
  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002. 

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. 

Το Συµβούλιο υπέβαλε καθυστερηµένα στις 31.3.2003 τους λογαριασµούς του 

2002 για έλεγχο, αντί µέχρι τις 28.2.2003, όπως καθορίζει το άρθρο 3(3) του περί 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµου. 

Η καθυστέρηση στην υποβολή των λογαριασµών, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν δόθηκε η αναµενόµενη βοήθεια από την 

Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Συµβουλίου, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

σοβαρών δυσκολιών στην οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου. 

Από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκαν 

σοβαρά λάθη, όπως συµπερίληψη στους λογαριασµούς αδικαιολόγητα αυξηµένης 

πρόνοιας εσόδων, λανθασµένη αποτίµηση αποθεµάτων ελαιολάδου και 

κοστολόγησης και αυξηµένα ποσά αποσβέσεων, µε αποτέλεσµα το έλλειµµα, το 

οποίο, ενώ παρουσιαζόταν στους λογαριασµούς που υποβλήθηκαν στις £33.129, 

να ανέλθει σε £960.674. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχοντας υπόψη τον όγκο εργασίας και την πίεση που ασκείται στο προσωπικό και 

ιδιαίτερα στο λογιστήριο κατά το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους, προσέλαβε 

πρόσθετο προσωπικό για την περίοδο αυτή, άλλαξε το λογισµικό σύστηµα και 

προωθεί και άλλα µέτρα ούτως ώστε οι λογαριασµοί να υποβάλλονται έγκαιρα, να 

διευκολύνεται ο έλεγχος και να αποφεύγονται λάθη.   

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς το έλλειµµα ανήλθε 

στις £960.674, σε σύγκριση µε £8.232 το 2001. 
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(β)  Πωλήσεις ελαιοκοµικών προϊόντων.  Η πιο κάτω κατάσταση δείχνει τις 

πωλήσεις ελαιολάδου και ελιών κατά τα τελευταία πέντε έτη: 

 
Έτος  Ελιές  Ελαιόλαδο  Ολικό 

£  £  £  £ 
1998  9.371  1.432.658  1.442.029 
1999  4.045  1.571.307  1.575.352 
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 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου για τα έτη 2002 και 2001. 

 
  2002  2001 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  0,54  1,62 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (µείον αποθέµατα) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

  
0,08 

  
0,12 

Μικτή Ζηµιά/Κέρδος (µείον έµµεσα έξοδα παραγωγής) 
προς Πωλήσεις Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

  
38,1% 

  
16,1% 

4. Ρευστότητα του Συµβουλίου. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου στις 31.12.2002 ανέρχονταν σε αρνητικό 

υπόλοιπο (παρατράβηγµα) £1.763.336, σε σύγκριση µε £955.186 κατά το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £808.150 στο παρατράβηγµα, η 

οποία οφείλεται κυρίως: 

(α)  Στις µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου που αγοράστηκαν στο τέλος του 2002, 

αυξάνοντας τα αποθέµατα στις 31.12.2002. 

(β)  Στη µη είσπραξη επιδότησης για τις εξαγωγές από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

(γ)  Στις αυξηµένες δαπάνες για αγορά πάγιου ενεργητικού, ύψους £238.932. 

(δ)  Στην αύξηση των πληρωτέων τόκων από £64.371 το 2001 σε £107.398 το 

2002. 

5. Προϋπολογισµός. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2002 υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 

15.11.01 και εγκρίθηκε στις 22.11.01.  Με βάση το άρθρο 55Α του περί Εµπορίας 
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Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου, στάληκε στις 28.11.01 στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και εγκρίθηκε, σύµφωνα µε 

επιστολή του πιο πάνω Υπουργείου, στις 21.1.02. 

Σύµφωνα µε τη ∆ηµοσιονοµική Οδηγία αρ. 4 του Συµβουλίου, ο Προϋπολογισµός 

θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στο Συµβούλιο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 

προηγούµενου έτους. 

Στις 6.2.03 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός και 

υποβλήθηκε στον αρµόδιο Υπουργό για έγκριση στις 13.2.03 ο οποίος µέχρι την 

ηµέρα του ελέγχου δεν είχε εγκριθεί.  Παρατηρήθηκε δε ότι στον αναθεωρηµένο 

Προϋπολογισµό δεν αναφέρονται τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως τελικά 

διαµορφώθηκαν και συµπεριλήφθηκαν στους τελικούς λογαριασµούς. 

Σηµειώνεται 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. 

6. Υπερβάσεις Προϋπολογισµού. 

Στις 31.12.02 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στον Προϋπολογισµό του Συµβουλίου 

συνολικού ύψους £662.095, στο οποίο περιλαµβάνεται και ποσό ύψους £479.932 

για αγορές ελαιολάδου, για τις οποίες δεν ζητήθηκε η προηγούµενη έγκριση του 

Συµβουλίου και του αρµόδιου Υπουργού, όπως προνοείται στις ∆ηµοσιονοµικές 

και Λογιστικές Οδηγίες του Συµβουλίου. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως η εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

παρακολουθείται στενά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε τυχόν αναµενόµενες 

υπερβάσεις να εντοπίζονται προτού δηµιουργηθούν και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, να ζητείται έγκαιρα είτε η υποβολή συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού, είτε έγκριση των υπερβάσεων από το Συµβούλιο και τον 

Υπουργό. 

Επίσης έγιναν δαπάνες για Εκτελωνιστικά Έξοδα και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 

ύψους £7.445 και £1.255, αντίστοιχα, για τις οποίες δεν υπήρχε πρόνοια στον 

Προϋπολογισµό, ούτε ζητήθηκε έγκριση για την διενέργεια τους. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποδέχεται την εισήγηση µου και δεν θα γίνονται πλέον υπερβάσεις 

Προϋπολογισµού. 

