
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £23,89 εκ., σε 

σύγκριση µε £21,71 εκ. κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 

£2,18 εκ. ή ποσοστό 10,04%.  Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν £283/τόνο, 

σε σύγκριση µε £271/τόνο κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 

£12/τόνο ή ποσοστό 4,43%.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πολύ καλές 

συνθήκες εµπορίας της χειµερινής εσοδείας, στις ικανοποιητικές συνθήκες που 

επικράτησαν στην αγορά κυρίως κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο, καθώς και 

στην αύξηση των τόνων συσκευασίας. 

Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 85 241 το 2004, σε σύγκριση µε 81 739 το 2003.  Τα 

έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £10,48 εκ., σε σύγκριση µε £10,39 εκ. το 

προηγούµενο έτος (£123 κατά τόνο, σε σύγκριση µε £127 κατά τόνο, το 

προηγούµενο έτος).  Αυτά αποτελούν το 44% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 

48% του προηγούµενου έτους. 

Το προϊόν εµπορίας ανέρχεται σε £12,48 εκ., σε σύγκριση µε £10,42 εκ. το 

προηγούµενο έτος.  Στους παραγωγούς καταβλήθηκε συνολικά ποσό £12,21 εκ. 

από το προϊόν εµπορίας, µε µέσο όρο £143 τον τόνο, σε σύγκριση µε £10,42 εκ. 

και µέσο όρο £127 τον τόνο, που καταβλήθηκε το προηγούµενο έτος.  Για 

συµπλήρωση της πληρωµής των παραγωγών το 2003, δόθηκε έκτακτη 

κυβερνητική βοήθεια ύψους £3.540.000 και ποσό £707.297, το οποίο 

µεταφέρθηκε από το Γενικό Αποθεµατικό του Συµβουλίου, ανεβάζοντας το 

συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από £10,42 εκ. σε £14,66 εκ. και το µέσο όρο 

από £127 σε £179 τον τόνο.  Από το προϊόν εµπορίας του 2004, ποσό £0,27 εκ. 

παρέµεινε αδαπάνητο και µεταφέρθηκε στο Γενικό Αποθεµατικό του Συµβουλίου. 
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Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2004 και 2003 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

  2004 2003 
 

Εσοδεία 
  

Τόνοι 
 Έσοδα

£εκ. 
 

£/τόνο
 

Τόνοι 
 Έσοδα 

£εκ. 
  

£/τόνο
Χειµερινή  10 7 3,63 337 10 2 3,08  301 
Ανοιξιάτικη  73 5 20,26 276 69 9 18,63  266 
  84 2 23,89 283 80 1 21,71  271 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2004  2003 
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  0,33  0,25 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των Αποθεµάτων) 
προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

         
0,25 

     
0,18 

Έξοδα Πωλήσεων προς Πωλήσεις 0,44  0,48 
Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) 
προς Πωλήσεις 

 
0,49 

  
0,48 

(i) Στις τρέχουσες υποχρεώσεις περιλαµβάνεται ποσό ύψους £6,5 εκ., το οποίο 

αναµένεται να πληρωθεί από την Κυβέρνηση. Η αναλογία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις, µη 

συµπεριλαµβανοµένου  του ποσού αυτού, είναι 1,5. 

(ii) Οι πληρωµές παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) προς πωλήσεις, για το 

2003, περιλαµβανοµένης της κυβερνητικής βοήθειας και της µεταφοράς από 

το Γενικό Αποθεµατικό, ανέρχονται σε 0,65. 

(γ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2004 και 30.9.2003 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2004  2003 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 390.407  363.162 
Μετρητά 2.101  4.292 
 392.508  367.454 
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(δ) Πρόβληµα ρευστότητας.  Κατά τη διάρκεια του 2004 το Συµβούλιο 

αντιµετώπισε σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

εκπληρώσει συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια 

και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας ύψους 

£6.560.  

Συναφώς αναφέρεται ότι το άρθρο 35 του βασικού Νόµου του Συµβουλίου που 

αφορούσε στη δυνατότητα παροχής εγγύησης από την Κυβέρνηση, για την 

αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει το Συµβούλιο, καταργήθηκε από το 

άρθρο 8 του περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποιητικού) (Αρ.2) Νόµου 

του 2004, µε αποτέλεσµα, για την εµπορική περίοδο του 2004/2005, η 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα να θέσει ως όρο, για την έγκριση ορίου πίστωσης 

προς το Συµβούλιο, την υποθήκευση της ακίνητης ιδιοκτησίας του Συµβουλίου για 

το ποσό των  £500.000, καθώς και το έµβασµα των εισπράξεων από τις πωλήσεις 

πατατών.  Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει 

εγκρίνει την υποθήκευση του Συσκευαστηρίου Λάρνακας για ικανοποίηση των 

όρων της  Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. 

(ε) Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών. Σύµφωνα µε τον περί Εµπορίας 

Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο του 2004 (Ν.142(Ι)/2004), 

καταργήθηκε, από 1η Μαΐου 2004, το άρθρο 27(ια) του Νόµου 59/1964, µε βάση το 

οποίο το Συµβούλιο είχε εξουσία να διοικεί και να διαχειρίζεται Ταµείο 

Σταθεροποίησης Τιµών, για τη σταθεροποίηση των τιµών των πατατών.  

Κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία το Ταµείο παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο 

£635.066 (30.9.2003 - £676.685) το οποίο µεταφέρθηκε στο Γενικό Αποθεµατικό 

του Συµβουλίου και διαγράφηκε. 

3. Οικονοµική βοήθεια  από την Κυβέρνηση στους παραγωγούς  

(α) Πιστωτικό όριο £6 εκ. για την πληρωµή πατατοπαραγωγών  της 

ανοιξιάτικης εσοδείας 2002.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη έκθεση 

µας, για να καταστεί δυνατή η πληρωµή των πατατοπαραγωγών που παρέδωσαν 

πατάτες µετά το Πάσχα του 2002, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του 

αρ. 56.126, ηµερ. 17.7.2002, ενέκρινε πιστωτικό όριο ύψους £6 εκ. προς το 

Συµβούλιο, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και εξουσιοδότησε τον 

Υπουργό Οικονοµικών να εγγυηθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης το Συµβούλιο για 
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την εξασφάλιση του δανείου.  Σύµφωνα µε σχετική επιστολή του Υπουργείου 

Οικονοµικών προς την Τράπεζα, το Συµβούλιο θα αναλάµβανε να εξοφλήσει το 

πιο πάνω όριο. 

