλαγές, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσω να βεβαιώσω την 

ορθότητα των αποθεµάτων που εκδόθηκαν και των χρεώσεων που έγιναν στους 

πελάτες του ΣΕΚΕΠ.   

(ii) Στις πλείστες περιπτώσεις τα έντυπα των φορτωτικών δεν έφεραν την 

υπογραφή του οδηγού που παρέλαβε τα προϊόντα για µεταφορά. 

(β)  Τήρηση Βιβλίου Πωλήσεων.  Βιβλίο Πωλήσεων τηρείτο µέχρι τις 3.2.04.  

Παρά το γεγονός ότι επανειληµµένα ζήτησα αναλυτική κατάσταση στην οποία να 

φαίνεται ο αριθµός του τιµολογίου και η ποσότητα, το είδος και η αξία του 

ελαιολάδου, στοιχεία τα οποία, τα προηγούµενα χρόνια, µπορούσαν να ληφθούν 

από το Βιβλίο Πωλήσεων, εντούτοις µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν µου 

δόθηκαν οι πιο πάνω πληροφορίες, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσω να διεξαγάγω 

συγκεκριµένους προγραµµατισθέντες ελέγχους, όπως την εξακρίβωση της 

συνολικής ποσότητας των πωλήσεων για το έτος, των πωλήσεων ανά µήνα, των 

πωλήσεων σε τρίτους κ.α. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο υπάλληλος που 

τηρούσε το Βιβλίο Πωλήσεων αφυπηρέτησε και ότι θα γίνει προσπάθεια ούτως ώστε 

να δίδονται οι ανάλογες πληροφορίες από το µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

(γ) Μέτρηση ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή.  Όπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, δεν έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα τα 

κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή της ορθής ποσότητας ελαιολάδου που 

µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή. 
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(δ)  Τιµολόγια. 

(i) Τα τιµολόγια, τα οποία εκδίδονται από το µηχανογραφηµένο σύστηµα, δεν 

ενηµερώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε τον αριθµό της φορτωτικής, βάσει 

των οποίων εκδίδονται, αλλά η ενηµέρωση γίνεται χειρόγραφα, µε κίνδυνο να 

γίνουν λάθη. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα µελετηθεί 

µε τους προγραµµατιστές του µηχανογραφηµένου συστήµατος για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατή η αλλαγή. 

(ii) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τιµολόγια εκδόθηκαν 

προγενέστερα των φορτωτικών.   

(ε)  Αποδείξεις είσπραξης.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εκτυπώθηκαν από το µηχανογραφηµένο σύστηµα αποδείξεις είσπραξης µε τον ίδιο 

αύξοντα αριθµό αλλά µε διαφορετική ηµεροµηνία και µε διαφοροποιηµένα κάποια 

από τα στοιχεία που περιέχονταν σ΄ αυτές.   

8. Εκδόσεις ελαιολάδου (πωλήσεις). 

Στο Καθολικό Αποθήκης, το οποίο είναι µηχανογραφηµένο, καταχωρίζεται ο αριθµός 

του τιµολογίου πώλησης, αντί ο αριθµός της φορτωτικής, όπως θα έπρεπε, και 

δεδοµένου ότι στις φορτωτικές δεν αναγράφεται ο αριθµός του σχετικού τιµολογίου, 

δεν µπόρεσα να επιβεβαιώσω κατά πόσο το Καθολικό Αποθήκης ενηµερώθηκε µε 

όλες τις ποσότητες που αναφέρονται στις φορτωτικές και κατά πόσο για όλες τις 

φορτωτικές εκδόθηκαν τα σχετικά τιµολόγια και χρεώθηκαν οι µερίδες των πελατών. 

9. Αποθέµατα. 

Από τον έλεγχο των αποθεµάτων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Τα φύλλα της φυσικής καταµέτρησης που µας δόθηκαν δεν έφεραν τις 

υπογραφές του Οικονοµικού ∆ιευθυντή και του Αποθηκάριου που παρευρέθηκαν 

στην καταµέτρηση.  

(β)  Μετά τη φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων στις 31.12.04 έγιναν, µε 

διορθωτικές εγγραφές, διάφορες προσθαφαιρέσεις ποσοτήτων στο Καθολικό 

Αποθήκης (συνολικά αφαιρέθηκαν 445 593 κιλά), για να συµφωνήσουν τα βιβλία µε 

τα αποτελέσµατα της φυσικής καταµέτρησης, χωρίς όµως να διερευνηθούν και να 

δικαιολογηθούν οι επιµέρους διαφορές.  ∆εδοµένου ότι το µηχανογραφηµένο 

σύστηµα, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από 1.1.04, χωρίς να λειτουργήσει 
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παράλληλα µε το χειρόγραφο σύστηµα, και ενόψει του γεγονότος ότι οι διάφορες 

εγγραφές γίνονταν χωρίς να ελέγχονται, είχε ως κύριο αποτέλεσµα τις µεγάλες 

διαφορές στις ποσότητες ελαιολάδου µεταξύ του Καθολικού Αποθήκης και των 

φύλλων καταµέτρησης στις 31.12.04. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ζητήθηκαν εξηγήσεις για τις πιο πάνω διαφορές, χωρίς 

όµως να δοθούν, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσω να πιστοποιήσω την ορθότητα 

των αποθεµάτων που παρουσιάζονται στους τελικούς λογαριασµούς. 

10. Χρεώστες. 

(α)  ∆ιαγραφή χρεωστών.  Στις 31.12.04 διαγράφηκαν από το λογαριασµό 

χρεωστών £54.441 χρεωστικά υπόλοιπα και £6.389 πιστωτικά υπόλοιπα, µε 

αποτελέσµατα να χρεωθεί ο λογαριασµός κερδοζηµιών µε £48.052, χωρίς τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου και χωρίς την 

έγκριση του αρµόδιου Υπουργού, σε αντίθεση µε τη ∆ηµοσιονοµική και Λογιστική 

Οδηγία αρ.17. 

(β)  ∆ιαγραφή πιστωτικού υπολοίπου της Εθνικής Φρουράς.  Πιστωτικό 

υπόλοιπο στο λογαριασµό της Εθνικής Φρουράς, ύψους £6.208, διαγράφηκε χωρίς 

να υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά και χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.  

∆εν µου δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς δηµιουργήθηκε το πιστωτικό 

αυτό υπόλοιπο, το οποίο χρονολογείται από το 2001, ενώ το ΣΕΚΕΠ προµήθευε την 

Εθνική Φρουρά µε ελαιόλαδο. 

11. Πιστωτές. 

(α)  Παραγωγοί ελαιολάδου.  Στην προηγούµενη έκθεσή µου ανέφερα ότι πρόνοια 

ύψους £184.790, η οποία περιλήφθηκε στους πιστωτές στις 31.12.03, 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής στην οποία πληρώθηκαν οι 

παραγωγοί, µε βάση τις νέες τιµές που είχε καθορίσει το ΣΕΚΕΠ για το 2003, και της 

τιµής του 2002. 

Παρόλο που το Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 653, ηµερ. 11.8.03, αποφάσισε να 

καταβάλει τη διαφορά, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε το 

τηλεοµοιότυπο του αρ. 544/03, ηµερ. 10.2.04, ανέφερε ότι το Υπουργείο 

Οικονοµικών διαφωνούσε µε την παραχώρηση του εν λόγω ποσού στους 

παραγωγούς και ότι, ενόψει της εξέλιξης αυτής, ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού δεν ενέκρινε τη δαπάνη αυτή, εκτός εάν η πληρωµή αυτή δεν θα 

σήµαινε αργότερα έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού για το ΣΕΚΕΠ. 
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Παρά τη διαφωνία των δύο πιο πάνω Υπουργείων, ως προς την παραχώρηση του 

ποσού αυτού προς τους παραγωγούς, και µάλιστα µε συµπληρωµατικό 

Προϋπολογισµό, το ΣΕΚΕΠ συµπεριέλαβε στο συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό 

που υπέβαλε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 27.2.04 και 

7.4.04 για έγκριση το ποσό των £184.790, µέσα στο συνολικό ποσό των £3.056.640, 

κάτω από το Κονδύλι «Αγορές Ελαιολάδου», ο οποίος τελικά εγκρίθηκε. 

