
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

 

 

1.    Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους. Ο Οργανισμός κατά το 2009 παρουσίασε πλεόνασμα 

ύψους €13.095, σε σύγκριση με €51.639 το 2008. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού κατά το 2009 ανήλθαν σε €2.773.650, σε 

σύγκριση με €8.803.071 το 2008, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €6.029.421 ή ποσοστό 

68,5%, η οποία οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις χοιρινού κρέατος 

στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων χοίρων 

(€1.430.735) και στη μείωση της κρατικής χορηγίας (€4.343.242) και άλλων εσόδων 

(€255.444).  Στα έσοδα  του Οργανισμού για το 2009 περιλαμβάνεται κρατική 

χορηγία ύψους €2.001.667 (72,2% των εσόδων), σε σύγκριση με €6.344.909 

(€4.374.659 αφορά στο Σχέδιο εξαγωγών χοιρινών κρεάτων) το 2008.  

Όπως προκύπτει, η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού βασίζεται, σε 

σημαντικό βαθμό, στην κρατική χορηγία. 

(γ)  Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισμού κατά το 2009 ανήλθαν σε €2.760.555, σε 

σύγκριση με €8.751.432 το 2008, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €5.990.877 ή ποσοστό 

68,5%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους πωλήσεων χοιρινού 

κρέατος (€3.920.690) και στη μείωση των εξόδων διαχείρισης (€2.069.968), που 

συμπεριλαμβάνει ψυκτικά, σφακτικά τέλη και τέλη διανομής χοιρινού κρέατος και 

άλλα σχετικά έξοδα στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων 

χοίρων, συνολικού ύψους €1.827.699. 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης του Οργανισμού: 
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 2009  2008 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,4  1,5 
Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα* 72,2%  66,0%
∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα* 74,2%  68,4%

 

* Στα έσοδα του 2008 δεν περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.445.112 και €4.374.659, 

που αφορά στις πωλήσεις χοιρινού κρέατος στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του 

κρέατος των υπέρβαρων χοίρων και στην κρατική χορηγία για το εν λόγω Σχέδιο, 

αντίστοιχα, και στα έξοδα του 2008 δεν περιλαμβάνεται ποσό ύψους €5.818.303, 

που αφορά στο πιο πάνω Σχέδιο (κόστος πωλήσεων, ψυκτικά, σφακτικά και άλλα 

έξοδα), για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα και έξοδα το 2009.  

4. Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2009 υποβλήθηκε έγκαιρα στον Υπουργό 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 19.6.2008 και εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 24.9.2008, οπότε και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε Νόμο που δημοσιεύθηκε στην  Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 6.2.2009 (Νόμος 5(ΙΙ)/2009). Για το μήνα Ιανουάριο 

2009 ψηφίστηκαν δωδεκατημόρια στις 11.12.2009. 

5.   Προσωπικό. 

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

Οργανισμός κατά τα έτη 2008 και 2009, μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 
  2009  2008 
Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  33  34 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  5  5 
Σύνολο  38  39 
     
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και 
εργοδοτικές εισφορές: 

 €  € 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  1.685.789  1.632.699 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  118.307  111.857 
Σύνολο  1.804.096  1.744.556 
Μέσος όρος δαπανών προσωπικού:     
Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  51.084  48.021 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  23.661  22.371 
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Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδοτηθείσα εισφορά ύψους 

€198.198 (€222.118 το 2008) προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων. 

Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2008, οι ελλειμματικές υποχρεώσεις 

του Οργανισμού στις 31.12.2007 προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων 

ανέρχονταν σε €900.433, ποσό το οποίο καταβάλλεται με 5 πρόσθετες ετήσιες 

εισφορές ύψους €198.198  η καθεμιά, αρχής γενομένης το 2009.   

Κατά τη διάρκεια του 2008 και 2009 ο Οργανισμός απασχόλησε επίσης 2 και 3 

έκτακτους υπαλλήλους, με σύνολο δαπάνης €36.826 και €29.578, αντίστοιχα, καθώς 

και μια έκτακτη ωρομίσθια εργάτρια και 5 έκτακτους  ωρομίσθιους  εργάτες, με 

σύνολο δαπάνης €2.590 το 2008 και €17.787 το 2009.  Στις 31.12.2009 υπήρχαν 11 

κενές οργανικές θέσεις. 

