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Σύνοψη.
Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο και έλεγχο
συμμόρφωσης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ). Τα σημαντικότερα ευρήματα που
προέκυψαν αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:


Αδυναμίες του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων.



Αδυναμίες και παραλείψεις κατά την υλοποίηση του Σχεδίου εφαρμογής
εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό.



Αδυναμίες σχετικά με συμβάσεις που συνομολογήθηκαν για την παροχή
υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών
υποπροϊόντων.



Αδυναμίες ως προς τη διαδικασία υπολογισμού των τελών σφαγής και των
υπερωριών, καθώς και της καταγραφής και του ελέγχου των σχετικών
στοιχείων.



Αδυναμίες στην έγκαιρη είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών σφαγείων
οπληφόρων ζώων, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της παράλειψης των
ιδιοκτητών των σφαγείων να καταβάλλουν τα τέλη που εισέπρατταν εκ μέρους
των ΚΥ.



Εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης λειτουργούν υπό όρους για
μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα δύο έτη
και κατ’ επέκταση χωρίς να νομιμοποιείται η λειτουργία τους.



Δεν πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία έλεγχοι στα
σφαγεία οπληφόρων ζώων, πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία
εκτρεφόμενου θηράματος.



Τα Βιβλία Κίνησης Οχημάτων παρουσιάζουν συστηματικές και σημαντικές
διαφορές με τις πληροφορίες του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου.



Δεν ασκείται επαρκής εποπτεία στις εργασίες της Αποθήκης Κλάδου Φαρμάκων
και Προμηθειών.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή
μας στις 18.9.2018 στις ΚΥ για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Η τότε Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ), με επιστολή της, ημερ.
18.4.2019, μας κοινοποίησε τα σχόλια του Αν. Διευθυντή των ΚΥ, επί του κειμένου
της υπό αναφορά επιστολής μας.
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Εισαγωγή.

Οι ΚΥ υπάγονται στο Υπουργείο ΓΑΑΠ και αποτελούνται από τη Διεύθυνση, δύο
τομείς, δύο κλάδους και πέντε Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία, όπως περιγράφεται
πιο κάτω:


Τομέας Υγείας και Ευημερίας των Ζώων.



Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.



Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.



Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.



Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας.



Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού.



Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας.



Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου.



Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου.

Επίσης, σύμφωνα με οργανόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ΚΥ,
η οργανωτική τους δομή παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:
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Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018 του Υπουργείου ΓΑΑΠ, οι στρατηγικές
επιδιώξεις, στόχοι και σχετικές δραστηριότητες των ΚΥ ήταν ως ακολούθως:
1. Διασφάλιση της παροχής στον καταναλωτή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων
ζωικής προέλευσης.
1.1. Έγκριση και εγγραφή νέων εγκαταστάσεων.
1.2. Έλεγχος των εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.
1.3. Έλεγχος των εισαγωγών.
1.4. Ταυτοποίηση και έλεγχος για τυχόν παράνομες δραστηριότητες.
1.5. Συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές στον τομέα της ασφάλειας των
τροφίμων.
2. Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών εκτροφής των ζώων σχετικά με την υγεία και
την ευημερία των ζώων.
2.1. Υλοποίηση προγραμμάτων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
εξάλειψη ζωικών ασθενειών και ζωονόσων.
2.2. Διασφάλιση της ευημερίας των ζώων.
2.3. Η διάχυση των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και των εθνικών αρχών και των
ενδιαφερόμενων φορέων, ενισχύοντας έτσι τη συνέργια σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο.
2.4. Συνεργασία με άλλα κυβερνητικά τμήματα.
2.5. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
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Β.

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.

1.

Σκοπός του ελέγχου.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου.
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός
Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και
όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθέσιμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί
και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους
όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό.
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (Ν.113(Ι)2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό
Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της
ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που
κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.
Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα
καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται δια Νόμου.
2.

Μεθοδολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο
στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs)
που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο
οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους
ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους
(“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών
προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά
στην κάθε κατηγορία ελέγχου.
Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω
Προτύπων:


ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα.



ΙSSAI 200 - Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου.