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενή µου έκθεση, µετά και από απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη συνεδρία αρ. 681, ηµερ. 27.5.04, καταβλήθηκε 

στους ελαιοπαραγωγούς ποσό ύψους £176.160. Η διαφορά των £8.630, η οποία δεν 

πληρώθηκε στους παραγωγούς, λόγω του ότι, όπως µου αναφέρθηκε, η πρόνοια 

που έγινε το 2003 ήταν αυξηµένη, διαγράφηκε. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο πλήρωσε το πιο πάνω 

ποσό κατόπιν πιέσεων από τους ελαιοπαραγωγούς. 

(β)   ∆ιαγραφή πιστωτών χωρίς έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Στην 

προηγούµενη έκθεσή µου παρατήρησα ότι για το ποσό ύψους £3.314 που 

παρουσιάζεται στο λογαριασµοί «∆ιάφοροι Πιστωτές» και για το ποσό ύψους £3.395 

που παρουσιάζεται στο λογαριασµό «Άλλοι Πιστωτές» δεν µου δόθηκαν αναλυτικές 

καταστάσεις, παρόλο που ζητήθηκαν επανειληµµένα.  Στις 31.5.04 και στις 31.12.04, 

διαγράφηκε συνολικά ποσό ύψους £7.213, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα 

πιο πάνω ποσά, χωρίς την ετοιµασία αναλυτικής κατάστασης και χωρίς την έγκριση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσω να επιβεβαιώσω την 

ορθότητά τους. 

12. ∆άνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 

Με εγγύηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Συµβούλιο σύναψε τα πιο κάτω δάνεια 

µε συγκεκριµένη τράπεζα: 

Κεφάλαιο   Επιτόκιο  
Ηµέρ. 

σύναψης  
Ηµέρ. 

αποπληρωµής  
£  %    

750.000 
200.000 
500.000 

 6,5 
6,5 
5,5 

 21.3.02 
27.11.02 

29.5.03 

12.4.04 
30.4.04 
29.5.05 
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Κατά τη διάρκεια του 2004 δεν πληρώθηκαν καθόλου δόσεις για οποιοδήποτε από 

τα πιο πάνω δάνεια, µε αποτέλεσµα να χρεώνονται, εκτός από τους τόκους των 

δανείων, και τόκοι υπερηµερίας.  Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο διατηρούσε λογαριασµό 

επταήµερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, µε ψηλό υπόλοιπο (£588.897 στις 

31.12.04), µε επιτόκιο όµως 2,25% για την περίοδο 1.1-3.5.04 και 3,25% για την 

περίοδο 3.5-31.12.04. 

13. Προσφορά αρ. Ε1/2004 για εξαγωγή ελαιολάδου. 

Κατόπιν πρόχειρων γραπτών προσφορών για εξαγωγή 779 µ.τ. πλεονασµάτων 

ελαιολάδου εσοδείας 2002-2003, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές. 

Στις 26.4.04 κατακυρώθηκε η προσφορά σε µια εταιρεία για εξαγωγή περίπου       

497 µ.τ. και  σε άλλη εταιρεία για εξαγωγή 300 000 λίτρων ελαιολάδου 

εµφιαλωµένου σε γυάλινο µπουκάλι του µισού λίτρου. 

Σχετικά µε την πιο πάνω προσφορά διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  ∆ιαδικασία προσφορών. 

(i) Στη συνεδρία αρ. 676, ηµερ. 21.4.04, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου 

ανέφερε ότι η πρόταση του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 

στη συνάντηση που είχαν στις 19.4.04, ήταν όπως τα πλεονάσµατα ελαιολάδου 

εξαχθούν πριν από την 1 Μαΐου 2004 µε πρόχειρες γραπτές προσφορές.   

(ii) ∆εν µου δόθηκε κατάλογος µε τα ονόµατα των ενδιαφεροµένων στους οποίους 

στάληκαν οι όροι προσφοράς, παρά µόνο µία κατάσταση, ηµερ. 21.4.04, στην 

οποία φαίνονται µόνο οι αριθµοί των τηλεοµοιοτύπων που στάληκαν από το 

ΣΕΚΕΠ στις 19.4.04 και 20.4.04, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης 

και µία κατάσταση µε τις διευθύνσεις των διαφόρων Κυπριακών Εµπορικών 

Κέντρων (Cyprus Trade Centers) στο εξωτερικό.  Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο 

πάνω, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν στις 22.4.04, δηλαδή προθεσµία 2-3 ηµερών µόνο, είχαν ως 

αποτέλεσµα τη µειωµένη συµµετοχή (µόνο τρεις προσφοροδότες), πράγµα που 

ελαχιστοποίησε τη δυνατότητα εξασφάλισης συµφέρουσων τιµών. 

(β)  Κατακύρωση. 

(i) Η προσφορά της µιας εταιρείας φαίνεται να ήταν εκτός των όρων προκήρυξης 

της προσφοράς, τόσο όσον αφορά στο είδος, όσο και στην ποσότητα 

ελαιολάδου που ζητήθηκε και ως εκ τούτου λανθασµένα της κατακυρώθηκε  
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µέρος της προσφοράς στις 26.4.04.  Συγκεκριµένα η εταιρεία αυτή ζήτησε      

300 000 λίτρα ελαιόλαδο εµφιαλωµένο σε γυάλινο µπουκάλι µισού λίτρου, ενώ 

οι όροι της προκήρυξης ήταν 779 µ.τ. +/- 30% χύµα ελαιόλαδο. 

(ii) Ζήτησα να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους ο τρίτος 

προσφοροδότης δεν συµπεριλήφθηκε στους “επικρατέστερους” προσφοροδότες  

και δεν εξετάστηκε η προσφορά του, η οποία παρά το γεγονός ότι ήταν χαµηλή, 

πληρούσε τους όρους της προκήρυξης. 

(iii) Είναι άξιον απορίας το γεγονός ότι στις 23.4.04, στη συνεδρία της Επιτροπής 

Προσφορών, κλήθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία τελικά 

κατακυρώθηκε στις 26.4.04 η προσφορά για εξαγωγή 497 µ.τ. ελαιολάδου και 

του ζητήθηκε να αυξήσει τις τιµές της αρχικής του προσφοράς, οι οποίες 

κυµαίνονταν από €1780 µέχρι €1960 τον τόνο, ο οποίος τις αύξησε κατά €25 τον 

τόνο για όλα τα είδη ελαιολάδου, και να µειώσει τις ζητηθείσες ποσότητες από 

779 µ.τ. σε 497 µ.τ.  Τελικά η εταιρεία αυτή παρέλαβε 583,16 µ.τ., ενώ στις 

31.12.04, σύµφωνα µε το Καθολικό Αποθήκης, υπήρχε στις αποθήκες του 

Συµβουλίου απόθεµα 223 µ.τ. ελαιολάδου. 

Άξιον απορίας είναι επίσης το γεγονός πώς από τους 195 µ.τ. παρθένου 

ελαιόλαδου για εξαγωγή (σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς), που ήταν 

σχεδόν ολόκληρο το απόθεµα παρθένου ελαιόλαδου του ΣΕΚΕΠ, ζητήθηκε από 

την πιο πάνω εταιρεία, η οποία και αποδέχθηκε, να της δοθούν 270 µ.τ. 