7. Προσωπικό. 

(α)  Το Συµβούλιο το 2002 εργοδοτούσε 5 υπαλλήλους και 4 εργάτες.  Οι δαπάνες 

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

θέσεις ανέρχονταν σε £147.258 µε µέσο όρο δαπάνης για κάθε υπάλληλο γύρω 

στις £29.451.  Επιπρόσθετα, η δαπάνη για εργατικά ήταν £81.438.  Επίσης κατά 

την 31.12.02 απασχολούνταν 2 έκτακτοι γραφείς και 3 έκτακτοι εργάτες. 

(β)  Παρατηρήθηκε ότι δεν έγινε ανάλυση των µισθών, ηµεροµισθίων και 

εργοδοτικών εισφορών στους τελικούς λογαριασµούς, ούτε ετοιµάστηκε τέτοια 

ανάλυση παρόλο που µε επιστολή µας ηµερ. 25.2.03, ζητήσαµε µεταξύ άλλων την 

ετοιµασία και υποβολή της ανάλυσης για την διεξαγωγή του ελέγχου. 

(γ)  Εργοδότηση εκτάκτων.  Παρατηρήθηκε ότι δαπάνες ύψους £23.303, για την 

απασχόληση εκτάκτων εργατών και εκτάκτων γραφέων κατά το 2002, έγιναν 

χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις στον εγκριµένο Προϋπολογισµό και 

χωρίς την έγκριση του αρµόδιου Υπουργού.    

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι δαπάνες για το έκτακτο 

προσωπικό περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2002 που 

απεστάλει στο αρµόδιο Υπουργείο για έγκριση. 

(δ)  Αναδροµική αύξηση.  Παρατηρήθηκε ότι τον Ιούλιο 2002, καταβλήθηκε ποσό 

£4.035 στο µόνιµο προσωπικό για αναδροµικές αυξήσεις των βασικών µισθών 

των ετών 2001 και 2002 µε ποσοστά 2% και 2,75%, αντίστοιχα, χωρίς όµως µέχρι 

σήµερα να έχει υπογραφεί η συλλογική σύµβαση για την περίοδο 2001-2003, στην 

οποία, σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου στις 21.2.2002, οι πιο πάνω 

αυξήσεις θα συµπεριλαµβάνονταν κατά την ανανέωση της.  Ας σηµειωθεί ότι η πιο 

πάνω πληρωµή έγινε χωρίς να υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισµό και 

χωρίς όµως να εξασφαλιστεί η έγκριση του αρµόδιου Υπουργού. 

(ε)  Υποχρεώσεις του ΣΕΚΕΠ στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Η 

υποχρέωση του ΣΕΚΕΠ στο Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων, σύµφωνα µε 

την αναλογιστική µελέτη µέχρι το 1992, ήταν £143.990 και καλύπτεται µε 

συνεισφορά 6,17% επί των µισθών των συντάξιµων υπαλλήλων.  Το Συµβούλιο, 
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λόγω προβληµάτων ρευστότητας, δεν καταθέτει την πιο πάνω συνεισφορά στο 

Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων, αλλά την πιστώνει στο Λογαριασµό 

«Αναδροµικός Λογαριασµός Ταµείου Σύνταξης» Γ.Κ. 26Γ, παραχωρώντας και 

τόκο 6,9%.  Στις 31.12.02 το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού ήταν £144.326.  

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

επιβάλλεται άµεσα η διενέργεια νέας αναλογιστικής µελέτης, για να εξακριβωθούν 

οι πραγµατικές/σηµερινές υποχρεώσεις του Συµβουλίου προς το Ταµείο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων.   

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι στις 11.6.03 κατατέθηκε στο Ταµείο Συντάξεων 

και Χορηγηµάτων ποσό £100.000 έναντι της σχετικής υποχρέωσης του 

Συµβουλίου και ότι πολύ σύντοµα θα κατατεθούν και άλλα ποσά. 

8. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά κενά και 

αδυναµίες µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται άµεσα η οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου 

από την Υπηρεσία µου και να δυσχεραίνεται αφάνταστα ο έλεγχος των 

οικονοµικών καταστάσεων.  Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά. 

(α) Τιµολόγια πωλήσεων.  Το 2002 το µηχανογραφηµένο σύστηµα 

εξακολουθούσε να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαγράφει τιµολόγια, αντί 

να τα ακυρώνει και να φαίνονται ως ακυρωµένα, καθώς επίσης και να εκτυπώνει 

αντίγραφα τιµολογίων, χωρίς να αναγράφεται σ΄ αυτά η ένδειξη «αντίγραφο», 

γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο.  Επιπρόσθετα, η ηµεροµηνία δεν εκτυπωνόταν 

αυτόµατα στο τιµολόγιο αλλά καταχωριζόταν από το χρήστη.  Ας σηµειωθεί ότι και 

µε τις αλλαγές στο σύστηµα εκτύπωσης των τιµολογίων από 1.1.03 η εκτύπωση 

αντιγράφων τιµολογίων γίνεται και πάλι χωρίς να αναγράφεται η ένδειξη 

«αντίγραφο». 

(β)  Εντάλµατα πληρωµής. 

(i) ∆εν περιέχουν πλήρη στοιχεία και λεπτοµέρειες των ειδών που αγοράζονται 

και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Συµβούλιο. 

(ii) ∆εν δίνεται σ΄ αυτά αναφορά της έγκρισης της δαπάνης από το Συµβούλιο, 

καθώς επίσης και της προσφοράς, όπου υπάρχει. 
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(iii) Τα εντάλµατα πληρωµής και τα επισυνηµµένα σ΄ αυτά τιµολόγια θα πρέπει να 

σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα του Συµβουλίου, η οποία να φέρει 

ηµεροµηνία και την ένδειξη «Ξοφλήθηκε». 