Η σύµβαση πίστωσης έληξε στις 31.12.2002 και το οφειλόµενο υπόλοιπο στις 

31.12.2004, ανέρχεται σε £6.991.355.  Το Συµβούλιο δεν έχει µέχρι σήµερα 

καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για την αποπληρωµή του, γιατί αυτό αφορούσε σε 

µέρος της κυβερνητικής βοήθειας προς τους παραγωγούς, η οποία δόθηκε υπό τη 

µορφή ορίου πίστωσης για συντόµευση των διαδικασιών παραχώρησης της, ώστε 

το ποσό να ήταν αµέσως διαθέσιµο στο Συµβούλιο. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 60.083, ηµερ. 29.4.2004, 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για 

αποπληρωµή από την Κυβέρνηση του ποσού των £6 εκ. και των τόκων του. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 24.2.2005, ενηµέρωσε το 

Συµβούλιο ότι αποφάσισε όπως το χρεωστικό υπόλοιπο του πιο πάνω δανείου, 

που βρίσκεται σε τρεχούµενο λογαριασµό, µετατραπεί σε µακροπρόθεσµο δάνειο 

και εξασφαλίζεται µε κυβερνητική εγγύηση.  Η αποπληρωµή του θα γίνεται µέσω 

του Κρατικού Προϋπολογισµού σε πέντε ή περισσότερες ετήσιες δόσεις, ανάλογα 

µε την τελική συµφωνία δανείου και κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις 

αναγκαίες ενέργειες για υπογραφή νέας συµφωνίας δανείου µε τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε εντός του 2005 να αρχίσει η αποπληρωµή του 

δανείου µε ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των £1.720.000, το οποίο 

περιλήφθηκε ήδη στον Προϋπολογισµό του 2005. 

Το Συµβούλιο µε επιστολή του ηµεροµηνίας 3.6.2005, ζήτησε από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα όπως ετοιµάσει νέα συµφωνία δανείου, σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω. 

(β) Χειµερινή εσοδεία 2003.   Το Συµβούλιο κατέβαλε στους παραγωγούς της 

χειµερινής εσοδείας 2003, ως βοήθεια από την Κυβέρνηση για ζηµιές λόγω των 

βροχοπτώσεων, το ποσό των £40.000 (απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου 

αρ. 58.790, ηµερ. 22.10.2003) το οποίο δεν έχει ακόµα καταβληθεί στο Συµβούλιο. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο οποίο τέθηκε το 

αίτηµα καταβολής του ποσού των £40.000, µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 

11.3.2005, ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι δεν διαθέτει οποιεσδήποτε πιστώσεις για 
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υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου και δεν 

προτίθεται να προβεί, στο παρόν στάδιο, σε οποιεσδήποτε ενέργειες για 

ικανοποίηση του αιτήµατος του.  

4. Προσωπικό. 

Κατά το οικονοµικό έτος που έληξε 30.9.2004, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 19 

µόνιµους υπαλλήλους και έναν υπάλληλο µε συµβόλαιο ενός έτους, µε σύνολο 

αποδοχών £539.494, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα 

διάφορα ταµεία, όπως το Ταµείο Προνοίας και Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε µέσο όρο κόστους ανά υπάλληλο 

£26.975.  ∆ύο άτοµα εργοδοτούνται ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του 

Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £49.844.  Κατέβαλε επίσης το ποσό των £15.753 

για αναδροµικά για την περίοδο 1.1.2002 – 28.2.2004, λόγω εφαρµογής των 

προνοιών του ενιαίου κρατικού µισθολογίου στις αντίστοιχες κλίµακες και θέσεις 

του Συµβουλίου, καθώς και ποσό £24.893 για υπερωρίες. 

Σε υπάλληλο του Συµβουλίου που βρισκόταν σε διαθεσιµότητα από τις 

13.12.2002, στον οποίο µε απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβλήθηκε εκ 

νέου η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τις 12.5.2004, καταβλήθηκε το 

ποσό των £14.531 που αναλογεί στο 65% των απολαβών του και των 

εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία. 

Κατά τη διάρκεια της συσκευασίας των πατατών εργοδοτούσε επίσης 354 

εποχιακούς εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £1.134.806, περιλαµβανοµένων των 

υπερωριών και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία. 

5. Προϋπολογισµός. 

Στον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών Νόµο δεν υπάρχει πρόνοια σχετικά µε 

την ετοιµασία, έγκριση και  εκτέλεση ετήσιου  Προϋπολογισµού του Συµβουλίου.  

Παλαιότερη εισήγησή µου για συµπερίληψη στο Νόµο σχετικής πρόνοιας, ώστε να 

καλύπτεται νοµικά το θέµα, δεν έχει προωθηθεί. 

Ο Προϋπολογισµός για τα διοικητικά έξοδα και τους µισθούς για το έτος 2004 

εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 23.05.2003.  Ακολούθως εγκρίθηκε 

αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός για τους µισθούς στις 5.6.2003, ο οποίος 

ετοιµάστηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ενιαίου κρατικού µισθολογίου.  

Ολόκληρος ο Προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
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στις 18.11.2003 και από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 

22.1.2004. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, το Συµβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει τον 

Προϋπολογισµό του στο Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις µέχρι τις 15 Ιουνίου 

του προηγούµενου έτους.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2004 δεν υποβλήθηκε 

στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο Προϋπολογισµός για το έτος 

2004 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το οποίο 

ανέλαβε τη διαδικασία έγκρισης του, χωρίς να συστήσει την υποβολή του στο 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

Τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν ήταν £23,47 εκ. και αυτά που  

πραγµατοποιήθηκαν £23,91 εκ.. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στις τιµές πώλησης 

των πατατών, οι οποίες κατά µέσο όρο ήταν ψηλότερες από αυτές που 

προϋπολογίστηκαν. 

Τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν ήταν £10,63 εκ. και αυτά που 

πραγµατοποιήθηκαν £11,43 εκ.. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έξοδα 

πωλήσεων. 