παρθένου ελαιόλαδου, δηλαδή επιπρόσθετα  75 µ.τ. 

(γ)  Μη εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 

(i) Εγγυητική εκτέλεσης.  Σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς/σύµβασης, ο 

εξαγωγέας θα έπρεπε να προσκοµίσει εγγυητική, η οποία να είχε εκδοθεί ή 

επικυρωθεί από µια κυπριακή τράπεζα.  Στη συνεδρία του αρ. 681, ηµερ. 

27.5.04, το Συµβούλιο αποφάσισε όπως ακυρώσει την προσφορά που 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία για εξαγωγή 300 000 λίτρων εµφιαλωµένου 

ελαιολάδου, λόγω µη υποβολής εγγυητικής βάσει των όρων της προσφοράς.  

Στην περίπτωση της εταιρείας στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά των    

497 µ.τ. όµως, το Συµβούλιο δεν έπραξε το ίδιο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 

αυτή προσκόµισε εγγυητική από τράπεζα του εξωτερικού, χωρίς να επικυρωθεί 

από κυπριακή τράπεζα, όπως προνοείτο στους όρους. 
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(ii) Ποσότητες που εξήχθησαν.  Στις διάφορες καταστάσεις/έγγραφα που µου 

υποβλήθηκαν για έλεγχο της εξαγωγής, αναφέρονται διαφορετικές ποσότητες 

είτε στο σύνολο τους, είτε ανά είδος ελαιολάδου, όπως φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

 
 
 
 

Είδος ελαιολάδου 

 
 

Ποσότητες 
βάσει όρων 
προκήρυξης 

 
 

Ποσότητες 
βάσει 

σύµβασης 

 
 

Ποσότητες 
βάσει 

φορτωτικών 

Ποσότητες 
βάσει 

τιµολογίων 
και 

ζυγολογίων 

 
Ποσότητες 
βάσει του  

“Cargo 
Declaration”  

Ποσότητες 
βάσει 

απαίτησης 
για 

επιδότηση 

 Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. Μ.Τ. 
Έξτρα παρθένο  
ελαιόλαδο 

 
450 

 
100 

 
291,363 

 
289,300 

 
339,300 

 
299,800 

Παρθένο 
ελαιόλαδο 

 
195 

 
270 

 
238,887 

 
238,200 

 
188,200 

 
231,918 

Εξευγενισµένο/ 
Ραφινέ (Refined) 

 
34 

 
44 

 
35,808 

 
35,600 

 
35,600 

 
35,808 

Ταγγισµένο(Rancid) 100 46 - - - - 
Λαµπάντε - 37 20,826 20,060 20,060 15,630 
Σύνολο 779 497 586,884 583,160 583,160 583,156 

 
(δ)  ∆ιαδικασία εξαγωγής.  Κατά την εξαγωγή δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που 

συµφωνήθηκε µεταξύ Αρχιτελωνείου, Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και ΣΕΚΕΠ κατά το 2003.  Έτσι δεν έγινε κανένας έλεγχος από 

λειτουργούς του Τµήµατος Τελωνείων και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού, τόσο κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα βυτιοφόρα από τις 

αποθήκες του ΣΕΚΕΠ, όσο και κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου επί του πλοίου-

βυτίου. 

Παρατηρήθηκε ότι το ΣΕΚΕΠ ζήτησε µε επιστολή του στις 17.5.04 από το Τµήµα 

Τελωνείων την επίβλεψη της εξαγωγής αλλά δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά του, λόγω 

του ότι η αποστολή από την Κύπρο σε κράτος µέλος της Κοινότητας δεν θεωρείται 

εξαγωγή, σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή τους ηµερ. 18.5.04, στην οποία 

όµως αναφέρεται ότι το ΣΕΚΕΠ θα µπορούσε να αποταθεί κοντά τους για 

εξασφάλιση αποδεικτικού Κοινοτικού χαρακτήρα για την αποστολή αυτή, κάτι το 

οποίο όµως δεν έγινε. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ γιατί δεν ζητήθηκε γραπτώς και η παρουσία και η επίβλεψη 

του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε όλα τα στάδια της 

εξαγωγής, γνωρίζοντας µάλιστα ότι το Υπουργείο Οικονοµικών όχι µόνο δεν είχε 
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εγκρίνει την εξαγωγή, σύµφωνα µε σχετική του επιστολή ηµερ. 12.7.04, προς το 

Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, η οποία 

στάληκε από το εν λόγω Υπουργείο, αλλά και στο παρελθόν είχε θέσει θέµα για 

αυστηρό έλεγχο σε όλα τα στάδια της εξαγωγής.  

(ε)  Φορτωτικές.  Λόγω  αρκετών αλλαγών/διαφορών/προσθηκών στα έντυπα των 

φορτωτικών, δεν µπόρεσα να βεβαιώσω την ορθότητα των ποσοτήτων που 

φορτώθηκαν. 

(στ)  Υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου.  Σύµφωνα µε σχετική κατάσταση 

που υποβλήθηκε για έλεγχο, η συνολική ποσότητα ελαιολάδου, σύµφωνα µε τις 

φορτωτικές, ήταν µεγαλύτερη κατά 3 724 κιλά, σε σύγκριση µε τη συνολική 

ποσότητα σύµφωνα µε τα ζυγολόγια.  Η δικαιολογία που δόθηκε για την πιο πάνω 

διαφορά είναι ότι αυτή αποτελεί κατακάθια ελαιολάδου, τα οποία καταµετρήθηκαν 

µετά τον καθαρισµό των δεξαµενών από τις οποίες αντλήθηκε το ελαιόλαδο. 

Επεσήµανα ότι σύµφωνα µε την πιο πάνω κατάσταση, σε 7 από σύνολο 30 

ζυγολογίων, τα οποία φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα, η συνολική ποσότητα του 

ελαιολάδου που ζυγίστηκε στο λιµάνι ήταν κατά 9 694 κιλά µεγαλύτερη, σε σύγκριση 

µε αυτή που φορτώθηκε στα βυτιοφόρα από τις αποθήκες του ΣΕΚΕΠ, για την οποία 

δεν µου δόθηκε καµιά εξήγηση και τίθεται το ερώτηµα πώς η ποσότητα του 

ελαιολάδου αυξήθηκε µέχρι να φτάσει το βυτιοφόρο στο λιµάνι. 

Φορτωτική Ζυγολόγιο ∆ιαφορά Είδος ελαιολάδου 
Αρ. Κιλά Κιλά Κιλά  

19573 18 317 20 040 -1 723 Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
19574 17 514 20 280 -2 766     »           »               »   
19576 18 998 19 120        -122     »           »               » 
19581 17 907 19 700 -1 793     »           »               » 
19582 18 099 19 160 -1 061     »           »               » 
19587 18 573 19 860 -1 287     Α΄         »               » 
19689 18 878 19 820        -942     »           »               » 

Σύνολο 128 286 137 980 -9 694  
 

(ζ)  Αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής.  Τα διάφορα αποδεικτικά στοιχεία της 

εξαγωγής, τα οποία υποβλήθηκαν για έλεγχο, ήταν πρόχειρα τοποθετηµένα (λυτά) 

σε φάκελο, ήταν ελλιπή και συµπεριελάµβαναν καταστάσεις, οι ποσότητες των 

οποίων δεν συµφωνούσαν µε τις ποσότητες που δηλώνονταν ότι εξήχθησαν.  Όταν 
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υποδείχθηκε στον Οικονοµικό ∆ιευθυντή ότι οι καταστάσεις αυτές είχαν διαφορές, 

ανέφερε ότι είναι λανθασµένες και υπέβαλε άλλες σε αντικατάστασή τους. 