ISSAI 300 - Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου



ISSAI 400 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης.
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Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και
παρέχει τις βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που
σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις
της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις,
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα,
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων,
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και
αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των
πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού
αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας
εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση
του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως
κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο
οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες
συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές ή κανόνες που διέπουν
την ελεγχόμενη οντότητα. Οι αρχές ή/και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη
συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις
γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημόσιων
αξιωματούχων.
Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση των
ΚΥ, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη
διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό τους.
Τα συμπεράσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, διαβιβάστηκαν με
επιστολή μας, ημερ. 18.9.2018, για σχόλια και απόψεις στις ΚΥ και οι απόψεις της
Διεύθυνσης των ΚΥ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας, μέσω της Γενικής
Διευθύντριας τους Υπουργείο ΓΑΑΠ, στις 18.4.2019, ενσωματώθηκαν, όπου
ενδείκνυτο, στην παρούσα ΄Εκθεση.
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Γ.

Ευρήματα.

1.

Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2004 τον Κανονισμό 21/2004,
που αφορούσε στη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
αιγοπροβάτων, ο οποίος προβλέπει ότι κάθε Κράτος μέλος δημιουργεί σύστημα για
την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του εν λόγω Κανονισμού. Επίσης εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2010 τον Κανονισμό
1033/2010, ο οποίος προβλέπει τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να
διενεργούνται για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων.
Το σύστημα αυτό αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης, σχετική με την
αναγνώριση και καταγραφή αιγοπροβάτων για εξυπηρέτηση αναγκών και άλλων
Τμημάτων της Δημοκρατίας, όπως το Τμήμα Γεωργίας – Κέντρο Εξυπηρέτησης του
Αγρότη, το Τμήμα Δασών, καθώς και τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ),
όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το Μέτρο «Συνδεδεμένης
Στήριξης Αιγοπροβάτων».
Από τον έλεγχο του πιο πάνω συστήματος, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
(α) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ΄Εκθεσή μας, σύμφωνα με
πληροφόρηση που δόθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής στο Επαρχιακό
Κτηνιατρικό Γραφείου Λεμεσού, 43 ζώα με συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς
εντοπίστηκαν ζωντανά στις κατεχόμενες περιοχές, παρόλο που 31 από αυτά ήταν
δηλωμένα στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων ως «νεκρά».
Τα ζώα αφορούσαν σε πέντε διαφορετικές εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες οι ΚΥ
ζήτησαν επεξηγήσεις. Ζητήθηκαν επίσης από την εταιρεία που παρέχει στο Κράτος
υπηρεσίες συλλογής νεκρών ζώων όλες τις δηλώσεις θανάτων που είχαν
συμπληρωθεί από τους κατόχους των υπό αναφορά ζώων. Σε επιστολή, ημερ.
21.12.2016, του προϊστάμενου του Τομέα Υγείας και Ευημερίας Ζώων (ΤΥΕΖ) προς
τον Αν. Διευθυντή αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία παρέλειψε να παράσχει στις ΚΥ
τα στοιχεία που ζητήθηκαν και έκτοτε δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση επί του
θέματος. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, η οποία
εγκρίνει τις μηνιαίες πληρωμές προς τον ανάδοχο, φάνηκε να μην γνωρίζει για τη
συγκεκριμένη υπόθεση και την εξέλιξή της. Συνεπώς, ο/οι υπάλληλος/οι της εν λόγω
εταιρείας, ο/οι οποίος/οι εμπλέκονται στην υπόθεση, ενδεχομένως να συνεχίζουν να
διαγράφουν ζωντανά ζώα ως νεκρά και να πιστοποιούν τον θάνατό τους.
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα καταχώρισης ζωντανών ζώων ως νεκρών στο σύστημα