(β)  Κανονισμοί.  Το θέμα της θέσπισης Κανονισμών  Πρόσληψης  και Υπηρεσίας  

Υπαλλήλων, εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ο Οργανισμός έστειλε στις 3.7.2009 στον 

Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, προσχέδιο αναθεωρημένων περί Οργανισμού Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, στο οποίο 

ενσωμάτωσε τα σχόλια/παρατηρήσεις του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού, με σκοπό την προώθησή του στο Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνική 

επεξεργασία.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί 

εκκρεμούν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της ∆ημοκρατίας για νομοτεχνική 

επεξεργασία. 

(γ)  Αναδιοργάνωση. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερ. 11.11.2009, ο Υπουργός ενέκρινε την 

αναδιοργάνωση του Οργανισμού στη βάση των συμφωνηθέντων μεταξύ του 

Οργανισμού και του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης  και Προσωπικού, νοουμένου ότι 

οι προτεινόμενες εισηγήσεις/ρυθμίσεις γίνουν αποδεκτές και από το προσωπικό του 

Οργανισμού που επηρεάζεται.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι οι προτεινόμενες εισηγήσεις και 

ρυθμίσεις έχουν γίνει γραπτώς αποδεκτές σχεδόν από το σύνολο του προσωπικού 

που επηρεάζεται και ότι έχουν ετοιμαστεί τα νέα σχέδια υπηρεσίας, τα οποία 

αποδέχτηκε και η Κλαδική Επιτροπή των υπαλλήλων και θα προωθηθούν για 
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έγκριση και ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Μας πληροφόρησε επίσης 

ότι στον Προϋπολογισμό του 2011 θα ληφθεί υπόψη η αναδιοργάνωση.  

(δ) Κανονισμοί για έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων από την εργασία τους.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

ενέκρινε στις 23.2.2009 εσωτερικούς Κανονισμούς, που αφορούν στον έλεγχο του 

χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, οι 

οποίοι, όπως πληροφορήθηκα, δεν έχουν ακόμη τύχει εφαρμογής. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε πότε αναμένεται η εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών, 

καθώς επίσης και πώς γίνεται ο έλεγχος  του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης 

των υπαλλήλων από την εργασία τους σήμερα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας ανέφερε ότι οι εν λόγω Κανονισμοί αναμένεται να 

τεθούν σε εφαρμογή από την 1.7.2010 και ότι επί του παρόντος ο έλεγχος του 

χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, 

γίνεται από τους προϊστάμενους των Τμημάτων στα οποία υπάγονται. 

6. Παραχώρηση ενισχύσεων στους τομείς της χοιροτροφίας, της 

αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας που πλήγηκαν λόγω των 

περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. 

Ο έλεγχος σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ξεκίνησε τον Απρίλιο 2008 και 

ολοκληρώθηκε το  2009 και σχετική  αναφορά έγινε στις Εκθέσεις μας για τα έτη 2007 

και 2008.  Ωστόσο, λόγω των μη ικανοποιητικών απαντήσεων που μας δόθηκαν, 

αδυναμίες και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν επαναφέρονται πιο κάτω περιληπτικά. 

Για αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε, μετά τον εντοπισμό από 

Κοινοτικό Εργαστήριο κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, λήφθηκαν 

περιοριστικά μέτρα, τα οποία, μεταξύ άλλων, δεν επέτρεπαν την εξαγωγή  χοίρων, 

χοιρινού κρέατος και σπέρματος και άλλων ειδών κρεάτων.  Λόγω των περιοριστικών 

μέτρων, πλήγηκαν οι τομείς της χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας και της 

αγελαδοτροφίας. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη χοιροτροφία, τα οποία 

είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους των ζώων και ιδιαίτερα την αύξηση του 

αριθμού των ζώων στις μονάδες και τη δημιουργία προβλημάτων σε βάρος της 

υγείας και της ευημερίας των ζώων.   

Για βελτίωση της κατάστασης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 5.12.2007 την 

άμεση απομάκρυνση αριθμού υπέρβαρων ζώων και την ενίσχυση των κτηνοτρόφων 
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για την απώλεια εισοδημάτων που προέκυψαν, με την παραχώρηση ποσού μέχρι 

περίπου €6,3 εκ. στον Οργανισμό για εφαρμογή Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των 

υπέρβαρων χοίρων, το οποίο εγκρίθηκε και από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.  