Στα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαµβανόταν αναλυτική κατάσταση, στην οποία να 

παρουσιάζονται οι φορτωτικές και τα ζυγολόγια κατ΄ αύξοντα αριθµό και ποσότητα 

και κατά είδος ελαιολάδου, για σκοπούς σύγκρισης και ελέγχου της συνολικής 

ποσότητας που φορτώθηκε από τις αποθήκες και αυτής που ζυγίστηκε στο λιµάνι, 

για εντοπισµό των διαφορών.   Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πιο πάνω κατάσταση, 

καθώς και άλλες καταστάσεις οι οποίες είχαν ετοιµαστεί για παρόµοια εξαγωγή που 

έγινε το 2003, είναι απαραίτητη για σκοπούς ελέγχου και παρόλο που ζητήθηκε 

επανειληµµένα, δεν µου δόθηκε, µέχρι την τελευταία µέρα του ελέγχου, κατά την 

οποία µου δόθηκε µια κατάσταση, η οποία και πάλι ήταν ελλιπής, αφού δεν 

αναφέρονταν σ΄ αυτήν οι αριθµοί των ζυγολογίων, η διαφορά µεταξύ της ποσότητας 

κατά φορτωτική και του αντίστοιχου ζυγολογίου, ούτε και συµφωνούσε µε την 

κατάσταση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για επιδότηση. 

(η)  Απαίτηση για επιδότηση της εξαγωγής.  Στις 16.6.04 το ΣΕΚΕΠ υπέβαλε στο 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού την απαίτησή του ύψους 

£697.691, για επιδότηση της εξαγωγής 583 160 κιλών ελαιολάδου στην Ιταλία, 

επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση των ποσοτήτων ελαιολάδου και των εξόδων 

που υπέστη το ΣΕΚΕΠ.  Αντίγραφο της κατάστασης αυτής επισυνάφθηκε και σε 

σχετική επιστολή του ΣΕΚΕΠ προς το Υπουργείο Οικονοµικών ηµερ. 2.9.04. 

Από µελέτη της πιο πάνω κατάστασης παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Κόστος αγοράς ελαιολάδου που εξήχθη.  ∆εν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσω 

τις ποσότητες που εξήχθησαν ανά είδος ελαιολάδου και κατ΄ επέκταση το 

κόστος αγοράς του ελαιολάδου, όπως υπολογίστηκε για σκοπούς επιδότησης, 

λόγω του ότι: 

• Οι ποσότητες ήταν διαφορετικές, σε σύγκριση µε τα τιµολόγια και ζυγολόγια, 

όπως φαίνεται στον πίνακα της παραγράφου 13γ(ii). 

• Στην απαίτηση για επιδότηση αναφέρεται ότι υπάρχουν 7 132 κιλά παρθένο 

ελαιόλαδο κατηγορίας Α, το οποίο παρέµεινε στις δεξαµενές και φυλάγεται στα 

βαρέλια ως κατακάθι, ενώ σε σχετική επιστολή του Συµβουλίου προς την Υπηρεσία 

µου µε αρ. Φακ. Γ.∆.1., ηµερ. 23.6.04, αναφέρεται ότι µετά από την πιο πάνω 

εξαγωγή και τον καθαρισµό των δεξαµενών αντλήθηκε συνολική ποσότητα 5 474 

κιλά κατακάθι ελαιολάδου. 
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• Οι ποσότητες που συµπεριλήφθηκαν στον υπολογισµό του κόστους αγοράς του 

ελαιολάδου είναι οι ποσότητες που αφαιρέθηκαν από το Καθολικό Αποθήκης της 

κάθε δεξαµενής.  Επειδή όµως για τις ποσότητες αυτές, στο Καθολικό δεν 

αναφέρεται η φορτωτική/ζυγολόγιο, δεν µπόρεσα να επιβεβαιώσω την ορθότητά 

τους. 

14.  Κυβερνητικές επιδοτήσεις. 

(α)  Σε σχέση µε την απαίτηση του ΣΕΚΕΠ για επιδότηση εξαγωγής 583 160 κιλών 

ελαιολάδου το Μάιο του 2004, παρατηρήθηκε ότι η εξαγωγή ελαιολάδου έγινε χωρίς 

την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο µε επιστολή του ηµερ. 31.10.03 

απέρριψε το αίτηµα του ΣΕΚΕΠ για εξαγωγή 350 τόνων πλεονασµάτων ελαιολάδου 

εσοδείας 2002/2003 (300 τόνων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και 50 τόνων 

ραφινέ) και εισηγήθηκε την επιδότηση για επιτόπια κατανάλωση, ώστε να 

επωφεληθούν οι Κύπριοι καταναλωτές.  Σε σύσκεψη στις 22.12.03 στο Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού αποφασίστηκε όπως, αντί της επιδότησης 

ποσοτήτων για εξαγωγή, καταβληθεί προσπάθεια εκ µέρους του ΣΕΚΕΠ για διάθεση 

των πιο πάνω πλεονασµάτων στην ντόπια αγορά µε επιδότηση από το Κράτος £1 το 

λίτρο. 

Το ΣΕΚΕΠ δεν κατόρθωσε να προωθήσει το ελαιόλαδο στην ντόπια αγορά και, µε 

επιστολή του ηµερ. 1.3.04, εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού την εξαγωγή των 355 τόνων από τα αποθέµατα της εσοδείας 2002/2003 

και επιπλέον 400 τόνων της εσοδείας 2003/2004.  Η φόρτωση για την εξαγωγή από 

τις αποθήκες του ΣΕΚΕΠ έγινε µεταξύ 18.5.04-21.5.04.  Στα πρακτικά της συνεδρίας 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 27.5.04, ο εκπρόσωπος του πιο πάνω 

Υπουργείου κάνει αναφορά σε οδηγίες που έδωσε ο Υπουργός του για εξαγωγή των 

πλεονασµάτων ελαιολάδου πριν από την 1.5.04 για να δικαιούται το ΣΕΚΕΠ 

επιδότηση, διαφορετικά µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα επιδοτούνται οι εξαγωγές. 

Σύµφωνα µε επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος µε αρ. Φακ. 23/2001, ηµερ. 25.5.04, προς τους Γενικούς ∆ιευθυντές 

των Υπουργείων, κάθε νέα χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει, σύµφωνα 

µε σχετική πρόνοια της Συνθήκης Προσχώρησης, να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τυχόν υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία ένταξης, κρατικές ενισχύσεις στο 

γεωργικό τοµέα που πρόκειται να συνεχιστούν και µετά την ένταξη της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι υφιστάµενες αυτές κρατικές ενισχύσεις θα συνεχίσουν να 
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εφαρµόζονται µέχρι την αξιολόγησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή µέχρι το 

τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία της προσχώρησης.  Με βάση την 

επιστολή αυτή το ΣΕΚΕΠ συµπλήρωσε το σχετικό έντυπο “Summary information for 

existing aid schemes and aid in the agriculture sector” για την επιδότηση των 

εξαγωγών ελαιολάδου, το οποίο υποβλήθηκε, µέσω του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενηµέρωση και 

αξιολόγηση. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του ηµερ. 13.1.05, ζήτησε όπως το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ετοιµάσει εµπεριστατωµένο 

ενηµερωτικό σηµείωµα προς το Υπουργικό Συµβούλιο (εφόσον δεν υπάρχει 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τις εξαγωγές του 2004), ώστε να ληφθεί 

απόφαση από το Υπουργικό Συµβούλιο για τις επιδοτήσεις που διεκδικεί το ΣΕΚΕΠ 

και αφορούν σε εξαγωγή, η οποία έγινε χωρίς την αναγκαία έγκρισή του. 