(γ)  Φορτωτικές.  Παρατηρήθηκαν και πάλι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

έντυπα των φορτωτικών δεν έφεραν την υπογραφή του «αγοραστή ή παραλήπτη» 

των προϊόντων, ούτε την υπογραφή του «οδηγού» που παρέλαβε τα προϊόντα για  

µεταφορά. 

(δ)  ∆ελτία αναλύσεων δειγµάτων.  Όπως διαπιστώθηκε και στην προηγούµενη 

έκθεση µου, για τις καταχωρίσεις στο µηχανογραφηµένο σύστηµα του Συµβουλίου 

των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, βάσει των οποίων θα πληρωθούν οι 

παραγωγοί, δεν γίνεται δεύτερος έλεγχος, έστω και δειγµατοληπτικά. 

(ε)  Μέτρηση ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή.  
Παρόλο που σε προηγούµενη απάντηση του το Συµβούλιο συµφωνεί µε την 

εισήγηση µου, εντούτοις δεν έχουν ληφθεί σοβαρά µέτρα για την καταγραφή της 

ορθής ποσότητας που µεταφέρεται από δεξαµενή σε δεξαµενή µέχρι σήµερα. 

(στ) Εµφιάλωση ελαιολάδου και συµφιλίωση µεταξύ της ποσότητας που 
εξάγεται από τις δεξαµενές εµφιάλωσης και του τελικού προϊόντος που 
εµφιαλώνεται.  Στις προηγούµενες εκθέσεις µου εισηγήθηκα την τοποθέτηση 

µετρητών στις δεξαµενές για καταµέτρηση των ποσοτήτων που εισάγονται και 

εξάγονται και για λήψη των αναγκαίων µέτρων για συµφιλίωση της ποσότητας που 

χρησιµοποιείται για εµφιάλωση µε το τελικό προϊόν κ.τ.λ.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν 

ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα. 

(ζ)  Ηµερολογιακές εγγραφές.  Παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν 
απαιτείται η διενέργεια εγγραφών σε λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού µέσω 

ηµερολογιακών εγγραφών, αυτές γίνονται χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά µε επεξηγήσεις και κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

Επίσης για τις αλλαγές σε ποσά των τελικών λογαριασµών του έτους, που έγιναν 

κατά την διάρκεια του ελέγχου, δεν έγιναν οι ηµερολογιακές εγγραφές για 

ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού.  Οι αλλαγές έγιναν απευθείας στις οικονοµικές 

καταστάσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν αλλαγές στο Γενικό Καθολικό µε 

διαγραφή και αντικατάσταση του ποσού. 
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(η)  Σύστηµα αρχειοθέτησης.  ∆εν γίνεται σύνδεση της αλληλογραφίας µε 

προηγούµενες επιστολές και η ταξινόµηση γίνεται κατά Υπουργείο, µε αποτέλεσµα 

πολλά θέµατα να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο, οπότε η παρακολούθηση ενός 

θέµατος καθίσταται δύσκολη και ο έλεγχος να δυσχεραίνεται. 

9. Πιστωτικές διευκολύνσεις στο διανοµέα. 

Σε συγκεκριµένη εταιρεία, που είναι ο νέος διανοµέας του Συµβουλίου από τις 

20.5.02, παραχωρήθηκαν πιστωτικές διευκολύνσεις για περίοδο 45 ηµερών, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του συµφωνητικού εγγράφου. 

Παρατηρήθηκε ότι ενώ ο διανοµέας αρχικά κατέθεσε εγγυητική ύψους £40.000, 

από τις 28.5.02 το υπόλοιπο του λογαριασµού του ξεπέρασε το πιστωτικό όριο 

φτάνοντας στις £75.000.  Στις 6.6.02 κατέθεσε συµπληρωµατική εγγυητική για 

πιστωτικές διευκολύνσεις µέχρι £100.000 αλλά και πάλι από τις 18.6.02 µέχρι τις 

14.11.02 το υπόλοιπο στο λογαριασµό του ξεπερνούσε, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, 

τις £100.000 φτάνοντας µέχρι τις £145.000. 

Παρόλο που στη παράγραφο 11 του συµφωνητικού εγγράφου αναφέρεται ρητά ότι 

«σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου ο διανοµέας θα καταβάλλει επί 

του εκάστοτε υπολοίπου της υπέρβασης τον εκάστοτε εν ισχύει τόκο», εντούτοις 

παρατηρήθηκε ότι σε καµιά περίπτωση δεν επιβαρύνθηκε ο λογαριασµός µε τόκο. 

10. ∆ιανοµή ελαιολάδου. 

(α)  Παραβίαση συµβολαίου διανοµής από προηγούµενο διανοµέα.  Όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούµενη επιστολή µου το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών 

κατακύρωσε στις 4.1.01 στον τότε διανοµέα, ο οποίος ήταν ο επίσηµος διανοµέας 

του ΣΕΚΕΠ µέχρι τις 30.6.01, την προµήθεια ελαιολάδου στην Εθνική Φρουρά για 

την περίοδο 1.2.01-31.1.02, γεγονός που κατά τη γνώµη µου φαίνεται να 

αποτελούσε παραβίαση του όρου 5(β) του συµβολαίου του, χωρίς όµως το 

Συµβούλιο να τερµατίσει τη συνεργασία µαζί του και να κατάσχει την εγγυητική 

σύµφωνα µε άλλους όρους του συµβολαίου, και να διεκδικήσει περαιτέρω 

αποζηµιώσεις. 