6. Εσωτερικός έλεγχος. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη έκθεσή µας, λόγω της µείωσης του 

προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ορισµένες διαδικασίες δεν ακολουθούνται και ο 

εσωτερικός έλεγχος σε κάποιους τοµείς έχει αποδυναµωθεί, µε αποτέλεσµα να 

παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας αντικανονικών ή λανθασµένων πληρωµών και 

να παρουσιάζονται λάθη και παραλείψεις.  ∆ιάφορες λογιστικές εγγραφές 

ετοιµάζονται και καταχωρίζονται από τα ίδια άτοµα, χωρίς να γίνεται έλεγχος από 

δεύτερο άτοµο, διάφορες συµφιλιώσεις στους λογαριασµούς δεν γίνονται ή 

γίνονται πολύ καθυστερηµένα (π.χ. συµφιλιώσεις τραπεζών, µισθών και 

εργατικών, πωλήσεων, πάγιων στοιχείων), ενώ κατά τον έλεγχο των λογαριασµών 

εντοπίστηκαν λάθη και παραλείψεις για τα οποία χρειάστηκε να γίνουν 

διορθωτικές εγγραφές. 

Παρατηρήθηκε και φέτος σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων, οι οποίες ετοιµάστηκαν τον Απρίλιο του 2005.  Όπως ανέφερα, οι 
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οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήξη 

του οικονοµικού έτους που, στην περίπτωση του Συµβουλίου, είναι η 

30ή Σεπτεµβρίου και συνεπώς αναµένεται ότι θα ετοιµάζονται πριν από το τέλος 

του έτους.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α) Μισθοί.  Παρατηρήθηκαν λάθη στις πληρωµές των µισθών και των 

αναδροµικών. ∆εν τυπώνονται οι µηνιαίες καταστάσεις µισθοδοσίας, δεν 

ελέγχονται οι αλλαγές και οι υπολογισµοί από δεύτερο άτοµο και δεν γίνεται 

συµφιλίωση µε τον προηγούµενο µήνα.  

(β) Υπερωρίες και οδοιπορικά.  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται παρέχουν 

τη δυνατότητα διενέργειας αντικανονικών ή λανθασµένων πληρωµών. 

(i) Οι υπερωρίες και τα οδοιπορικά πληρώνονται µαζί µε τους µισθούς χωρίς να 

εξουσιοδοτείται η πληρωµή τους από το Γενικό ∆ιευθυντή και χωρίς να 

ελέγχονται από δεύτερο άτοµο.  Η  υπερωριακή εργασία δεν φαίνεται να 

εξουσιοδοτείται από αρµόδιο λειτουργό  εκ των προτέρων. 

(ii) Οι καταστάσεις των ωρών µε βάση τις οποίες γίνονται οι πληρωµές για 

υπερωριακή εργασία δεν υπογράφονται από τους υπαλλήλους που 

διεκδικούν  πληρωµή και δεν πιστοποιούνται από οποιοδήποτε αρµόδιο 

άτοµο για την ορθότητα τους. 

(iii) Τόσο η καταχώριση των ωρών στο πρόγραµµα της µισθοδοσίας όσο και η  

αποζηµίωση για κάθε ώρα εργασίας, βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισµός 

της υπερωριακής αποζηµίωσης, δεν ελέγχονται από δεύτερο άτοµο. 

(iv) Σε ορισµένες περιπτώσεις καταβλήθηκαν οδοιπορικά έξοδα για αποστάσεις 

που δεν φαίνεται να είναι δικαιολογηµένες. 

(γ) Εργατικά.  Οι διαδικασίες ετοιµασίας και διεκπεραίωσης  των λιστών 

πληρωµής, των καταχωρίσεων των ωρών και ωροµισθίων, καθώς και της 

πληρωµής των εργατών, παρουσιάζουν σοβαρές αδυναµίες και παραλείψεις, οι 

οποίες καθιστούν το σύστηµα πληρωµής των εργατών ανεπαρκές και παρέχουν 

τη δυνατότητα αντικανονικών πληρωµών.  Επισηµαίνεται  ότι η εργοδότηση των 

εργατών είναι εποχιακή και µη συνεχόµενη, γεγονός που καθιστά επιβεβληµένη 

την ανάγκη τήρησης αυστηρών διαδικασιών ελέγχου σε όλα τα στάδια. 
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(i) Οι προσλήψεις των εργατών, εκτός του συσκευαστηρίου Λάρνακας, γίνονται 

από άτοµα τα οποία  εργοδοτούνται ως επιστάτες, χωρίς να ενηµερώνεται η 

∆ιεύθυνση του Συµβουλίου. 

(ii) Τα παρουσιολόγια των εργατών, εκτός του συσκευαστηρίου Λάρνακας, 

ετοιµάζονται από τους επιστάτες, χωρίς να επιβεβαιώνονται από άλλο άτοµο, 

οι οποίοι παραλαµβάνουν και τις επιταγές για παράδοση στους εργάτες. 

(iii) Στα παρουσιολόγια των εργατών περιλαµβάνονται  και αλλοδαποί, τα 

στοιχεία των οποίων σε πολλές περιπτώσεις δεν συµπληρώνονται, ενώ σε 

ορισµένες περιπτώσεις, αντί να αναγράφονται τα ονόµατα τους, σηµειώνεται 

το όνοµα της Σ.Π.Ε. του χωριού όπου θα αποσταλεί η πληρωµή. 

(iv) ∆εν τυπώνονται οι καταστάσεις µισθοδοσίας των εργατών και οι ώρες 

εργασίας του κανονικού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και το ωροµίσθιο βάσει του οποίου γίνονται οι  πληρωµές των εργατών, δεν 

ελέγχονται από δεύτερο άτοµο.  Επίσης, τόσο οι αποκοπές ωρών από το 

κανονικό ωράριο όσο και οι ώρες υπερωριακής εργασίας σηµειώνονται πολύ 

πρόχειρα και δυσανάγνωστα, µε κίνδυνο λανθασµένων πληρωµών. 

(v) Για αρκετούς  εργάτες  δεν φαίνεται το είδος της εργασίας  µε την οποία 

ασχολούνται, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα του 

ωροµισθίου µε βάση το οποίο πληρώνονται. 

(vi) Οι πληρωµές των εργατών γίνονται µε επιταγές που εκδίδονται µέσω του 

συστήµατος µισθοδοσίας, χωρίς να ελέγχεται η ορθότητα τους ως προς το 

όνοµα και το ποσό που αναγράφεται στις επιταγές, αν είναι σύµφωνα µε τις 

καταστάσεις µισθοδοσίας, και οι  εργάτες δεν υπογράφουν κατά την 

παραλαβή των επιταγών τους. 