(β)  Όσον αφορά στην απαίτηση του ΣΕΚΕΠ για επιδότηση του ελαιολάδου που 

διατέθηκε στην ντόπια αγορά σε µειωµένη τιµή (£337.000 που αντιστοιχεί σε 309 

τόνους), η οποία φαίνεται ως σηµείωση στους τελικούς λογαριασµούς και στην 

επιστολή του ηµερ. 7.2.05 προς το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, παρατήρησα τα πιο κάτω: 

∆εδοµένου ότι το διαθέσιµο απόθεµα εσοδείας 2002/2003 ήταν 307 τόνοι έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο και 48 τόνοι ραφινέ και νοουµένου ότι 205 τόνοι έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο εσοδείας 2002/2003 πωλήθηκαν για εξαγωγή µεταξύ 18.5.04-21.5.04, 

µόνο 102 τόνοι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 48 τόνοι ραφινέ εσοδείας 2002/2003 

θα µπορούσε να διατεθούν στην ντόπια αγορά.  Άρα η απαίτηση για επιδότηση είναι 

αυξηµένη κατά £173.000. 

Ας σηµειωθεί ότι δεν µου δόθηκαν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία για την πιο 

πάνω απαίτηση, παρόλο ότι ζητήθηκαν επανειληµµένα. 

15. Συµφωνία µεταξύ ΣΕΚΕΠ και ΣΕΚΕΠ ΛΤ∆. 

Μεταξύ του ΣΕΚΕΠ (σήµερα ΣΕΠ) και της Συλλογικής Εταιρείας Κυπριακών 

Ελαιοκοµικών Προϊόντων Λτδ (Σ.Ε.Κ.Ε.Π. Λτδ), η οποία συστάθηκε στις 29.9.04 και 

αποτελεί την οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου και ελαιοκοµικών προϊόντων στην 

Κύπρο, υπογράφηκε στις 31.12.04 Συµφωνία συνεργασίας.   

Η Συµφωνία αυτή διαλαµβάνει την παραχώρηση εκ µέρους του ΣΕΚΕΠ 

προκαταβολής προς την εταιρεία Σ.Ε.Κ.Ε.Π. Λτδ., έναντι των δικαιωµάτων της από 
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τη διάθεση ελαιολάδου που θα συγκεντρωθεί από την εταιρεία, η οποία ενεργεί κατ΄ 

εντολή και για λογαριασµό των µελών της.  Στη Συµφωνία αναφέρονται επίσης τα 

δικαιώµατα που θα εισπράττει το ΣΕΚΕΠ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στην 

εταιρεία και οι οποίες αφορούν στην παραλαβή, ταξινόµηση και µετάγγιση 

ελαιολάδου, διεξαγωγή χηµικών αναλύσεων, αποθηκευτικά, έξοδα εµφιάλωσης, 

υλικά συσκευασίας, φιλτράρισµα λαδιού και διοικητικά έξοδα. 

Παρατηρήθηκε ότι: 

(α)  Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στη Συµφωνία είναι διαφορετικά από εκείνα 

που καθορίστηκαν στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 696 και ηµερ. 3.12.04. 

(β)  Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου (τέλος Απριλίου 2005), δεν έγινε καµιά 

χρέωση της εταιρείας Σ.Ε.Κ.Ε.Π. Λτδ, παρόλο ότι από το ∆εκέµβριο του 2004 το 

ΣΕΚΕΠ παραλαµβάνει και αποθηκεύει ελαιόλαδο, διενεργεί χηµικές αναλύσεις κ.λπ. 

για λογαριασµό της εταιρείας. 

(γ)  Η Συµφωνία είναι ελλιπής και µε πολλές ασάφειες, όπως για παράδειγµα δεν 

αναφέρεται η περίοδος ισχύος της Συµφωνίας, δεν αναφέρεται το ποσό ή το 

ποσοστό της προκαταβολής που θα παραχωρηθεί, δεν αναφέρεται σε οποιεσδήποτε 

εγγυήσεις ή δεσµεύσεις των συµβαλλόµενων µερών κ.λπ., γεγονός το οποίο 

ενδεχοµένως να δηµιουργήσει νοµικά ή άλλα προβλήµατα στο µέλλον. 

16. ∆ιάθεση πλεονασµάτων ελαιολάδου εσοδείας 2000-2001. 

Στις προηγούµενες εκθέσεις µου υπέδειξα, µεταξύ άλλων, τα προβλήµατα που 

προέκυψαν από την πώληση ελαιολάδου σε συγκεκριµένη εταιρεία µε σκοπό την 

εξαγωγή στην Ιταλία.  Στην απαντητική επιστολή του το Συµβούλιο ανέφερε ότι 

αποφάσισε τη διαπραγµάτευση µε την εταιρεία λόγω της µειονεκτικής  ποιότητας του 

ελαιολάδου και ότι το πραγµατικό έλλειµµα που προέκυψε, µετά τη ζύγιση στο λιµάνι 

Λεµεσού, ήταν µόνο 1 253 κιλά και όχι 5 322, όπως προκύπτει από τις φορτωτικές 

και το τιµολόγιο. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι το πιο πάνω επιχείρηµα δεν ευσταθούσε και ότι αυτό 

προέκυπτε και µέσα από το πόρισµα της Ερευνητικής Επιτροπής που επιλήφθηκε 

θεµάτων της έκθεσής µου.  Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο επανεξετάσει τις 

εισηγήσεις µου, για: 

(α)  ∆ιεκδίκηση της αξίας του ελαιολάδου που παραδόθηκε σύµφωνα µε τις 

φορτωτικές. 
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(β)  Απαίτηση επιστροφής της προµήθειας των £51.771, καθότι η πιο πάνω εταιρεία 

δεν ενήργησε ως µεσάζων, αλλά ως εξαγωγέας, και 

(γ)  απαίτηση για επιστροφή του ποσού των £9.979, γιατί δεν τέθηκε όρος για 

µείωση της τιµής σε περίπτωση αυξηµένης οξύτητας. 

Κατόπιν οδηγιών του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 15.5.03, διεξήχθη έρευνα 

από το Αρχηγείο Αστυνοµίας, το οποίο στις 24.10.03 υπέβαλε σχετική έκθεση στη 

Νοµική Υπηρεσία και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας γνωµοδότησε στις 9.12.03 ότι 

δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη ποινικού αδικήµατος, αλλά από την έρευνα 

προκύπτει ότι δόθηκαν ψευδή στοιχεία στη Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.  Η 

πράξη αυτή, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση, θα συνιστούσε ποινικό αδίκηµα, κατά 

παράβαση των άρθρων 4(α) και 5 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας Νόµο 113(Ι)/2002, όµως ο 

Νόµος δεν καλύπτει την παρούσα περίπτωση γιατί τέθηκε σε ισχύ µετά την υποβολή 

των ψευδών στοιχείων και συγκεκριµένα στις 12.7.02 και δεν µπορεί να έχει 

αναδροµική ισχύ.  Παρ΄όλα αυτά παραµένει, σύµφωνα µε το Βοηθό Γενικό 

Εισαγγελέα, το γεγονός ότι δόθηκαν ψευδή στοιχεία στη Γενικό Ελεγκτή και ως εκ 

τούτου τη σχετική απόφαση για ενδεχόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα θα πρέπει να 

την πάρουν τα αρµόδια όργανα.  Σχετική επιστολή στάληκε στο Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ στις 

29.12.03.   

Παρατηρήθηκε ότι στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 24.6.04, το 

Συµβούλιο αποφάσισε ότι δεν υπήρξε σκοπιµότητα ή δόλος ή προσπάθεια 

απόκρυψης και θεώρησε ότι δεν υπήρξε πειθαρχικό παράπτωµα. 

Όσον αφορά στις άλλες εισηγήσεις µου, οι οποίες συζητήθηκαν στη συνεδρία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 22.12.04, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

17. Εξαγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία. 