Σύµφωνα µε γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου του Συµβουλίου, λόγω του ότι η 

σύµβαση που υπογράφηκε µε τον πιο πάνω ήταν απολύτως συγκεχυµένη και 

ασαφής και περιείχε πολλαπλά ελαττώµατα, η πιθανότητα επιτυχίας σε 

περίπτωση αγωγής ήταν λιγότερο από 50%. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το νέο Συµβούλιο σαν πρώτο 

του µέληµα ήταν η εξέταση, µεταξύ άλλων, όλων των εγγράφων που 

συνυπέγραψε µε τους διανοµείς και ότι έγιναν κάποιες διορθώσεις στο Συµβόλαιο 

∆ιανοµής µετά από γνωµατεύσεις των νοµικών τους συµβούλων. 

(β)  Προώθηση πωλήσεων.  Στην προηγούµενη επιστολή µου ανέφερα µεταξύ 

άλλων ότι στις 22.11.01, µε απόφαση του Συµβουλίου, προτάθηκε σε 

συγκεκριµένο ιδιώτη να αναλάβει την προώθηση των πωλήσεων σε αγοραστές 

που ήταν εκτός του Συµβολαίου ∆ιανοµής, έναντι προµήθειας 5%, χωρίς να 

υπογραφεί συµφωνία µετά την αποδοχή της πιο πάνω πρότασης και χωρίς την 

προσκόµιση τραπεζικής εγγύησης από τον ιδιώτη αυτό. 

Στην απάντηση του το Συµβούλιο δεν κάνει καµιά αναφορά στα σηµεία πιο πάνω.  

Παρατηρήθηκε δε ότι ενώ η τελευταία πώληση προϊόντων στον πιο πάνω έγινε τον 

Ιούνιο 2002, µέχρι την 31.12.02 δεν εξόφλησε τις υποχρεώσεις του µε αποτέλεσµα 

το χρεωστικό υπόλοιπο του στις 31.12.02 να ανέρχεται στις £33.544, σε σύγκριση 

µε £3.569 στις 31.12.01.  Ζήτησα να πληροφορηθώ για τα µέτρα που λαµβάνονται 

ή προτίθεται να λάβει το Συµβούλιο για την είσπραξη της πιο πάνω οφειλής. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο πιο πάνω ιδιώτης δεσµεύτηκε να 

αποπληρώνει µηνιαίως ποσά µέχρι πλήρους εξόφλησης και ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παρακολουθεί την υπόθεση αυτή και θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα 

µέτρα για είσπραξη όλου του ποσού που οφείλει. 

(γ)  Προσφορά για διανοµή των  προϊόντων του ΣΕΚΕΠ στην ντόπια αγορά.  
Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσια Έκθεση µου για το έτος 2001, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ κατακύρωσε την προσφορά στον ακριβότερο από τους 

τρεις προσφοροδότες που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, βασιζόµενο σε κριτήρια 

που δεν περιλαµβάνονταν στους όρους της προσφοράς και χωρίς να αιτιολογήσει 

τους λόγους απόρριψης του χαµηλότερου προσφοροδότη.  Η προσφορά που 

κατακυρώθηκε ήταν κατά περίπου 82% και 56%, αντίστοιχα, ακριβότερη από τις 

προσφορές του δεύτερου και τρίτου προσφοροδότη. 

Η Ερευνητική Επιτροπή η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο τον 

Αύγουστο 2002, µε εντολή για πλήρη έρευνα µεταξύ άλλων και του θέµατος 

κατακύρωσης της προσφοράς για διανοµή των προϊόντων του ΣΕΚΕΠ στη ντόπια 

αγορά, υπέβαλε την έκθεση της τον Ιανουάριο 2003.  Η έκθεση αυτή, στην οποία 
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διαπιστώνεται σειρά διαδικαστικών παρατυπιών από το Συµβούλιο και µη τήρηση 

των νόµιµων διαδικασιών, παραπέµφθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στον 

Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για να γνωµατεύσει κατά πόσο 

προκύπτουν ποινικά ή άλλα παραπτώµατα και να συµβουλεύσει για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

11. Πώληση ελαιολάδου σε χονδρικές τιµές σε µη αδειούχους επιτυχόντες 
προσφοροδότες για τροφοδοσία Κυβερνητικών Ιδρυµάτων και 
υπηρεσιών. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε στις 25.7.02 να προµηθεύει ελαιόλαδο σε χονδρικές 

τιµές σε µη αδειούχους ιδιώτες στους οποίους κατακυρώθηκαν προσφορές του 

∆ηµοσίου για τροφοδοσία κυβερνητικών Ιδρυµάτων και υπηρεσιών.  Οι τιµές 

καθορίστηκαν µε απόφαση του Συµβουλίου ηµερ. 1.8.02. 

Παρατηρήθηκε ότι: 

(α)  Στην απόφαση του Συµβουλίου αναφέρεται ότι η πώληση θα γίνεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ποσότητα και την κατηγορία του ελαιολάδου όπως 

καθορίζονται στα σχετικά συµβόλαια.   

(β)  Η τιµή της προσφοράς συγκεκριµένης εταιρείας, όπως κατακυρώθηκε για την 

προµήθεια παρθένου ελαιολάδου οξύτητας µέχρι 1% στην Εθνική Φρουρά, για την 

περίοδο 1.2.2002-31.1.2003, ήταν £2,55 το λίτρο. 

Έχοντας υπόψη ότι η πιο πάνω εταιρεία αγόραζε από το Συµβούλιο, για σκοπούς 

της προσφοράς αυτής, λάδι στην τιµή των £2,63 το λίτρο, ζήτησα τα σχόλια του 

Συµβουλίου. 