Για την εξαγωγή των αποστεωμένων κρεάτων των χοίρων προκηρύχθηκαν 4 

προσφορές, οι οποίες κατακυρώθηκαν όλες στον ίδιο προσφοροδότη, έναντι ποσού 

ύψους €1.422.047.  Το Σχέδιο κόστισε τελικά στο ∆ημόσιο €4.570.794, από το οποίο 

ποσό €1,4 εκ. αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση του ∆ημοσίου, λόγω της μη ορθής 

τήρησης των προνοιών του Σχεδίου και των όρων της προσφοράς για τη σφαγή των 

ζώων, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος λόγω της καθυστέρησης στην 

ολοκλήρωση του Σχεδίου. 

Σύμφωνα με την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, υπολογίστηκε ότι υπήρχαν 

30.000 υπέρβαροι χοίροι με βάρος τουλάχιστον 110 κιλά ανά ζώο.  Για την εφαρμογή 

του Σχεδίου θα έπρεπε να υποβάλλεται αίτηση στον Οργανισμό από τις 

χοιροτροφικές μονάδες που είχαν υπέρβαρους χοίρους, συνοδευόμενη από σχετικό 

πιστοποιητικό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο οποίο αναφερόταν ο 

συγκεκριμένος αριθμός των υπέρβαρων χοίρων που θα έπρεπε να σφαχτεί από τη 

συγκεκριμένη μονάδα.  Για όλες τις εγκριθείσες αιτήσεις θα έπρεπε να ετοιμάζεται 

εντολή από τον Οργανισμό προς συγκεκριμένο σφαγείο, για την παραλαβή και 

σφαγή συγκεκριμένου αριθμού ζώων από συγκεκριμένες μονάδες σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. 

(α)  Σφαγή ζώων με σφάγιο βάρος μικρότερο των 85 κιλών για αποστέωση,  

κατάψυξη και συντήρηση στους ψυκτικούς θαλάμους.   

(i) Από τον έλεγχο των ζυγιστικών του σφαγείου διαπιστώθηκε ότι, κατά 

παράβαση των προνοιών του Σχεδίου και των όρων της προσφοράς για σφαγή 

χοίρων, σφάχτηκαν χοίροι με βάρος μικρότερο των 110 κιλών, που θεωρήθηκε 

ως το ελάχιστο βάρος υπέρβαρου χοίρου για σκοπούς αποζημίωσης των 

χοιροτρόφων.    

Συνολικά σφάχτηκαν μόνο 25.553 χοίροι και επομένως δεν υπήρχαν 30.000 

υπέρβαροι χοίροι, ως η Πρόταση, εκ των οποίων οι 4.466 ή ποσοστό 17,5% 

είχαν βάρος μικρότερο των 110 κιλών, με αποτέλεσμα το κράτος να 

επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα συνολικού ύψους περίπου €693.150, πλέον 

ψυκτικά έξοδα. 
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Σχετικά με τα πιο πάνω ζητήσαμε  όπως πληροφορηθούμε: 

 Γιατί ο Οργανισμός παραλάμβανε σφάγια με  βάρος μικρότερο των 85 κιλών, τα 

οποία ήταν εκτός του Σχεδίου που  εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 

τους όρους της προσφοράς. 

 Κατά πόσο το σφαγείο ειδοποιούσε τον Οργανισμό για σφαγή ζώων με σφάγιο 

βάρους μικρότερου του ελάχιστου των 85 κιλών, όπως είχε υποχρέωση  με βάση 

τους όρους της προσφοράς και τα μέτρα που τυχόν λήφθηκαν εναντίον του 

σφαγείου για τη μη τήρηση των όρων αυτών. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 29.5.2009, αναφέρεται ότι είχε 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στους χοίρους παρουσιάζεται έντονα το πρόβλημα του 

καννιβαλισμού, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η απομάκρυνση όλων των ζώων από τη 

μάντρα, ανεξαρτήτως βάρους, χωρίς όμως να αναφέρεται ποιος έκρινε και έλαβε 

απόφαση ότι μπορούσε να παρακαμφθούν τόσο οι όροι εντολής του  Υπουργικού 

Συμβουλίου, όσο και οι όροι της προσφοράς, επιβαρύνοντας το ∆ημόσιο με 

πρόσθετες δαπάνες.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

που είναι το πλέον αρμόδιο Τμήμα για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας 

των ζώων, ουδέποτε, στα πιστοποιητικά που εξέδωσαν για τον αριθμό των 

υπέρβαρων χοίρων που έπρεπε να σφαχτούν από συγκεκριμένες μονάδες, 

ανέφεραν ότι θα έπρεπε να απομακρυνθούν και σφαχτούν όλα τα ζώα από τη 

μάντρα. 