Στις προηγούµενες εκθέσεις µου ανέφερα ότι µε απόφαση του Συµβουλίου, ηµερ. 

20.6.02, εγκρίθηκε η εξαγωγή στην Ιταλία 180 τόνων ελαιολάδου Ριβιέρα προς 

$1.470 τον τόνο, από συγκεκριµένη εταιρεία, µε πληρωµή κατά την παρουσίαση των 

εγγράφων στην τράπεζα (cash against documents).   Από την πληρωµή η εταιρεία 

απέκοψε ποσό $65.000,  ισχυριζόµενη πρόβληµα ποιότητας του ελαιολάδου. 

Σε σχετική παρατήρησή µου κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2002, γιατί δεν 

στάληκε η επιταγή που εκδόθηκε ύψους £37.958 σε συγκεκριµένη εταιρεία που 
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διενήργησε το ραφινάρισµα του ελαιολάδου που εξήχθη στην Ιταλία, στην 

απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρθηκε ότι αυτό θα διευθετείτο µόλις τα 

οικονοµικά του Συµβουλίου το επιτρέψουν.  Στη συνέχεια όµως το ΣΕΚΕΠ αρνήθηκε 

να πληρώσει το πιο πάνω ποσό, δεχόµενο ουσιαστικά τη θέση του παραλήπτη.  Η 

εταιρεία που διενήργησε το ραφινάρισµα, κινήθηκε µε αγωγή εναντίον του 

Συµβουλίου διεκδικώντας το πιο πάνω ποσό.   

Κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2004 διαπιστώθηκε ότι το οφειλόµενο ποσό 

των $65.000 (£42.512) διαγράφηκε, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου και 

χωρίς την έγκριση του αρµόδιου Υπουργού, όπως προνοούν και οι ∆ηµοσιονοµικές 

και Λογιστικές Οδηγίες του ΣΕΚΕΠ, σύµφωνα µε τις οποίες η διαγραφή 

καθυστερηµένων εσόδων γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργού και αφού 

δοθούν γραπτές εξηγήσεις και δικαιολογητικά για τη µη είσπραξή τους. 

18. Προσφορά αρ. Ε1/2003 για εξαγωγή ελαιολάδου. 

Στην προηγούµενη έκθεσή µου ανέφερα ότι, κατόπι προκήρυξης διεθνών 

προσφορών για εξαγωγή των πλεονασµάτων του ελαιολάδου εσοδείας 2001-2002 

και 2002-2003, έγινε κατακύρωση της προσφοράς στις 9.6.03 σε συγκεκριµένη 

εταιρεία για εξαγωγή περίπου 1 500 µ.τ.  Κατά τον έλεγχο της πιο πάνω εξαγωγής 

είχαν διαπιστωθεί τα ακόλουθα: 

(α)  Μη εφαρµογή των όρων της σύµβασης όσον αφορά στις ποσότητες που 
εξήχθησαν.  Ενώ σύµφωνα µε τη σύµβαση, ο αγοραστής είχε υποχρέωση να 

παραλάβει τις συµφωνηθείσες ποσότητες, οι οποίες ανέρχονταν σε 700 µ.τ. έξτρα 

παρθένου ελαιολάδου, 350-400 µ.τ. παρθένου ελαιολάδου και 314-400 µ.τ. λαµπατέ 

ελαιολάδου, µέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονταν στην επιστολή αποδοχής 

της προσφοράς, παρατηρήθηκε ότι όχι µόνο δεν γίνεται καµιά αναφορά σε 

χρονοδιαγράµµατα στην πιο πάνω επιστολή, αλλά ακόµα και οι ποσότητες που 

παραλήφθηκαν, όσον αφορά στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο 

ελαιόλαδο, ήταν διαφορετικές από τις συµφωνηθείσες και ανέρχονταν στους 769,16 

µ.τ. και 313,74 µ.τ., αντίστοιχα. 

Στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου, ηµερ. 4.6.04, αναφέρεται ότι η απόκλιση 

του 10% αποτελούσε µέρος των όρων προσφοράς, οι οποίοι ήταν αναπόσπαστο 

µέρος του συµβολαίου. 

Ωστόσο, οι πιο πάνω συµφωνηθείσες ποσότητες αναφέρονται στο έντυπο 

σύµβασης, ηµερ. 18.7.03, στην παράγραφο 3 του οποίου τονίζεται εµφαντικά πως οι 
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ποσότητες ελαιολάδου που ισχύουν είναι αυτές που αναφέρονται στο εν λόγω 

έγγραφο και ό,τι αναφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απαρτίζει τη 

σύµβαση δεν ισχύει. 

(β)  ∆ιαδικασία εξαγωγής. 

(i) Τήρηση πρακτικών µετά τη φόρτωση.  Στην προηγούµενή µου έκθεση 

ανέφερα ότι στα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν για έλεγχο σχετικά µε 

την εξαγωγή δεν περιλαµβάνονταν τα πρακτικά, τα οποία, µε βάση τη διαδικασία 

που συµφωνήθηκε µεταξύ Αρχιτελωνείου, Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού και του ΣΕΚΕΠ, θα έπρεπε να ετοιµάζονταν στο λιµάνι µετά τη 

φόρτωση του ελαιολάδου επί του πλοίου-βυτίου.  Τα πρακτικά αυτά, τα οποία 

θα προσυπογράφονταν από τον εξαγωγέα και λειτουργούς του Τµήµατος 

Τελωνείων και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 

απαιτούνταν για την επιβεβαίωση του καθαρού βάρους που φορτώθηκε στο 

πλοίο-βυτίο.  Σύµφωνα πάντα µε την καθορισθείσα διαδικασία, αντίγραφα των 

πρακτικών θα παραδίνονταν και στο ΣΕΚΕΠ για να τα υποβάλει στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, για σκοπούς επιδότησης της εξαγωγής.  Παρόλο που στην 

απαντητική επιστολή του Συµβουλίου, ηµερ. 4.6.04, αναφέρεται ότι τα πρακτικά 

µας έχουν δοθεί και ότι αναφέρονται σε κάθε φόρτωση που έγινε, εντούτοις 

αναφέρω και πάλι ότι ουδέποτε υποβλήθηκαν για έλεγχο. 

(ii) Έλεγχος ποιότητας.  Σύµφωνα µε τη διαδικασία εξαγωγής, ο έλεγχος της 

ποιότητας και οι σχετικές αναλύσεις θα διενεργούνταν από την Υπηρεσία 

Επιθεώρησης Προϊόντων του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, τόσο κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα βυτιοφόρα από τις 

αποθήκες του ΣΕΚΕΠ, όσο και κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου επί του 

πλοίου-βυτίου. 

Στην προηγούµενη έκθεσή µου ανέφερα ότι δεν υποβλήθηκαν αντίγραφα των 

αποτελεσµάτων των αναλύσεων στο ΣΕΚΕΠ, για σκοπούς ελέγχου, τόσο από 

το Συµβούλιο, όσο και από το κλιµάκιο της Υπηρεσίας µας. 

Παρά το γεγονός ότι στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι 

για όλα τα βυτία υπάρχουν στα αρχεία του ΣΕΚΕΠ χηµικές αναλύσεις που 

έγιναν από το Γενικό Χηµείο και ότι βρίσκονται στη διάθεσή µου, εντούτοις κατά 

τη διάρκεια του φετινού ελέγχου µου υποβλήθηκαν µόνο αντίγραφα των χηµικών 

αναλύσεων που διενεργήθηκαν κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα 
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βυτιοφόρα από τις αποθήκες του ΣΕΚΕΠ και όχι κατά τη φόρτωση του επί του 

πλοίου-βυτίου. 