Στην απαντητική του επιστολή ο Πρόεδρος µε παρέπεµψε στα πρακτικά της 

συνεδρίας της 25.7.02, σύµφωνα µε τα οποία το Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη 

γνωµάτευση του νοµικού του συµβούλου, αποφάσισε να προµηθεύει ελαιόλαδο σε 

χονδρικές τιµές πώλησης στους πιο πάνω, επιφυλάσσοντας όµως τα δικαιώµατα 

του που απορρέουν από την κείµενη Νοµοθεσία 102(1)/97 Άρθρο 3(3) και 24/68 

Αρ. 30 και 31 στις περιπτώσεις όπου η κατακύρωση των προσφορών ή/και η 

εκτέλεση των προσφορών γίνουν κατά παράβαση προνοιών της νοµοθεσίας. 
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12. Προσφορές για την προµήθεια ελαιολάδου στα Νοσοκοµεία και τις 
Κεντρικές Φυλακές για την περίοδο 16.1.03-31.12.03 και στην Εθνική 
Φρουρά για την περίοδο 1.2.03-31.1.04. 

Το Συµβούλιο απέτυχε να κερδίσει τις προσφορές για την προµήθεια ελαιολάδου 

στα Νοσοκοµεία και στις Κεντρικές Φυλακές για την περίοδο 16.1.03-31.12.03 και 

στην Εθνική Φρουρά για την περίοδο 1.2.03-31.1.04.  Λόγω του ότι οι τιµές που 

πληρώνει το ΣΕΚΕΠ στους παραγωγούς για την αγορά ελαιολάδου είναι 

προκαθορισµένες (£2,17-£2,20 το λίτρο στην προκειµένη περίπτωση), σε 

σύγκριση µε το τι πληρώνουν άλλοι, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι πωλήσεις 

στη ντόπια αγορά δεν επιδοτούνται, αναγκάζουν το Συµβούλιο για να καλύψει 

τουλάχιστο τα έξοδα του, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών, να 

προσφοροδοτεί σε σχετικά ψηλές τιµές.   Η τιµή που πρόσφερε το Συµβούλιο για 

την προσφορά των Νοσοκοµείων και των Κεντρικών Φυλακών, και της Εθνικής 

Φρουράς ήταν προς £2,47 και £2,49 το λίτρο, αντίστοιχα, ενώ κατακυρώθηκε σε 

άλλο προς £2,35 και £2,44 το λίτρο, χωρίς ωστόσο στον επίσηµο φάκελο του 

Συµβουλίου να υπάρχει αντίγραφο των προσφορών  όπως υποβλήθηκαν, και 

κοστολόγια µε βάση τα οποία εξήχθηκαν οι τιµές των προσφορών. 

Ενόψει του γεγονότος ότι οι εξαγωγές ελαιολάδου γίνονται σε εξευτελιστικά 

χαµηλές τιµές που κυµαίνονται από £0,86 - £1,15 το κιλό εισηγήθηκα όπως, σε 

συνεννόηση µε το αρµόδιο Υπουργείο, γίνουν διευθετήσεις ούτως ώστε όχι µόνο 

να προσφέρονται καλύτερες τιµές στα Κρατικά Ιδρύµατα, αλλά και να προσφέρεται 

το ελαιόλαδο στη λιανική αγορά σε πιο προσιτές τιµές, για να µην αναγκάζεται ο 

καταναλωτής να καταφεύγει σε πιο φθηνά παρασκευάσµατα, αµφιβόλου 

ποιότητας, που πιθανόν να βλάπτουν την υγεία του, µε αλυσιδωτές επιπτώσεις 

την στιγµή που την κρατική επιδότηση σε τελευταία ανάλυση θα την επωµιστεί ο 

Κύπριος πολίτης/καταναλωτής. 

13. ∆ιάθεση πλεονασµάτων ελαιολάδου εσοδείας 2000-2001. 

Στην προηγούµενη επιστολή µου ανέφερα, 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 ανάφερε ότι 

αποφάσισε τη διαπραγµάτευση µε την εταιρεία λόγω της µειονεκτικής  ποιότητας 

του ελαιολάδου.  Αναφέρεται επίσης ότι το πραγµατικό έλλειµµα που προέκυψε 
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µετά την ζύγιση στο λιµάνι Λεµεσού ήταν µόνο 1.253 κιλά και όχι 5.322 όπως 

προκύπτει από τις φορτωτικές και το τιµολόγιο. 

Κατά την γνώµη µου το πιο πάνω επιχείρηµα δεν ευσταθεί και αυτό προκύπτει και 

µέσα από το πόρισµα της Ερευνητικής Επιτροπής η οποία επιλήφθηκε θεµάτων 

της έκθεσης µας, στο οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι: 

(α)  Η συµφωνία δεν προέβλεπε για παροχή προµήθειας 10% στη συγκεκριµένη 

εταιρεία, ούτε είχε ως όρο το ελαιόλαδο να έχει χαµηλά υπεροξείδια, γι΄ αυτό και 

δεν έγιναν σχετικές αναλύσεις που να καταδεικνύουν το ύψος των υπεροξειδίων. 

(β)  ∆εν έγινε αποδεκτή η εξήγηση που δόθηκε για την διαφορά των 5.322 κιλών 

ελαιολάδου αφού από τα αναλυτικά ζυγολόγια φαίνεται µια µεγάλη διαφορά 3273 

κιλών σε σχέση µε µια συγκεκριµένη φορτωτική. 

(γ)  Ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν εξασφάλισε γραπτό συµφωνητικό έγγραφο το οποίο 

να προβλέπει τους όρους της συµφωνίας. 

(δ)  Το ΣΕΚΕΠ δεν εξασφάλισε ότι ολόκληρη η ποσότητα του ελαιολάδου που 

έφευγε από τις εγκαταστάσεις του θα εξαγόταν και δεν θα παρέµενε στην ντόπια 

αγορά. 