(vii) Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν περιπτώσεις εργατών που ενώ πληρώθηκαν 

κανονικά, το κόστος των εργατικών και των συνεισφορών στα διάφορα 

ταµεία δεν καταχωρίστηκαν στο λογαριασµό των εργατικών, αλλά 

παρέµειναν σε εκκρεµότητα σε ενδιάµεσο λογαριασµό. Οι περιπτώσεις που 

αφορούσαν στην περίοδο 1.10.2003 – 30.9.2004 εντοπίστηκαν και 

διορθώθηκαν, παραµένουν όµως σε εκκρεµότητα περιπτώσεις που αφορούν 

σε προηγούµενες περιόδους, οι οποίες και θα πρέπει να εντοπιστούν και 

διορθωθούν. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για 

εφαρµογή όλων των απαιτούµενων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, έχουν  

διορθωθεί οι αδυναµίες του προγράµµατος µισθοδοσίας και έχουν γίνει οι 

διορθώσεις που επισηµάνθηκαν.  Με πληροφόρησε επίσης ότι η καθυστέρηση της 

ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων οφειλόταν στη µακρά εκκρεµότητα των 

πληρωµών των παραγωγών για την εσοδεία 2004, από αναµενόµενη κυβερνητική 

βοήθεια.    

7. Πωλήσεις και απώλειες πατατών.  

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2004 ήταν 

85 241.  Ποσότητα 18 262 τόνων ή ποσοστό 21% των παραλαβών πωλήθηκαν 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσότητα 65 554 τόνων ή ποσοστό 77% των παραλαβών 

πωλήθηκαν στην Ευρώπη, 447 τόνοι ή ποσοστό 1% των παραλαβών πωλήθηκαν 

στην επιτόπια αγορά, ενώ 978 τόνοι ή ποσοστό 1% των παραλαβών αποτελούν 

απώλειες εµπορίας.  0ι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, στο Ηνωµένο Βασίλειο 

ήταν £280/τόνο, στην Ευρώπη £285/τόνο και στην επιτόπια αγορά £174/τόνο. 

(α) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

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

εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ανήλθαν σε £239.361 (4,67% των πωλήσεων), σε σύγκριση µε 

£161.894 (5,31%) το 2003.  Παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά των απαιτήσεων 

ορισµένων αγοραστών είναι πολύ ψηλά και υπερβαίνουν το 4% της αξίας 

των πωλήσεων τους. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών ορισµένες φορές αναφέρονται σε 

εκθέσεις του επιθεωρητή του Εµπορικού Κέντρου του Λονδίνου ή σε εκθέσεις 

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

των φορτίων των πατατών στα λιµάνια και στους χώρους αποθήκευσης τους, 

καθώς και σε επιστολές των αγοραστών.  Τα ποσά των εκπτώσεων και οι 

µειώσεις τιµών εγκρίνονται εκ των υστέρων από το Γενικό ∆ιευθυντή και 

τίθενται  στο Συµβούλιο για καλυπτική έγκριση, χωρίς να επιβεβαιώνεται επί 

τόπου η κάθε περίπτωση. 



 10

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, οι µεγάλες εκπτώσεις 

οφείλονται στην παρατεταµένη αποθήκευση των πατατών, λόγω του 

χαµηλού ρυθµού πωλήσεων και στην υποβάθµιση της ποιότητας. 

(ii) Απώλειες πατατών.   Οι απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο 

ανέρχονται σε 175 τόνους, ποσοστό 0,96% των τόνων έκδοσης (18 262) στο 

Ηνωµένο Βασίλειο.  Από την ποσότητα αυτή, ποσότητα 154 τόνων αφορά σε 

πατάτες της ανοιξιάτικης εσοδείας 2004, οι οποίες παρουσίασαν ποιοτικά 

προβλήµατα και δόθηκαν δωρεάν σε αγοραστές του Συµβουλίου.  Ποσότητα 

9 τόνων, οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εµπορία λόγω σοβαρών ποιοτικών 

προβληµάτων,  καταστράφηκαν από τους υπεύθυνους στα λιµάνια. 

(iii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 

των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2004, ορισµένες ποσότητες 

πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνση  τους από 

τις αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και 

καταστροφής τους. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ποσοστό 21%  της συνολικής ποσότητας διατέθηκε 

σε τιµές από Stg£15 µέχρι Stg£200 τον τόνο, σε σύγκριση µε ποσοστό 31% 

το 2003.  Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 54%, διατέθηκε σε 

τιµές από Stg£201 µέχρι Stg£400 τον τόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 

2003 ήταν 56%. 

Στην Ιρλανδία, ποσοστό 5%  της συνολικής ποσότητας διατέθηκε σε τιµές 

από €101 µέχρι   €200 τον τόνο, σε σύγκριση µε ποσοστό 14% το 2003.  Το 

µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων, ποσοστό 77%, διατέθηκε σε τιµές από 

€301 µέχρι €500 τον τόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2003 ήταν 65%. 

Σηµειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πιο πάνω τιµές µειώθηκαν 

περαιτέρω, ύστερα από παραχώρηση εκπτώσεων προς τους αγοραστές, 

λόγω απαιτήσεων τους για ποιοτικά προβλήµατα. 

(iv) Καθυστέρηση στην τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης 
εσοδείας.  Η συνολική ποσότητα των πωλήσεων ανοιξιάτικης εσοδείας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία  ανέρχεται σε 16 530 τόνους ή ποσοστό 
22,6% των συνολικών πωλήσεων στο εξωτερικό. 
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Για ποσότητα 4 081 τόνων ή ποσοστό 28% των πωλήσεων στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και για ποσότητα 450 τόνων ή ποσοστό 25% των πωλήσεων στην 
Ιρλανδία η έκδοση των τιµολογίων έγινε µε καθυστέρηση από 11 µέρες µέχρι 
3 µήνες από την παράδοσή τους.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2003 ήταν 
31% για το Ηνωµένο Βασίλειο και 41% για την Ιρλανδία.  Η καθορισµένη 
τακτική είναι όπως η έκδοση των τιµολογίων γίνεται την επόµενη ηµέρα της 
παράδοσης ή εντός της επόµενης εβδοµάδας και η εξόφληση εντός 4-6 
εβδοµάδων από την ηµεροµηνία τιµολόγησης. 