(iii) Υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου.  Η χρέωση του αγοραστή-

εξαγωγέα έγινε µε βάση το καθαρό βάρος του ελαιολάδου που φορτώθηκε επί 

του πλοίου-βυτίου, το οποίο φαίνεται στα σχετικά τιµολόγια.  Σύµφωνα µε τη 

συµφωνηθείσα διαδικασία εξαγωγής, κατά τη φόρτωση του ελαιολάδου στα 

βυτιοφόρα έγινε προκαταρκτικός υπολογισµός του βάρους του ελαιολάδου που 

φορτώθηκε (volumetric measure) και στη συνέχεια υπολογίστηκε το καθαρό 

βάρος στο λιµάνι Λάρνακας, ζυγίζοντας το µικτό βάρος του βυτιοφόρου πριν και 

µετά τη φόρτωση επί του πλοίου-βυτίου. 

Κατά τον έλεγχο των πιο πάνω παρατηρήθηκε ότι υπήρχε µια διαφορά 7 806 

κιλών µεταξύ φορτωτικών και ζυγολογίων, η οποία προέκυψε κατά κύριο λόγο 

σε 4 φορτωτικές, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση στα σχετικά 

έντυπα, από σύνολο 72 φορτωτικών των περίπου 20 000 κιλών η καθεµιά, οι 

οποίες και αναφέρονται πιο κάτω: 

 

Φορτωτική Ζυγολόγιο 
Αρ. Κιλά Αρ. Κιλά 

∆ιαφορά σε κιλά 
Φορτωτικών-Ζυγολογίων 

19566 19 354 9785 17 660 -1 694 
19564 19 286 9779 17 760 -1 526 
19097 19 998 9812 19 080    -918 
19562 20 125 9776 19 280    -845 

 

Στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι η διαφορά στις 

φορτωτικές µε αρ. 19562 και 19564 οφείλεται στη λανθασµένη ένδειξη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ για τις φορτωτικές µε αρ. 19566 και 19097 ότι 

οφείλεται στο γεγονός ότι εκ παραδροµής δεν αφαιρέθηκε το κατακάθι που έµεινε 

εντός των δεξαµενών, εξηγήσεις οι οποίες όµως δεν µπορούν να θεωρηθούν 

ικανοποιητικές, καθότι καµιά αναφορά δεν γίνεται στα πιο πάνω έντυπα για τα 

προβλήµατα που αναφέρθηκαν. 

(γ)  Απαίτηση για επιδότηση της εξαγωγής.  Στις 12.9.03 το ΣΕΚΕΠ υπέβαλε στο 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού την απαίτηση του ύψους 

£1.963.992, για επιδότηση της εξαγωγής 1 400 900 κιλών ελαιολάδου στην Ιταλία, 
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επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση των ποσοτήτων ελαιολάδου και των εξόδων 

που υπέστη το ΣΕΚΕΠ. 

Η κατάσταση αυτή περιλάµβανε τα πιο κάτω ποσά: 

(i) Ποσό ύψους £462.297, από το σύνολο των £617.559 σταθερών εξόδων που 

προϋπολογίστηκαν για το 2003, το οποίο υπολογίστηκε ότι αναλογεί στην 

ποσότητα των 1 400 900 κιλών.  Στην προηγούµενη έκθεσή µου είχα αναφέρει 

ότι το ποσό αυτό θεωρείται υπερβολικά ψηλό, δεδοµένου ότι τα πραγµατικά 

σταθερά έξοδα του 2003, σύµφωνα µε τους τελικούς λογαριασµούς, ανέρχονταν 

στις £507.852.  Επισηµάνθηκε επίσης ότι στα πραγµατικά έξοδα 

περιλαµβανόταν ποσό ύψους £18.245, που αφορούσε σε διάφορα έξοδα που 

σχετίζονταν αποκλειστικά µε τη συγκεκριµένη εξαγωγή, τα οποία στην απαίτηση 

για επιδότηση παρουσιάζονταν ξεχωριστά.  Επίσης αναφέρθηκε ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των πιο πάνω σταθερών εξόδων, τα οποία περιλήφθηκαν 

στην απαίτηση για επιδότηση, αφορούν σε κόστα που θα είχε το ΣΕΚΕΠ, 

ανεξαρτήτως της εν λόγω εξαγωγής (π.χ. αποσβέσεις, τόκοι πληρωτέοι, µισθοί 

κ.λπ.). 

Παρά το γεγονός ότι στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι 

όταν θα εξακριβωθούν τα πραγµατικά έξοδα θα γίνει νέα συνάντηση µε το 

Υπουργείο Οικονοµικών για διευθέτηση του θέµατος, καθώς επίσης και του 

οφειλόµενου ποσού προς το ΣΕΚΕΠ, εντούτοις δεν φαίνεται να έγινε κάτι τέτοιο.  

Αντίθετα, σε επιστολή του ΣΕΚΕΠ προς το Υπουργείο Οικονοµικών ηµερ. 

5.8.04, το ποσό της απαίτησης για επιδότηση της εν λόγω εξαγωγής αυξήθηκε 

στα £2.001.000, χωρίς να µου δοθούν εξηγήσεις για τη διαφοροποίηση αυτή, 

παρόλο που ζητήθηκαν. 

Όσον αφορά στην άποψη του Συµβουλίου, όπως αναφέρεται στην απαντητική 

του επιστολή ηµερ. 4.6.04, ότι τα σταθερά έξοδα θα πρέπει να επιµερίζονται σ΄ 

όλες τις πωλήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχω τη γνώµη 

πως η συµπερίληψη του ποσού των £462.297 στην πιο πάνω κατάσταση 

συνεπάγεται απαίτηση για επιδότηση του 91% των συνολικών σταθερών 

εξόδων του ΣΕΚΕΠ για το 2003 ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού,  αντιπροσώπευαν 

µόνο το 82% των συνολικών πωλήσεων του 2003. 

(ii) Ποσό ύψους £7.200, το οποίο αντιπροσώπευε το αναµενόµενο κόστος για την 

υπερωριακή απασχόληση λειτουργών των εµπλεκόµενων Υπουργείων 
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(Εµπορίου και Οικονοµικών (Τελωνείο)),  το οποίο θα καταβαλλόταν από το 

ΣΕΚΕΠ.   Παρά το γεγονός ότι στην προηγούµενή µου έκθεση ανέφερα ότι θα 

έπρεπε να ζητηθεί κατάσταση µε τις πραγµατικές υπερωρίες των πιο πάνω 

λειτουργών και να αναθεωρηθεί ανάλογα το εν λόγω ποσό, εντούτοις δεν 

φαίνεται να έγινε κάτι τέτοιο. 

(iii)  Ποσό ύψους £5.175 για απώλειες 2 500 κιλών ελαιολάδου κατά τη φόρτωση 

στο βυτιοφόρο.  Στην προηγούµενη έκθεσή µου ανέφερα ότι για το εν λόγω 

ποσό δεν µου είχαν παρουσιαστεί για έλεγχο τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, 

ούτε και µου είχαν δοθεί επεξηγήσεις για την απώλεια του ελαιολάδου. 

Στην απαντητική επιστολή του Συµβουλίου αναφέρεται ότι οι απώλειες αυτές 

προέκυψαν από τα 10 000 20λιτρα και 5 000 µεταλλικά βαρέλια των 200 κιλών, 

που υπήρχαν στην αποθήκη Γ, λόγω του ότι σε κάθε δοχείο, κατά τη µετάγγιση 

του ελαιολάδου, παρέµεινε στα τοιχώµατα κάποια ποσότητα, εξήγηση η οποία 

όµως πρακτικά δεν µπορεί να αποδειχθεί. 

19. Απαίτηση για επιδότηση προηγούµενων εξαγωγών ελαιολάδου. 