(ii) Στις προηγούμενες Εκθέσεις μας αναφέρθηκε ότι, μετά από δειγματοληπτικό 

έλεγχο, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το ποσοστό των μη υπέρβαρων 

ζώων (βάρος σφάγιου κάτω των 85 κιλών) που σφάχτηκαν τις πρώτες 

εβδομάδες του Σχεδίου για συγκεκριμένες χοιροτροφικές  μονάδες, σε σχέση 

με το σύνολο των σφαχθέντων ζώων, ήταν πολύ ψηλό, αφού ξεπερνούσε το 

50%, χωρίς να δίνονται οποιεσδήποτε εξηγήσεις. 

Στις απαντητικές επιστολές του Οργανισμού, ημερ. 6.6.2008 και 29.5.2009, σε σχέση 

με το πιο πάνω θέμα, δεν δόθηκε καμιά εξήγηση που να δικαιολογεί το ψηλό 

ποσοστό μη υπέρβαρων χοίρων στις χοιροτροφικές αυτές μονάδες και μάλιστα στις 

συγκεκριμένες μέρες σφαγής, στις οποίες λογικά θα αναμένονταν ψηλά ποσοστά 

υπέρβαρων χοίρων, αφού αφορούσαν στις πρώτες βδομάδες που τέθηκε σε ισχύ το 
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Σχέδιο για άμεση απομάκρυνση των υπέρβαρων χοίρων για  βελτίωση της υγείας και 

της ευημερίας των ζώων.    

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ζώα σφάζονταν μέχρι το Μάιο και Ιούνιο 2008.  Έχοντας 

υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των ζώων τέθηκαν το Νοέμβριο 

2007 και έληξαν το ∆εκέμβριο 2007, δηλαδή περίπου 6 μήνες πριν τη σφαγή τους,  

κάποιος μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι τα ζώα που σφάχτηκαν το Μάιο και 

Ιούνιο 2008 ίσως να ήταν αγέννητα το ∆εκέμβριο 2007, αφού, όπως 

αντιλαμβανόμαστε, μέσα σε 24 εβδομάδες από τη γέννησή τους οι χοίροι παίρνουν 

βάρος 100-110 κιλά. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 29.5.2009, σε σχέση με το πιο 

πάνω, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τις οδηγίες και τα Σχέδια που του 

κοινοποιούσε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κάτι το 

οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, αφού ουδέποτε υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας οποιαδήποτε γραπτή οδηγία ή Σχέδιο του εν λόγω Υπουργείου που 

να δικαιολογεί τις πιο πάνω ενέργειες.  

(β) Σφαγή χοίρων που βρίσκονταν εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 

χιλιομέτρων.  

(i) 831 ζώα.  Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενές μας Εκθέσεις, ο 

Οργανισμός προέβηκε στη σφαγή και φύλαξη 831 υπέρβαρων χοίρων από τη 

ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν μπορούσαν 

να εξαχθούν, λόγω απαγόρευσης από τη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα το 

κράτος να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα ύψους €154.999, σε σύγκριση με το 

τι θα στοίχιζε αν θανατώνονταν και καταστρέφονταν από την αρχή, ως η 

Πρόταση. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού, ημερ. 21.2.2008, οι σφαγές έγιναν κατόπιν  εντολής του 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κάτι που αναφέρεται 

και σε σχετική επιστολή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού, ημερ. 18.12.2007, προς το ∆ιευθυντή, με οδηγίες για άμεση 

έναρξη σφαγής υπέρβαρων χοίρων και από την περιοχή Αραδίππου, η οποία 

βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να υπάρχει 
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γραπτώς η εντολή του τότε Υπουργού, ούτε και να έχει δοθεί οποιαδήποτε 

εξήγηση από μέρους του Υπουργείου για τους λόγους που δόθηκε τέτοια 

εντολή στον Οργανισμό, η οποία τελικά ήταν σε βάρος του ∆ημοσίου. 