(ε)  Η αποδοχή της ανάµειξης, καθ΄ υπόδειξη της εταιρείας αυτής, ελαιολάδου 

εσοδείας 2001-2002 µε εσοδεία 2000-2001 µε µέσο όρο οξύτητας 1,8% και 0,71%, 

αντίστοιχα, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του µέσου όρου της οξύτητας του 

ελαιολάδου σε 0,82%, που οδήγησε στην εφαρµογή του κανόνα του reversibility 

δηλ. της µείωσης της τιµής µετά την αναγωγή όσον αφορά την οξύτητα, και να 

αποκοπεί συνέπεια αυτού το ποσό των £9.979.  Αν η ανάµειξη γινόταν µε φρέσκο 

ελαιόλαδο χαµηλότερης οξύτητας η αύξηση της οξύτητας θα µπορούσε να 

αποφευχθεί. 

(στ) Ενώ η εταιρεία αυτή διεκδίκησε την αποκοπή ποσού £9.979 από το ποσό της 

πληρωµής, ο αγοραστής του στο εξωτερικό απέκοψε για τον πιο πάνω λόγο µόνο 

ποσό ύψους £2.867. 

(ζ)  Η επιστολή µε ηµερ. 1.3.02, έγινε στις 12.4.02, και δόθηκε στην Υπηρεσία µου 

ως γραπτή συµφωνία για δικαιολόγηση της παραχώρησης προµήθειας ύψους 

10%. 
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(η)  Η συγκεκριµένη εταιρεία στις 4.4.02 προφασίστηκε στο Συµβούλιο ότι θα 

έστελλε πίσω στο ΣΕΚΕΠ το ελαιόλαδο λόγω του ότι ήταν διαφορετικής ποιότητας 

από το συµφωνηθέν και ότι θα ζήµιωνε, ενώ από τις 4.4.02 είχε πάρει το έµβασµα 

από τον αγοραστή.  Στην ουσία και χωρίς την αποκοπή του 10% που της 

παραχωρήθηκε ως προµήθεια και τη µείωση στη τιµή λόγω της οξύτητας, θα είχε 

µικτό κέρδος £20.181, ενώ µε την πιο πάνω ενέργεια του πέτυχε κέρδος £81.931. 

(θ)  Η εξαγωγή που έγινε δεν καλύπτεται από επιδότηση λόγω του ότι δεν 

µελετήθηκαν επισταµένα οι πρόνοιες των αποφάσεων του Υπουργικού 

Συµβουλίου σχετικά µε τις επιδοτήσεις που θα έπαιρνε το ΣΕΚΕΠ κατόπιν 

εξαγωγών πριν τον καταρτισµό της συµφωνίας. 

Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο επανεξετάσει τις εισηγήσεις 

µου για: 

(α) απαίτηση είσπραξης της αξίας του ελαιολάδου που παραδόθηκε σύµφωνα µε 

τις φορτωτικές,  

(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. 

14. Εξαγωγή ελαιολάδου στη Ν. Αφρική. 

(α)  Παραχώρηση ποσού $7.254 για διαφήµιση.  Χωρίς να φαίνεται να έχει 

εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αίτηµα συγκεκριµένης εταιρείας, στην οποία 

δόθηκε έγκριση για εξαγωγή ελαιολάδου στη Ν. Αφρική, για παραχώρηση ποσού 

$7.254 για διαφήµιση του κυπριακού ελαιολάδου στη Ν. Αφρική, σύµφωνα µε 

σχετική αλληλογραφία στο φάκελο της εξαγωγής, το ποσό αυτό παραχωρήθηκε 

στην εταιρεία µειώνοντας το ποσό της πώλησης από $60.000 σε $52.746.  Ας 

σηµειωθεί ότι στα λογιστικά βιβλία δεν είναι καταχωρισµένη η πιο πάνω πίστωση, 

µε αποτέλεσµα να φαίνεται ως οφειλή της εταιρείας στις 31.12.02. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ποσό των $7.254 πιστώθηκε 

µετά το νοµικό συµβιβασµό που έγινε το Μάρτιο του 2003. 

(β)  Αποκοπή ποσού $8.000.  Μετά την αποστολή του ελαιολάδου στην πιο 

πάνω εταιρεία τον Ιούλιο 2002, παρουσιάστηκαν προβλήµατα τα οποία οδήγησαν 
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στην αποκοπή από µέρους της εταιρείας ποσού $8.000 και στην είσπραξη, µε 

αρκετούς µήνες καθυστέρησης, του υπόλοιπου της οφειλής τον Μάρτη 2003 µετά 

από διαπραγµάτευση. 

Τα προβλήµατα αυτά αφορούσαν: 

(i) Ισχυρισµό της εταιρείας για ανάγκη φιλτραρίσµατος του ελαιολάδου που 

αποστάληκε σε µεταλλικά βαρέλια, που θα την επιβάρυνε οικονοµικά. 

(ii) Καθυστέρηση από µέρους του ΣΕΚΕΠ στην προσκόµιση των απαραίτητων 

εγγράφων, όπως πρωτότυπων τιµολογίων, φορτωτικών κ.τ.λ., και µη 

εξασφάλιση έκθεσης επιθεώρησης από τους Societe Generale de 

Surveillance S.A. (S.G.S.), τα οποία απαιτούνταν για υποβολή στην τράπεζα 

σύµφωνα µε την εγγυητική επιστολή την οποία κατάθεσε η εταιρεία, µε 

αποτέλεσµα το ΣΕΚΕΠ να µην µπορέσει να εξασφαλίσει το ποσό της 

εγγυητικής. 

Ζήτησα όπως έχω τις εξηγήσεις του Συµβουλίου για τα πιο πάνω προβλήµατα, 

καθώς επίσης και για τους λόγους για τους οποίους δεν λήφθηκαν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για εξασφάλιση της έκθεσης επιθεώρησης, η οποία απαιτείτο 

για υποβολή στην τράπεζα, και επιτράπηκε στο ∆ιευθυντή της εταιρείας να 

εµποδίσει την έκδοση της έκθεσης αυτής καλώντας τους εκπροσώπους της S.G.S. 