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου ανέφερα ότι η Υπηρεσία µου, εξετάζοντας τις 

καταστάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών  για την πιο πάνω 

επιδότηση, παρατήρησε τα ακόλουθα: 

(α)  Ποσό £831.441, το οποίο απαιτείτο ως επιδότηση για εξαγωγή 492 123 κιλών, 

δεν καλυπτόταν από επιδότηση µε βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου. 

(β)  Όλο το ελαιόλαδο που εξήχθη υπολογίστηκε ότι αγοράστηκε στο σύνολο του 

στην τιµή των £2,18 το κιλό, που αντιστοιχεί σε λάδι µε οξύτητα 0,5%-0,7%, ενώ 

υπάρχουν στοιχεία ότι ορισµένες ποσότητες ελαιολάδου ήταν οξύτητας 1%-2%, του 

οποίου η τιµή αγοράς κυµαινόταν από £1,92 µέχρι £2,17, ενώ άλλες ποσότητες ήταν 

µε µέσο όρο οξύτητας 1,8%, όπου η τιµή αγοράς ήταν £1,98 το κιλό. 

(γ) Στις προτάσεις που επισυνάπτονταν στις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου για την επιδότηση των εξαγωγών (Απόφαση αρ. 55.163, ηµερ. 20.2.02) 

αναφερόταν ότι το κόστος του ΣΕΚΕΠ ανά κιλό εξαγωγής ήταν κατά µέσο όρο £2,54, 

ενώ στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν για επιδότηση φαινόταν ότι ήταν £2,71 ανά 

κιλό. 
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(δ)  Στον υπολογισµό των σταθερών εξόδων περιλαµβάνονταν λανθασµένα ποσά 

(π.χ. αποσβέσεις, µισθοί που δεν αφορούν στο έτος). 

Είχα διαπιστώσει ότι, παρά τις επισηµάνσεις µου για τα λάθη που υπήρχαν στις πιο 

πάνω καταστάσεις, εντούτοις στις 8.7.03 και 24.9.03 η Κυβέρνηση κατέβαλε το 

συνολικό ποσό που διεκδικούσε το ΣΕΚΕΠ, ύψους £1.760.039, το οποίο αφορούσε 

στις εξαγωγές του 2002 και αυτές της περιόδου 1/03-4/03.  Σύµφωνα µε τα πρακτικά 

της συνεδρίας του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 2.7.03, το Υπουργείο Οικονοµικών 

εισηγήθηκε την επιδότηση προς το ΣΕΚΕΠ, παρά τις επιφυλάξεις που είχε 

αναφορικά µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις εξαγωγές, επειδή πίστευε ότι 

οι παραγωγοί δεν ευθύνονταν για τις ενέργειες του ΣΕΚΕΠ.  Χωρίς να γίνουν 

οποιεσδήποτε αλλαγές στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, για να διορθωθούν τα λάθη και παραλείψεις που εντοπίστηκαν από 

την Υπηρεσία µου και αναφέρονται πιο πάνω, στα πρακτικά του Υπουργικού 

Συµβουλίου, ηµερ. 2.7.03, αναφέρεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής και ο Λογιστής του 

ΣΕΚΕΠ δήλωσαν γραπτώς ότι όλα τα στοιχεία που υπέβαλαν στο Υπουργείο 

Οικονοµικών στις 7.5.03, που αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες για τις 

συγκεκριµένες εξαγωγές, ήταν ορθά και ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΠ ανέλαβε 

δέσµευση για επιστροφή οποιουδήποτε ποσού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί ως 

µη δικαιολογηµένο. 

Ενόψει των πιο πάνω, διερωτήθηκα πώς ήταν δυνατόν να δοθούν διαβεβαιώσεις και 

αναληφθούν δεσµεύσεις από πλευράς ΣΕΚΕΠ για την ορθότητα των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν για επιδότηση, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 

σχετικών καταστάσεων. 

Στην απαντητική του επιστολή ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι, εάν το 

Υπουργείο Οικονοµικών επιθυµεί αναθεώρηση του υπολογισµού, είναι έτοιµος να 

συνεργαστεί.  

20. Εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του ΣΕΚΕΠ. 

Η Υπηρεσία µου δεν ενηµερώθηκε από τους νοµικούς συµβούλους του Συµβουλίου 

για τυχόν εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του ΣΕΚΕΠ για το έτος 2004, παρά 

τη σχετική επιστολή που στάληκε από το Συµβούλιο προς τους νοµικούς του 

συµβούλους στις 23.3.05. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί από το νοµικό 

σύµβουλο να αποστείλει τις πληροφορίες που ζήτησα. 
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21. Μέλλον του ΣΕΚΕΠ, ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις 18.3.05 ψηφίστηκε ο Νόµος 26(Ι)/2005 που προνοεί για τη µετονοµασία, τις 

αρµοδιότητες και τη ρύθµιση της λειτουργίας του Συµβουλίου Ελαιοκοµικών 

Προϊόντων.  Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο το ΣΕΚΕΠ µετονοµάζεται σε 

Συµβούλιο Ελαιοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΠ). 

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο έχουν γίνει όλες οι απαιτούµενες ενέργειες, ώστε 

το Συµβούλιο να ανταποκριθεί στις νέες του αρµοδιότητες. 

22. Λήξη θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Από τις 31.12.04, που έληξε η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παραµένει σε 

εκκρεµότητα ο διορισµός νέου Συµβουλίου.  Με επιστολή του ηµερ. 29.3.05, ο 

Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΠ ζήτησε και εξασφάλισε από τον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξουσιοδότηση για την κα Ελίζα Μαρκίδου, 

πρώην αντιπρόεδρο του Συµβουλίου, όπως προσυπογράφει τις επιταγές του 

Συµβουλίου µέχρι το διορισµό του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Όπως πληροφορήθηκα έχει ετοιµαστεί πρόταση από το Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για διορισµό του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 

οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση εντός των 

ηµερών. 

23. Εκµίσθωση κρατικής γης στο ∆άλι. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη έκθεσή µου, στη συνεδρία του 

Συµβουλίου αρ. 639, ηµερ. 6.2.03, αποφασίστηκε η εκµίσθωση κρατικής γης στο 

∆άλι για την ανέγερση νέου εργοστασίου και γραφείων.  Για το σκοπό αυτό 

υποβλήθηκε αίτηση στο Κτηµατολόγιο, το οποίο, σε επιστολή του προς το ΣΕΚΕΠ, 

ηµερ. 23.9.03, αναφέρει ότι η αίτηση εξετάστηκε και ότι αναµένεται η υποβολή της 

στην αρµόδια Υπουργική Επιτροπή για λήψη απόφασης.  Στην απαντητική  επιστολή 

του Συµβουλίου, ηµερ. 4.6.04, αναφέρεται ότι αναµένεται ο υπολογισµός του 

µισθώµατος από το Κτηµατολόγιο.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µου ανέφερε ότι του θέµατος θα επιληφθεί το νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

24. Εκµίσθωση κρατικής γης στο Μαθιάτη. 

Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο αποφάσισε τον τερµατισµό της εν λόγω 

σύµβασης στις 13.11.03  και στάληκε επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή στις 16.1.04 
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στο Κτηµατολόγιο, ζητώντας τον τερµατισµό της σύµβασης, εντούτοις σε σχετική 

επιστολή του ηµερ. 23.3.05, το Κτηµατολόγιο αναφέρεται στην εν λόγω σύµβαση και 

ενηµερώνει το ΣΕΠ ότι θα γίνει αναθεώρηση του ενοικίου από 8.11.05.   

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο πρόκειται για λάθος του Κτηµατολογίου ή αν η 

εκµίσθωση της γης στο Μαθιάτη παραµένει σε ισχύ. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µου ανέφερε ότι το ΣΕΠ δεν ενδιαφέρεται για συνέχιση της 

εκµίσθωσης στο Μαθιάτη. 

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
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