(ii) 299 ζώα.  Ο Οργανισμός προχώρησε επίσης σε σφαγή 299 χοίρων από τη 

ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν μπορούσαν 

να εξαχθούν, που, σύμφωνα με την απαντητική του επιστολή, ημερ. 6.6.2008, ο 

Οργανισμός τα αντάλλαξε με ίση ποσότητα κρέατος από χοίρους άλλης 

περιοχής και οι 299 χοίροι της ζώνης επιτήρησης διατέθηκαν στη ντόπια αγορά. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο ή από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού για ανταλλαγή κρεάτων της ζώνης επιτήρησης με άλλα κρέατα 

εκτός ζώνης, αλλά ούτε υποβλήθηκαν και ικανοποιητικά στοιχεία για έλεγχο και 

επιβεβαίωση της ανταλλαγής. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 29.5.2009, αναφέρεται ότι 

δεν υπογράφηκε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για την ανταλλαγή των ζώων 

και ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς ωστόσο να επεξηγούνται οι 

λόγοι που δεν έγινε αυτό και χωρίς να πληροφορηθούμε με ποιου την 

εξουσιοδότηση έγινε η ανταλλαγή των ζώων. 

(γ)  Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου.  Όπως αναφέρεται και στις 

προηγούμενες Εκθέσεις μας, παρόλο που η σφαγή των χοίρων άρχισε από το 

∆εκέμβριο 2007, όταν απαιτήθηκε η άμεση απομάκρυνση αριθμού υπέρβαρων ζώων 

με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων, λόγω της  κατάστασης που 

δημιουργήθηκε με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του 

αφθώδους πυρετού και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί, μετά από παρατάσεις που 

εγκρίθηκαν από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, στις 30.4.2008, εντούτοις αυτή 

συνεχίστηκε μέχρι τις 18.6.2008.  

Λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Κράτος επιβαρύνθηκε με 

πρόσθετες δαπάνες, αφού η αύξηση στο βάρος των ήδη υπέρβαρων ζώων 

συνεπαγόταν μεγαλύτερες αποζημιώσεις στους παραγωγούς και αυξημένο κόστος 

αποστέωσης και ψυκτικών. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 29.5.2009, γίνεται παραδοχή, για 

πρώτη φορά, ότι τα εργαστήρια κοπής, στα οποία κατακυρώθηκαν οι σχετικές 
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προσφορές, δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις τους.  Θα θέλαμε ωστόσο να 

επισημάνουμε ότι όχι μόνο επιδείχθηκε ανοχή έναντι των προσφοροδοτών, όσον 

αφορά στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, αλλά η όλη 

αντιμετώπιση συνιστούσε στην ουσία διευκόλυνσή τους και επιβάρυνση  του 

Κράτους με πρόσθετες δαπάνες. 

(δ)  Εντολές Οργανισμού για σφαγή χοίρων.  Όπως αναφέρθηκε και στις 

προηγούμενές μας Εκθέσεις, από τον έλεγχο των εντολών του ∆ιευθυντή του 

Οργανισμού προς το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου για παραλαβή και σφαγή 

συγκεκριμένου αριθμού ζώων από συγκεκριμένες μονάδες, παρατηρήθηκαν τα πιο 

κάτω: 

 Παραλήφθηκε και σφάχτηκε διαφορετικός αριθμός ζώων απ΄ αυτόν που 

αναφερόταν στην εντολή. 

 Παραλήφθηκαν και σφάχτηκαν χοίροι από μονάδες που δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στην εντολή. 

 ∆εν παραλήφθηκαν και δεν σφάχτηκαν χοίροι από μονάδες που 

συμπεριλαμβάνονταν στην εντολή. 

 Εκδόθηκαν πολλές εντολές, χωρίς να φαίνεται σ΄ αυτές η ημερομηνία 

παραλαβής των ζώων. 

7. Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις) γάλακτος. 

Ποσόστωση σημαίνει την ποσότητα γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει κάποιος 

παραγωγός, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε Συμπληρωματική Εισφορά (Levy), 

δηλαδή πρόστιμο. 

Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων έχει ο Οργανισμός, 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 24 του Νόμου, καθώς 

επίσης και με βάση τη συμφωνία αναδοχής που έχει με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών. 

Η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, 

οι οποίες αποτελούν ένα από τα Μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που 

εφαρμόζεται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται με βάση τους 

Κοινοτικούς Κανονισμούς 1234/2007  και 595/2004 και το εκάστοτε διάταγμα του 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά σε 
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ποσοστώσεις, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 58Β του περί Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου. 