(β) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 

(i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι 
εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στην 
Ηπειρωτική Ευρώπη ανήλθαν σε £260.991 (1,40% των πωλήσεων), σε 
σύγκριση µε £554.206 (3,01%) το 2003.  Ποσό £184.138 αφορά στις 
απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συµβουλίου στη Γερµανία και 
αποτελεί το 2% των συνολικών πωλήσεων τους.  Ποσό £20.950 αφορά στις 
απαιτήσεις του Σουηδού αντιπροσώπου και αποτελεί το 9,85% των 
πωλήσεων του. 

Σηµειώνεται ότι, από τις απαιτήσεις του µεγαλύτερου αντιπροσώπου στη 
Γερµανία για το έτος 2003, ύψους £396.565 (ποσοστό 4,36% των πωλήσεων 
του), οι οποίες δεν είχαν γίνει δεκτές από το Συµβούλιο, δεν έχει εισπραχθεί 
οποιοδήποτε ποσό, χωρίς να γίνει ειδική αναφορά στα πρακτικά του 
Συµβουλίου. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 
προσυσκευαστών  των υπεραγορών και σε επιστολές των αντιπροσώπων 
του Συµβουλίου, χωρίς να επιβεβαιώνεται η ορθότητα τους. 

(ii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 
των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2004, ορισµένες ποσότητες 
πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνση  τους από 
τις αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και 
καταστροφής τους. 

Ποσοστό 2%  της συνολικής ποσότητας διατέθηκε σε τιµές από €66 µέχρι  

€200 τον τόνο,  σε σύγκριση µε ποσοστό 7% το 2003.  Το µεγαλύτερο µέρος 

των πωλήσεων, ποσοστό 66%, διατέθηκε σε τιµές από €401 µέχρι €727 τον 

τόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2003 ήταν 69%. 
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Οι ποσότητες που πωλήθηκαν  σε τιµές από €66 µέχρι  €200 τον τόνο 

διατέθηκαν στη Γερµανία και Ελλάδα. 

(iii) Απώλειες πατατών.  Οι απώλειες πατατών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 

7 τόνους και αφορούν  σε απώλειες πατατών κατά την εκφόρτωση των 

πλοίων στα λιµάνια, για την αξία των  οποίων έχουν υποβληθεί απαιτήσεις 

στην ασφαλιστική εταιρεία.  

(γ) Απώλειες πατατών στην Κύπρο.  Οι απώλειες πατατών στην Κύπρο 

ανέρχονται σε 399 τόνους, ποσοστό 47% των τόνων έκδοσης (846) στην Κύπρο. 

Με τη λήξη της ανοιξιάτικης εσοδείας 2004, υπήρχαν αποθηκευµένοι στα ψυγεία 

337 τόνοι εδώδιµων πατατών, για την αγορά των οποίων, λόγω βλαστήµατος, δεν 

υπήρχε ενδιαφέρον και το Συµβούλιο αποφάσισε την καταστροφή τους.  

Σηµειώνεται ότι, για ποσότητα 318 τόνων που καταστράφηκαν, το Συµβούλιο 

διεκδικεί από τους ιδιοκτήτες των ψυγείων την καταβολή αποζηµιώσεων ύψους 

£15.466 για ζηµιές που υπέστησαν οι πατάτες κατά την αποθήκευση τους, λόγω 

µη αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων ψύξης, ενώ αποφάσισε και τη µη 

καταβολή των ψυκτικών ύψους £21.000.  

8. Συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών 

κατά την ανοιξιάτικη εσοδεία 2004. Παρόλο ότι τα αποτελέσµατα εµπορίας του 

σχεδίου παρουσιάζουν έλλειµµα, το Συµβούλιο έκρινε τη συνέχιση του σχεδίου 

αναγκαία, προς όφελος των παραγωγών.  

Το σχέδιο άρχισε το 1998, παρέχοντας το 2004 στους παραγωγούς που 

συµµετείχαν σ’ αυτό εξασφαλισµένη τιµή £300 τον τόνο, πλέον £12 για την 

ασφάλιση στον ΟΓΑ και £15 τον τόνο για τη συσκευασία στο χωράφι.  Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσµατα της εµπορίας των πατατών του σχεδίου, φαίνεται 

ότι, παρά τις ψηλές τιµές που εξασφαλίζονται,  το Συµβούλιο εξακολουθεί να 

επιβαρύνεται, λόγω της ψηλής τιµής που πληρώνεται στους παραγωγούς ως 

κίνητρο για προώθηση του σχεδίου.  Κατά το 2004 οι πωλήσεις ανήλθαν στους 

990 τόνους, σε σύγκριση µε 910 το 2003, και προέκυψε επιβάρυνση ύψους 

£69.628, δηλαδή £71 τον τόνο, σε σύγκριση µε £82.206 το 2003, δηλαδή £91 τον 

τόνο. Η ποσότητα πωλήθηκε κυρίως σε δύο αγοραστές (420 τόνοι στον ένα, 530 

τόνοι στον άλλο και 40 τόνοι σε τρίτο). 
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9. Ζηµιές πατατοπαραγωγών από την καλλιέργεια προβληµατικού 
 πατατόσπορου. 

Το Συµβούλιο κατέβαλε αποζηµιώσεις ύψους £56.152 προς τους 

πατατοπαραγωγούς που υπέστησαν ζηµιά από την καλλιέργεια προβληµατικού 

εισαγόµενου και ντόπιου πατατόσπορου για την ανοιξιάτικη εσοδεία του 2002 και 

του 2003. 

Ποσό £15.053 εισπράχθηκε από τους προµηθευτές του πατατόσπορου για την 

ανοιξιάτικη εσοδεία του 2002 και αναµένεται η είσπραξη ποσού £7.449 για το 

2003.  Επίσης συµφωνήθηκε η καταβολή του 50% του υπολοίπου (£16.825) από 

τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε την ευθύνη εισαγωγής του 

πατατόσπορου. 

Το θέµα της εισαγωγής του πατατόσπορου από το Συµβούλιο και της διεκδίκησης 

αποζηµιώσεων από τους προµηθευτές είχε τεθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις 

µας. 

10. Προσφορές. 