να µην προβούν σε έλεγχο ποιότητας του ελαιολάδου, µε την πρόφαση ότι αυτός 

ήταν αχρείαστος αφού παρευρίσκετο ο ίδιος κατά τη διαδικασία ελέγχου 

ποιότητας. 

Όπως πληροφορήθηκα το Συµβούλιο στις 20.2.03 αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά 

εναντίον της SGS Κύπρου και να απαιτήσει το ποσό των $8.000. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο αγοραστής εκ των προτέρων 

είχε ζητήσει από την τράπεζα του να µη γίνει πληρωµή, ισχυριζόµενος 

προβλήµατα µε την ποιότητα του ελαιολάδου, το οποίο, όπως αναφέρει ο 

Πρόεδρος ήταν πολύ καλής ποιότητας από αναλύσεις που διενήργησε το 

Υπουργείο Υγείας, και επίσης ζήτησε από την S.G.S. να ακυρώσει το 

πιστοποιητικό επιθεώρησης που είχε εκδώσει.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε 

ότι η τράπεζα, γνωρίζοντας ότι το πιστοποιητικό είχε ακυρωθεί από την S.G.S., 

δεν προχώρησε στην πληρωµή, ενώ είχε στην κατοχή της όλα τα απαραίτητα 
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έγγραφα για να το πράξει.  Κλείνοντας ανέφερε ότι η ακύρωση του πιστοποιητικού 

ήταν παράνοµη και ότι το ΣΕΚΕΠ κίνησε τη νοµική διαδικασία αποζηµίωσης. 

15. Εξαγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία. 

Με απόφαση του Συµβουλίου ηµερ. 20.6.02 εγκρίθηκε η εξαγωγή 180 τόνων 

ελαιολάδου ριβιέρα προς $1.470 τον τόνο στην F.A.A. Vivasole στην Ιταλία, µε 

πληρωµή κατά την παρουσίαση των εγγράφων στη τράπεζα (cash against 

documents).  Όπως αναφέρεται στα πρακτικά του Συµβουλίου ηµερ. 12.12.02,  

από την πληρωµή του ελαιολάδου η εταιρεία απέκοψε ποσό  $10.936,  

ισχυριζόµενη πρόβληµα ποιότητας του ελαιολάδου. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ σχετικά µε τους λόγους που προέκυψαν τα πιο πάνω 

προβλήµατα και τα µέτρα που προτίθεται να πάρει το Συµβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η εταιρεία F.A.A. Vivasole 

απέκοψε αυθαίρετα το ποσό των $10.936 λόγω προβληµάτων µε την παράδοση 

του ελαιολάδου στο λιµάνι, για σκοπούς µεταφορικών, αποθήκευσης του λαδιού 

στο λιµάνι καθώς και τραπεζικά έξοδα για αλλαγές στην πίστωση (Letter of Credit) 

και ότι µετά από έντονες παραστάσεις ο αγοραστής συµφώνησε να καταβάλει το 

πιο πάνω ποσό και ότι αναµένουν το έµβασµα. 

16. Επιδότηση της τιµής πώλησης ελαιολάδου «Α» και παραχώρηση στο 
ΣΕΚΕΠ ποσού £80.000 για σκοπούς διαφήµισης και προβολής του 
κυπριακού ελαιολάδου. 

Στον ισολογισµό του 2001 περιλαµβανόταν ποσό ύψους £89.720 το οποίο 

αφορούσε διεκδίκηση του Συµβουλίου για επιδότηση των πωλήσεων ελαιολάδου 

«Α» και των εξόδων «∆ιαφήµισης Προώθησης και προβολής ελαιολάδου» για την 

περίοδο Ιουνίου � ∆εκεµβρίου 2001.  Από το πιο πάνω ποσό το Υπουργείο 

Οικονοµικών ενέκρινε και έµβασε στο Συµβούλιο µέσα στο 2002 µόνο £40.783,  

έτσι το υπόλοιπο ποσό των £48.937 διαγράφηκε µε χρέωση των «∆ιαφόρων 

Εξόδων», χωρίς ωστόσο να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 13 της προηγούµενης επιστολή µου, και οι οποίες αφορούσαν 

τις ποσότητες ελαιολάδου «Α» που πωλήθηκε και το θέµα της διεκδίκησης 

επιδότησης σε κιλά αντί σε λίτρα. 
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17. Απαίτηση για επιδότηση εξαγωγών ελαιολάδου. 

Όπως ανάφερα και στην παράγραφο 2, στα έσοδα συµπεριλήφθηκε πρόνοια 

ποσού ύψους £1.445.590 ως επιδότηση των εξαγωγών από την Κυβέρνηση, 

χωρίς όµως το Συµβούλιο να έχει καταλήξει σε συµφωνία µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών ως προς το ύψος της επιδότησης. 

Εξετάζοντας τις καταστάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών  για 

την επιδότηση παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

(α)  Ποσό £831.440,75 που απαιτείται ως επιδότηση για εξαγωγή 492.123 κιλών 

δεν καλύπτεται από επιδότηση µε βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου. 

(β)  Όλο το ελαιόλαδο που εξήχθηκε 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%, που 

η τιµή αγοράς κυµαίνεται από £1,92 µέχρι £2,17, και άλλες ποσότητες ήταν µε 

µέσο όρο οξύτητας 1,8%, που η τιµή αγοράς είναι £1,98 το κιλό. 

(γ)  Στις προτάσεις που επισυνάπτονται στις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου για την επιδότηση των εξαγωγών (Απόφαση αρ. 55163, ηµερ. 