Στόχος του Μέτρου είναι ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης παραγωγής γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Για παραγωγή γάλακτος πέραν της ποσόστωσης 

επιβάλλεται Συμπληρωματική Εισφορά (Levy). 

Με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εθνική ποσότητα 

αναφοράς (ποσοστώσεις) καθορίστηκε σε 145.200 τόνους αγελαδινού γάλακτος 

(140.970.874 λίτρα), ενώ μεταγενέστερα, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 248/2008 του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερ. 17.3.2008, η εθνική ποσότητα 

αναφοράς αυξήθηκε σε 148.104 τόνους αγελαδινού γάλακτος (143.790.291 λίτρα).  

Για την περίοδο 1.4.2008 – 31.3.2009, η εθνική ποσότητα αναφοράς διαχωρίστηκε 

σε «Παραδόσεις» 146.970 τόνους (142.689.649 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 

1.134 τόνους (1.100.642 λίτρα). Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκομικό έτος που έληξε 

στις 31.3.2009, η Κύπρος παρήγαγε συνολικά 144.925.551 λίτρα αγελαδινού 

γάλακτος (144.174.302 λίτρα «Παραδόσεις» και 751.249 λίτρα «Απευθείας 

Πωλήσεις»), σημειώθηκε υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, με 

αποτέλεσμα να καταβληθεί Συμπληρωματική Εισφορά (Levy) ύψους €425.574.  

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τη συμπληρωματική εισφορά επωμίστηκαν 7 

παραγωγοί με ποσόστωση για «Παραδόσεις», η οποία καταβλήθηκε στον Κυπριακό 

Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο. 

8. Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με την επιστολή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού προς την 

Υπηρεσία μας, ημερ. 3.3.2010, οι οικονομικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του 

Οργανισμού, οι οποίες εκκρεμούν μέχρι σήμερα, ανέρχονται στις περίπου €682.600 

και αφορούν στις πιο κάτω αγωγές: 

(α) Αγωγή αρ. 5066/04. Απαιτείται ποσό ₤272.750 (€466.021) για ζημιές που 

υπέστη λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος προς αυτή. Για την υπόθεση 

αγόρευσαν οι δικηγόροι στις 19.4.2010 και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.  

(β) Αγωγή αρ. 5122/07. Απαιτείται ποσό περίπου ₤31.000 (€52.967) για μεταφορικά 

έξοδα γάλακτος και ζημιά που υπέστη ο πιο πάνω, λόγω άρνησης και/ή παράλειψης 
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και/ή αμέλειας εκ μέρους του Οργανισμού να παραλάβει το γάλα του και η υπόθεση 

είναι ορισμένη για τις 28.9.2010. 

(γ)  Αγωγή αρ. 4103/08.  Απαιτείται ποσό €10.674 για γάλα που παραδόθηκε στον 

Οργανισμό από πλεονασματική παραγωγή και δεν πληρώθηκε και για πρόστιμο που 

πληρώθηκε από τους ενάγοντες για την ίδια παράδοση. Η υπόθεση είναι ορισμένη 

για τις 15.10.2010.  

(δ) Αγωγή αρ. 4104/08.  Απαιτείται ποσό €152.909 για γάλα που παραδόθηκε στον 

Οργανισμό από πλεονασματική παραγωγή και δεν πληρώθηκε και για πρόστιμο που 

πληρώθηκε από τους ενάγοντες για την ίδια παράδοση. Η υπόθεση είναι ορισμένη 

για τις 16.9.2010.   

Σημειώνεται ότι για τις αγωγές αρ. 4103/08 και 4104/08 η απαίτηση είναι και εναντίον 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

9. Ενοικίαση τυροκομείου στη Λάρνακα. 

Ο Οργανισμός υπενοικιάζει από το 1997 σε συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία το 

υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το τυροκομείο στη Λάρνακα, χωρίς την έγκριση του 

ιδιοκτήτη.  Παρόλο που ο ιδιοκτήτης του τυροκομείου ζητά επιτακτικά από το 2003 

την επιστροφή του υποστατικού, εντούτοις ο Οργανισμός συνεχίζει να το υπενοικιάζει 

στην πιο πάνω γαλακτοβιομηχανία, με πιθανό τον κίνδυνο ο ιδιοκτήτης να κινηθεί 

νομικά εναντίον του Οργανισμού και να τον αναγκάσει να καταβάλει αποζημιώσεις, 

ίσως και μεγαλύτερες από τα ενοίκια που εισπράττει.  