(α) Άνοιγµα προσφορών.  Παρατηρήθηκαν σχετικά τα πιο κάτω: 

(i) Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν φαίνεται η ηµεροµηνία ανοίγµατος των 

προσφορών, τόσο στα έντυπα των υποβληθεισών προσφορών όσο και στο 

µητρώο ανοίγµατος των προσφορών. 

(ii) Το µητρώο ανοίγµατος των προσφορών δεν υπογράφεται πάντοτε και από 

τα τρία Μέλη της Επιτροπής Ανοίγµατος των προσφορών, π.χ. προσφορά  

αρ. 23/2003, 13/2004, 10/2005, 17/2005 και 18/2005. 

(iii) Στο µητρώο ανοίγµατος προσφορών δεν καταγράφεται πάντοτε η αξία των 

προσφορών που λήφθηκαν. 

(β) Εγγυήσεις συµµετοχής.  Παρατηρήθηκε ότι οι επιταγές που υποβάλλονται 

από τους προσφοροδότες ως εγγύηση συµµετοχής σε προσφορές σε πολλές 

περιπτώσεις δεν επιστρέφονται, τόσο στους αποτυχόντες προσφοροδότες όσο και 

στους επιτυχόντες, ούτε και µετά την υποβολή εγγυητικών για πιστή εκτέλεση των 

συµβολαίων. 

(γ) Προµήθεια παλέττων – Προσφορά 17/2003.  Το Συµβούλιο κατακύρωσε 

την προσφορά για την προµήθεια παλέττων σε τρεις προσφοροδότες, η 
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παράδοση των οποίων θα έπρεπε να είχε γίνει µε ισόποσες παραδόσεις µέχρι το 

Μάιο, 2004.  Ο κυριότερος προσφοροδότης, στον οποίο κατακυρώθηκε ποσότητα 

45 000 τεµαχίων προς £4,15 το καθένα, µέχρι 31.5.2004, παρέδωσε µόνο 19 960 

τεµάχια.  Το Συµβούλιο για να καλύψει τις ανάγκες του υποχρεώθηκε να αγοράσει, 

τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, συνολική ποσότητα 5 398 

παλέττων, από τα οποία προέκυψε ζηµιά ύψους £10.265.  Ο προσφοροδότης 

παρέδωσε τελικά 37 964 παλέττα και το Συµβούλιο είχε εξοφλήσει ολόκληρη την 

αξία τους, χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή από τις πληρωµές του, και ενώ είχε στη 

διάθεση του εγγυητική επιστολή την οποία θα µπορούσε να κατάσχει. 

Για να µπορέσει το Συµβούλιο να εισπράξει την πιο πάνω ζηµιά, κατακύρωσε στον 

πιο πάνω προσφοροδότη ποσότητα 7 500 παλέττων, προς £4,65 το καθένα, από 

τη νέα προσφορά για το 2005.  Η ζηµιά αποκόπηκε τελικά από τις παραδόσεις 

παλέττων που έγιναν το Φεβρουάριο του 2005. 

11. Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε τους περί του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις 

και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 2004 (Κ.∆.Π. 524/2004), ιδρύθηκε 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των υπαλλήλων του Συµβουλίου.  Η ισχύς 

του Σχεδίου άρχισε αναδροµικά από 1.1.2001 και µέλη του κατέστησαν όλοι οι 

µόνιµοι υπάλληλοι του Συµβουλίου που υπηρετούσαν κατά την ηµεροµηνία αυτή, 

οι οποίοι, από την ίδια ηµεροµηνία, έπαυσαν να είναι µέλη του Ταµείου Προνοίας 

που λειτουργούσε µέχρι τις 30.6.2004, οπότε και διαλύθηκε. 

Το Ταµείο του Σχεδίου βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείριση του 

Συµβουλίου και, σε περίπτωση κατάργησης ή µετεξέλιξης του, η διαχείριση και ο 

έλεγχος θα αναληφθεί από Τριµελή Επιτροπή, την οποία θα διορίσει ο Υπουργός 

Οικονοµικών.  Το Συµβούλιο διόρισε την Επιτροπή Οικονοµικών και Προσωπικού 

του Συµβουλίου, ως τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου.  Λόγω της 

συµµετοχής της Κυβέρνησης στα οικονοµικά του Ταµείου, η ∆ιαχειριστική 

Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονοµικών το διορισµό εκπροσώπου 

του σ’ αυτή, χωρίς ωστόσο, µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου, να έχει γίνει τούτο. 

Με βάση τους Κανονισµούς, η χρηµατοδότηση του Ταµείου Συντάξεων θα γίνει, σε 

πρώτη φάση, µε τη µεταφορά σ’ αυτό του Λογαριασµού Β (Εισφορές Εργοδότη) 

του Ταµείου Προνοίας και της υποχρέωσης του Συµβουλίου για την εφαρµογή 



 15

Κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας, τα οποία στις 30.6.2004 ανέρχονταν περίπου 

σε £1.012.000.  Επίσης, θα συµπληρωθεί µε την αναλογιστική υποχρέωση της 

Κυβέρνησης, η οποία, σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε κατά την 

ηµεροµηνία αυτή, υπολογίστηκε σε £1.779.000. 

Στη συνέχεια, το Ταµείο Συντάξεων θα χρηµατοδοτείται µε: 

(i) Τις εισφορές που θα γίνονται από το Συµβούλιο (ποσοστό 16% των 

απολαβών). 

(ii) Τις εισφορές των µόνιµων υπαλλήλων (ποσοστό 0,75% ή 1,75% των 

απολαβών). 

(iii) Την ετήσια εισφορά από την Κυβέρνηση, που θα συµπληρώνει την ετήσια      

οικονοµική δαπάνη του Σχεδίου, σε ποσοστό που θα προκύπτει από την 

εκάστοτε αναλογιστική µελέτη, η οποία από 1.7.2004 ανέρχεται σε ποσοστό 

5,1% των απολαβών. 

(iv) Τα ποσά που θα προκύπτουν από επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταµείου. 

Μέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου, δεν έχουν καταβληθεί στο Ταµείο Συντάξεων από 

την Κυβέρνηση η ελλειµµατική υποχρέωση ύψους £1.779.000, καθώς και η 

συµπληρωµατική ετήσια εισφορά σε ποσοστό 5,1% των απολαβών, το ύψος της 

οποίας δεν έχει υπολογιστεί. 