20.2.02) αναφέρεται ότι το κόστος του Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ανά κιλό εξαγωγής είναι κατά 

µέσον όρο £2,54, ενώ στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν για επιδότηση φαίνεται 

να είναι £2,71 ανά κιλό. 

(δ)  Στον υπολογισµό των σταθερών εξόδων περιλαµβάνονται λανθασµένα ποσά 

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

18. Προσφορές - Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση δεξαµενών 
ελαιολάδου.   

Στην προηγούµενη µου επιστολή ανέφερα µεταξύ άλλων ότι δεν ακολουθήθηκε η 

ενδεδειγµένη διαδικασία ζήτησης και κατακύρωσης προσφορών µε αποτέλεσµα να 

επιβαρυνθεί το Συµβούλιο µε πρόσθετο κόστος και να καθυστερήσει η 

ολοκλήρωση των εργασιών.  Συγκεκριµένα δεν προκηρύχθηκαν δηµόσιες 

προσφορές και η προσφορά που κατακυρώθηκε για £16.000 αυξήθηκε στις 

£46.732. 
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Παρατήρησα ότι δεν απαντήθηκε το πιο πάνω σηµείο ως προς τους λόγους που 

δεν προκηρύχθηκαν δηµόσιες προσφορές. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η πρώτη φάση του έργου αυτού 

ήταν αξίας £17.000 περίπου και ότι όταν το Συµβούλιο εξασφάλισε τη 

συγκατάθεση του ενοικιαστή του γειτονικού τεµαχίου, αποφάσισε να γίνει και ο 

τοίχος αντιστήριξης για £16.500 περίπου, από τον ίδιο προσφοροδότη µε το ίδιο 

κατά µονάδα κατασκευαστικό κόστος.  Ανέφερε επίσης ότι στην τρίτη φάση του 

έργου που θα κόστιζε £8.000 η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε να ζητηθούν 

προσφορές, πράγµα που έγινε µε αποτέλεσµα το κόστος να αυξηθεί στις £14.000 

περίπου. 

19. Εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του ΣΕΚΕΠ. 

Παρατήρησα ότι η Υπηρεσία µου δεν ενηµερώθηκε από τους νοµικούς  

συµβούλους του Συµβουλίου για τυχόν εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις εναντίον του 

ΣΕΚΕΠ στις 31.12.02, για κατάλληλη αναφορά στους λογαριασµούς παρά τη 

σχετική επιστολή που στάληκε από το Συµβούλιο προς τους νοµικούς του 

συµβούλους στις 31.3.03. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι σε επικοινωνία που είχαν µε το νοµικό τους 

σύµβουλο, τους ανέφερε ότι θα αποστείλει την επιστολή που του ζήτησα. 

20. Εκµίσθωση κρατικής γης στο Μαθιάτη. 

Το Συµβούλιο από 8.11.2000 καταβάλλει το ποσό των £2.700 ετησίως στο 

Κτηµατολόγιο για την πιο πάνω εκµίσθωση.  Η εκµίσθωση έγινε για την ανέγερση 

νέων κτιριακών  εγκαταστάσεων συσκευαστηρίου και αποθηκευτικού χώρου για 

την αποθήκευση ελαιολάδου.  Η ισχύς της εκµίσθωσης είναι για 33 χρόνια, 

νοουµένου ότι το Συµβούλιο θα εξασφαλίσει πολεοδοµική άδεια µέσα στα πρώτα 

τρία χρόνια. 

Λόγω του ότι στις 8.11.2003 εκπνέει η προθεσµία, ζήτησα να πληροφορηθώ για 

τις προθέσεις του Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επιληφθεί του 

θέµατος πολύ σύντοµα και ότι θα µε ενηµερώσει σχετικά. 
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21. Μέλλον του ΣΕΚΕΠ, ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τροχιοδρόµηση των 

αναγκαίων ενεργειών, προς εναρµόνιση του Συµβουλίου και την έγκαιρη 

µετεξέλιξη και προσαρµογή του µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ζήτησαν συνάντηση µε τον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και µόλις ενηµερωθούν και αποφασίσουν 

θα µε ενηµερώσουν. 

22. Ελαιόλαδο που δίνεται δωρεάν για σκοπούς διαφήµισης. 

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως το ελαιόλαδο που δίνεται 

δωρεάν για σκοπούς διαφήµισης εγκρίνεται από το Συµβούλιο.  Μάλιστα είχα 

εισηγηθεί όπως το δωρεάν ελαιόλαδο δίνεται σε ειδικά διαφηµιστικά µπουκάλια και 

όχι στην εµπορεύσιµη συσκευασία.  Ωστόσο, κατά το 2002 έχει δοθεί για σκοπούς 

διαφήµισης ελαιόλαδο αξίας £3.655, χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις 

µου και ενέκρινε το ελαιόλαδο που δόθηκε για σκοπούς διαφήµισης. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003  
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ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
΄Εχω ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 3 µέχρι 11 και  έχω πάρει 
όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες.  Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι ευθύνη του Συµβουλίου.  Η δική µου ευθύνη είναι να εκφράσω 
γνώµη πάνω σ΄ αυτές,  µε βάση τον έλεγχό µου.  
∆ιενήργησα τον έλεγχό µου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν  όπως προγραµµατίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να 
πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν 
ουσιώδη λάθη.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και  
άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των 
σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το Συµβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύω ότι 
ο έλεγχος µού παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µου. 
Κατά τη γνώµη µου έχουν τηρηθεί τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι οικονοµικές 
καταστάσεις, που συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 και της ζηµιάς και ταµειακής 
ροής του  για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και συνάδουν µε τον περί 
Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµο και τους σχετικούς 
Κανονισµούς. 
 
 
 
 
 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2003 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 