Σημειώνεται ότι στις 30.5.2007 στάληκε επιστολή στην εν λόγω γαλακτοβιομηχανία,  

μέσω του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, με την οποία τους ζητήθηκε να 

παραδώσουν άμεσα τις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, χωρίς όμως να υπάρξει 

οποιαδήποτε ανταπόκριση.   

Παρόλο ότι στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 29.5.2009, αναφέρεται 

ότι το νέο εργοστάσιο του ενοικιαστή είναι ήδη έτοιμο και ότι αναμένεται η μετακίνησή 

του το συντομότερο δυνατό, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι η μετακίνηση έγινε, χωρίς  

ωστόσο η πιο πάνω γαλακτοβιομηχανία να έχει παραδώσει  το υποστατικό μέχρι 

σήμερα. 

Με τις επιστολές τους, ημερ. 24.11.2008 και 3.12.2008, τα Υπουργεία Οικονομικών 

και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, ενέκριναν την πώληση 
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του εξοπλισμού του τυροκομείου με προκήρυξη πλειοδοτικής προσφοράς, 

νοουμένου ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Mέχρι την ολοκλήρωση 

του ελέγχου, ο Οργανισμός δεν είχε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

Με νέα επιστολή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, ημερ. 2.2.2010,  η πιο 

πάνω γαλακτοβιομηχανία κλήθηκε όπως παραδώσει το τυροκομείο μέσα σε δέκα 

μέρες.  Ενώ δεν υπήρξε συμμόρφωση, ο Οργανισμός, μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου, δεν είχε προχωρήσει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον της 

γαλακτοβιομηχανίας. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω γαλακτοβιομηχανία δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε   

ενοίκιο μέσα στο 2010, ενώ ο Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλλει ενοίκιο στον 

ιδιοκτήτη. 

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τυχόν εξελίξεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού από 

τους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού, σε συνεργασία με τους νομικούς 

συμβούλους του ιδιοκτήτη του τυροκομείου. 

Όσον αφορά στην πώληση του εξοπλισμού του τυροκομείου, ο Πρόεδρος του 

Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι αυτό θα γίνει μόλις τους παραδοθεί από τον 

ενοικιαστή, ο οποίος τον κατακρατεί στο κλειστό υποστατικό. 

10. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. 

Ο Οργανισμός διατηρεί καταθέσεις προθεσμίας ύψους €750.371, κάτω από τον 

προηγούμενό του ρόλο, με το δικαιολογητικό της αντιμετώπισης υποχρεώσεων που 

πιθανόν να προκύψουν από υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο.  ∆εδομένου 

ότι η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται, στο μεγαλύτερό της βαθμό, στην  κρατική 

χορηγία, είμαστε της γνώμης ότι το πιο πάνω ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στο 

Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας ή να χρησιμοποιηθεί έναντι της κρατικής χορηγίας και 

στην περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τότε να ζητηθεί 

επιπρόσθετη χορηγία από το κράτος. 

Κατά τον έλεγχο των καταθέσεων προθεσμίας διαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθήθηκε η 

διαδικασία των προσφορών για το ύψος του επιτοκίου που θα πρόσφεραν οι  

εμπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα, όπως έγινε την προηγούμενη 

χρονιά, κατά την οποία ζητήθηκαν και λήφθηκαν γραπτώς προσφορές από 6 

τράπεζες.  
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι οι καταθέσεις αυτές 

διατηρήθηκαν για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων του Οργανισμού που 

εκκρεμούσαν από τον προηγούμενο ρόλο του, όπως, φόρο εισοδήματος, αγωγές 

εναντίον του Οργανισμού, έλλειμμα στο Σχέδιο Συντάξεων του προσωπικού κ.ά. και 

ότι για το θέμα αυτό είναι ενήμερο το Υπουργείο Οικονομικών και ότι έχει 

συμφωνηθεί όπως το θέμα τύχει χειρισμού στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του 

2011. 

Όσον αφορά στη διαδικασία των προσφορών από τράπεζες για τις εν λόγω 

καταθέσεις προθεσμίας, ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι λήφθηκαν προφορικές 

προσφορές και ότι, για όλες τις καταθέσεις του Οργανισμού, λαμβάνονται επίσης 

υπόψη και άλλες παράμετροι, όπως η διασπορά του κινδύνου κ.λπ.. 

 

 
 
 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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