Λόγω της εφαρµογής του Σχεδίου Συντάξεων, προκύπτει επιστροφή µέρους των 

εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους υπαλλήλους, από τις 

6.10.1980 µέχρι τις 30.6.2004, που όπως υπολογίστηκε ανέρχονται περίπου σε 

£141.000.  

12. Αρµοδιότητες και εξουσίες του Συµβουλίου από την 1η Μαΐου 2004 . 

Με βάση τον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο 

αρ. 142(Ι)/2004, καταργήθηκε το µονοπωλιακό καθεστώς του Συµβουλίου και η 

εµπορία των πατατών από την 1η Μαΐου 2004 φιλελευθεροποιήθηκε.  Παράλληλα 

έχουν γίνει τροποποιήσεις ως προς τις γενικές αρµοδιότητες και ειδικές εξουσίες 

του Συµβουλίου.  Επί του παρόντος δεν έχουν επενεχθεί τροποποιήσεις ως προς 

το ρόλο και τη σύνθεση του Συµβουλίου, ούτε έχει αποφασιστεί κατά πόσο το 

Συµβούλιο θα διαλυθεί ή θα συνεχίσει να υφίσταται ως Ηµικρατικός Οργανισµός 
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παροχής υπηρεσιών στον τοµέα της µεταφοράς, συσκευασίας, αποθήκευσης 

πατατών και άλλων συναφών υπηρεσιών. 

Μέχρι τη λήξη της εµπορικής περιόδου 2003/2004, στις 30.9.2004, το Συµβούλιο 

συνέχισε κανονικά τις εργασίες ολοκλήρωσης της εµπορίας των πατατών των 

εσοδειών 2003/2004 (χειµερινής και ανοιξιάτικης). 

Το Συµβούλιο, ύστερα από γνωµατεύσεις του Νοµικού του Συµβούλου, 

αποφάσισε όπως για την εµπορική περίοδο 2004/2005, που σύµφωνα µε το Νόµο 

λήγει στις 31.8.2005, εφαρµόσει µόνο την παράγραφο (α) του άρθρου 26 του 

Νόµου, δηλαδή να αναλάβει τον προγραµµατισµό, συσκευασία, φόρτωση, 

εµπορία και πώληση των πατατών χειµερινής και ανοιξιάτικης εσοδείας 2004/2005 

για τους πατατοπαραγωγούς που επιθυµούν να συµβληθούν µαζί του. 

Σύµφωνα µε γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας αναφορικά µε το ρόλο, τις 

εξουσίες, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Συµβουλίου, µε βάση τον πιο πάνω 

Νόµο, το Συµβούλιο υποχρεούται να εφαρµόζει και τις τρεις παραγράφους του 

άρθρου 26, δηλαδή, πέραν των προνοιών της παραγράφου (α), υποχρεούται να 

παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την 

παραγωγή, εξαγωγή, εµπορία, µεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση πατατών και 

άλλες συναφείς υπηρεσίες, έναντι του πραγµατικού κόστους των εργασιών αυτών,  

καθώς και να εκτελεί εργασίες που δύναται να του ανατεθούν από τον Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών. 

Με βάση την πιο πάνω γνωµάτευση, ο Υπουργός Γεωργίας κάλεσε το Συµβούλιο 

να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και ενέργειες για άµεση και 

πλήρη εφαρµογή και συµµόρφωση µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το Συµβούλιο, αφού µελέτησε τα δεδοµένα της 

πατατοκαλλιέργειας, όπως διαµορφώθηκαν µετά την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και αξιολογώντας ότι ο χρόνος που δόθηκε δεν ήταν αρκετός 

για τη δηµιουργία διάδοχων σχηµάτων υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού, 

τα οποία να αναλάβουν επιτυχώς τον προγραµµατισµό της παραγωγής και 

εµπορίας των πατατών, αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του άρθρου 26 

του πιο πάνω Νόµου, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα συνέχισης του 

σταθεροποιητικού του ρόλου και µετά τις 31.8.2005.  

13. ∆ηµιουργία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πατατοπαραγωγών (Π.Ο.Π.). 
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Το Συµβούλιο, αξιολογώντας τα δεδοµένα στην πατατοκαλλιέργεια, όπως 

διαµορφώθηκαν µε την τροποποίηση του Νόµου και τη φιλελευθεροποίηση της 

πατατοκαλλιέργειας, και για διαφύλαξη των συµφερόντων των 

πατατοπαραγωγών, ανέλαβε τη συγκρότηση µίας ενιαίας οµάδας 

πατατοπαραγωγών. 

Με ενέργειες και τη βοήθεια του Συµβουλίου, συστάθηκε η Παγκύπρια Οργάνωση 

Πατατοπαραγωγών (Π.Ο.Π.) η οποία συγκεντρώνει περίπου το 60%  των 

πατατοπαραγωγών και της παραγωγής πατατών. Η Π.Ο.Π. για σκοπούς 

αναγνώρισης της έχει εγγραφεί ως δηµόσια εταιρεία. 

Το Συµβούλιο µε ανακοίνωση του κάλεσε τις οµάδες πατατοπαραγωγών και 

παραγωγούς  µη ενταγµένους σε οµάδες, αν το επιθυµούν, να υποβάλουν αίτηση 

για συµµετοχή στον προγραµµατισµό παραγωγής και εµπορίας των πατατών για 

την εµπορική περίοδο 2004/2005.  Η Π.Ο.Π. υπέβαλε τη σχετική αίτηση και έχει 

συµβληθεί µε το Συµβούλιο. 

Το Συµβούλιο, µε πρόσφατη απόφαση του, καθόρισε τα έξοδα που θα χρεώνει 

στους παραγωγούς κατά την εκκαθάριση των τιµών που θα πληρώνονται. 

14. Απαιτήσεις ιδιωτών και τοπικών οµάδων πατατοπαραγωγών. 

Με επιστολή τους προς το Συµβούλιο, οι πιο πάνω θέτουν θέµα άνισης 

µεταχείρισης ή θεωρούν ότι τίθενται σε δυσµενή θέση σε σχέση µε τους 

παραγωγούς που ανήκουν στην Π.Ο.Π. και έχουν συµβληθεί µε το Συµβούλιο, οι 

οποίοι, κατά την άποψη τους,  βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση ως προς τις 

οικονοµικές διευκολύνσεις των εργασιών συσκευασίας και εµπορίας των πατατών 

για την εµπορική περίοδο 2004/2005. Οι απαιτήσεις τους αφορούν βασικά στα πιο 

κάτω: 

(i) Χρήση των αποθεµάτων των υλικών συσκευασίας από τα προηγούµενα 

χρόνια. 

(ii) Υποθήκευση του συσκευαστηρίου Λάρνακας για εξασφάλιση τραπεζικών 

διευκολύνσεων.  
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(iii) Χρήση του συσκευαστηρίου, των µηχανηµάτων, οχηµάτων, γραφείων  και 

εξοπλισµού του συσκευαστηρίου Λάρνακας για τη συσκευασία των πατατών 

τους. 

(iv) Κάλυψη των µισθών των υπαλλήλων και διοικητικών εξόδων του Συµβουλίου 

από την Κυβέρνηση. 

Για τα πιο πάνω έχει ζητηθεί γνωµάτευση από το Νοµικό Σύµβουλο του 

Συµβουλίου και έχει ενηµερωθεί σχετικά το αρµόδιο Υπουργείο. 

15. Κάλυψη µισθών και διοικητικών εξόδων από την Κυβέρνηση. 

Σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχε το Συµβούλιο, οι δαπάνες για µισθούς και 

διοικητικά έξοδα για την περίοδο 1.10.2004 – 30.9.2005 έχουν περιληφθεί στον 

Κρατικό Προϋπολογισµό για το έτος 2005.  Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν 

από το Συµβούλιο, περιλαµβανοµένης της επιστροφής στους υπαλλήλους µέρους 

των εισφορών τους στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω εφαρµογής 

Ταµείου Συντάξεων, ανέρχονται σε £1.288.844. 

Το Φεβρουάριο του 2005, καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση το πρώτο µέρος του 

Προϋπολογισµού ύψους £500.000. 

16. Επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού. 

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού επέβαλε στο Συµβούλιο πρόστιµο ύψους 

£20.000, ύστερα από καταγγελία ιδιωτικής εταιρείας εναντίον του Συµβουλίου, 

σχετικά µε ανακοίνωση που εξέδωσε και η οποία θεωρήθηκε ότι έθετε σε 

δυσµένεια τους παραγωγούς που είχαν συµβληθεί µαζί της.  Το Συµβούλιο, µε νέα 

ανακοίνωση του, έχει αποσύρει τις προϋποθέσεις που έθετε στην πρώτη 

ανακοίνωση. 

17. Χρεώστες και οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α) Πτώχευση της εταιρείας L & L Potatoes (Dublin) Ltd.  Το Συµβούλιο 

πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία L & L Potatoes (Dublin) Ltd, ο κυριότερος 

αγοραστής πατατών του Συµβουλίου στην Ιρλανδία, κήρυξε πτώχευση στις 

10.12.2004, ηµεροµηνία κατά την οποία όφειλε στο Συµβούλιο το ποσό των 
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€152.290 (£87.933).  Στις 28.2.2005 διορίστηκε εκκαθαριστής της εταιρείας.  Η 

τελευταία είσπραξη από την εταιρεία έγινε στις 23.9.2004 και δεν υπάρχει εκτίµηση 

ως προς το µέρος της οφειλής που θα εισπραχθεί. 

Σηµειώνεται ότι δεν έγινε πρόνοια για διαγραφή οποιουδήποτε ποσού στις 

οικονοµικές καταστάσεις για το 2004. 

(β) Επισφαλή χρέη εταιρείας H & J. M. Bennett (Import Export) Ltd.  Το 

Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή 

στην υπόθεση πτώχευσης της εταιρείας, για απόσυρση της αγωγής εναντίον του 

οµίλου εταιρειών BENNETT  και άλλων προσώπων ή εταιρειών, στους οποίους 

έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η µητρική εταιρεία του οµίλου 

κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που εξουσιοδότησαν τις 

πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον ίδιο σχετική έκθεση 

των γεγονότων. ∆εν υποβλήθηκε τέτοια έκθεση από τον εκκαθαριστή και δεν 

φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση.  Η εταιρεία οφείλει στο 

Συµβούλιο το ποσό των £363.305. 

(γ) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2004, 

έξι πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των 

£20.545, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν 

από το Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Στις 27.2.2004 στάληκε επιστολή, σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο πρότεινε 

ως τελική διευθέτηση των οφειλών τους την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου 

µόνο.  Η καταβολή του ποσού θα έπρεπε να γίνει µέχρι τις 31.3.2004.  Παρόλο ότι 

έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα εναντίον τους και έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις 

για την είσπραξη των δανείων από το 1997 και 1998, εντούτοις  µέχρι σήµερα δεν 

εισπράχθηκε οποιοδήποτε ποσό. 

Σηµειώνεται ότι στις 9.2.2004 το Συµβούλιο αποδέχθηκε  ποσό £29.000 για 

εξόφληση του χρέους πατατοπαραγωγού, ο οποίος όφειλε ποσό £41.115 για 

προσωπικό δάνειο και ποσό £7.260 για την πώληση πατατόσπορου το 1993. 

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

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

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

του για καταβολή του ποσού των £11.896, µε τόκο προς 8% το χρόνο, µέχρις 
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εξοφλήσεως.  Μέχρι σήµερα δεν εισπράχθηκε οποιοδήποτε ποσό και δεν φαίνεται 

να καταβάλλονται προσπάθειες για είσπραξή του, ενώ στο µεταξύ, το Συµβούλιο 

ενηµερώθηκε ότι ο πιο πάνω αγοραστής κήρυξε πτώχευση.  Ζητήθηκε  αντίγραφο 

διατάγµατος παραλαβής (πτώχευσης) από το Νοµικό Σύµβουλο του Συµβουλίου. 

18. Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά για 
 την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας. 

Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων αποφάσισε ότι το Συµβούλιο δεν είναι 

κερδοσκοπικός οργανισµός και εποµένως τα εισοδήµατα του δεν υπόκεινται σε 

φορολογία φόρου εισοδήµατος και έκτακτης αµυντικής εισφοράς. 

Οι ενστάσεις που υπέβαλε το Συµβούλιο κατά της φορολογίας φόρου εισοδήµατος 

και έκτακτης  εισφοράς για την άµυνα, για τα έτη 1994 και 1995, διευθετήθηκαν µε 

εισόδηµα µηδέν. 

 
 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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