του αναδόχου της σύμβασης για συλλογή ζωικών αποβλήτων δημιουργεί ανησυχίες
για τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζει ο ανάδοχος για την πρόληψη και
εντοπισμό πιθανών ατασθαλιών σε τέτοια θέματα.
Σύσταση: Υποδείξαμε ότι οι ΚΥ οφείλουν να ζητήσουν ενημέρωση επί του θέματος
τόσο από τον ανάδοχο, όσο και από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.
Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν εφαρμοστεί κατάλληλες ασφαλιστικές
δικλείδες που να μην επιτρέπουν τη δήλωση ζωντανών ζώων ως νεκρά. Επίσης,
έγινε εισήγηση όπως ελεγχθεί δείγμα καταχωρίσεων θανάτων που περιλαμβάνονται
σε άλλες εκθέσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να επιβεβαιωθεί η
ορθότητά τους.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, κατά τη διαδικασία παραχώρησης
κατάθεσης, ζητήθηκε από την Αστυνομία να τον τηρούν ενήμερο για την εξέλιξη και
κατάληξη της υπόθεσης για το συγκεκριμένο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν
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ενημερωθεί σχετικά, καθώς και ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εκδίκασης της
σχετικής δικαστικής υπόθεσης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, μέσω ρυθμίσεων,
κάθε ατομικός κωδικός του ζώου, που παραλαμβάνεται από την εν λόγω εταιρεία,
καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του Συστήματος
Αναγνώρισης και Καταγραφής των Ζώων, σύμφωνα με τη δήλωση θανάτου ζώων,
που πρέπει να υπογράφεται, τόσο από τον κάτοχο του ζώου που έχει την
εκμετάλλευση προέλευσης, όσο και από την εταιρεία που παραλαμβάνει τα νεκρά.
Επίσης, μας πληροφόρησε ότι η εταιρεία συλλογής νεκρών ζώων έχει, βάσει των
όρων της σύμβασής της με τις ΚΥ, την υποχρέωση να καταχωρεί τα στοιχεία
ταυτοποίησης μετά από σάρωση των μέσων αναγνώρισης των ζώων, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σφάλματος, καθώς και ότι στις περιπτώσεις όπου
παρατηρούνται διαφορές, γίνεται διερεύνηση και προωθούνται οι δέουσες
διορθωτικές ενέργειες.
(β) Σε επιστολή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου Πάφου, ημερ. 9.11.2015,
προς τον Αν. Διευθυντή ΚΥ, αναφέρεται ότι στις φυλές «Μίτικα» (αίγες) και
«Μαχαιρά», καθώς και στα πρόβατα «Κουσιούες», υπάρχει υψηλό ποσοστό
απώλειας ενδοστομαχικών βώλων και ενωτίων. Ο Αν. Διευθυντής, σε επιστολή του,
ημερ 4.4.2017, ανέφερε ότι τα παράπονα των κτηνοτρόφων για απώλεια
ενδοστομαχικών βώλων από τα ζώα έχει αυξηθεί, με τα ποσοστά για τη φυλή
«Μαχαιρά» να φθάνει το 60% και ζήτησε από τους Κτηνιατρικούς Λειτουργούς να
διερευνήσουν τους λόγους. Συναφώς αναφέρθηκε ότι, σε περίπτωση διενέργειας
επιτόπιου ελέγχου από τις ΚΥ, ο μη εντοπισμός ενδοστομαχικών βόλων ή/και
ενωτίων μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου και προβλήματα στην
ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων. Όπως μας πληροφόρησε ο Αν. Διευθυντής των
ΚΥ, ο πληθυσμός της φυλής «Μαχαιρά» στις 8.3.2018 ανερχόταν σε 4.871, από
σύνολο 537.942 αιγοπροβάτων, δηλαδή ποσοστό 0,9%, που θεωρείται ασήμαντο.
Επισημάνθηκε ότι την ίδια ημέρα είχαμε ενημέρωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι ο
πληθυσμός της εν λόγω φυλής αριθμεί σε 3.814 ζώα, δηλαδή προκύπτει διαφορά
1.057 ζώων μεταξύ των δεδομένων των δύο Τμημάτων. Συνεπώς, το πρόβλημα
μεγάλης απώλειας ενωτίων και ενδοστομαχικών βόλων επηρεάζει μεν ένα πολύ
μικρό ποσοστό του πληθυσμού των αιγοπροβάτων και δεν επηρεάζει αρνητικά το
σύνολό του, ωστόσο, για τις συγκεκριμένες φυλές, δημιουργείται πρόβλημα
ιχνηλασιμότητας και εξακρίβωσης του πληθυσμού τους. Επίσης, προβληματισμό
δημιουργεί το γεγονός ότι οι ΚΥ και το Τμήμα Γεωργίας έχουν καταγεγραμμένο
διαφορετικό πληθυσμό για τη συγκεκριμένη φυλή.
Σύσταση: Συστήθηκε όπως οι ΚΥ διερευνήσουν εναλλακτικές μεθόδους σήμανσης
για τις εν λόγω φυλές αιγοπροβάτων. Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ και
το Τμήμα Γεωργίας συμφιλιώσουν τα δεδομένα τους και να καταλήξουν στον ορθό
πληθυσμό των αιγοπροβάτων της κάθε φυλής, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της
Βάσης Δεδομένων.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι οι ΚΥ μελετούν και επεξεργάζονται
εναλλακτικές μεθόδους σήμανσης για τις συγκεκριμένες φυλές ζώων και ότι, όσον
αφορά στη διαφορά του καταγεγραμμένου πληθυσμού μεταξύ των ΚΥ και του
Τμήματος Γεωργίας, αυτή έγκειται στο ότι η πληροφόρηση στο Σύστημα
Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων των ΚΥ είναι δυναμικού χαρακτήρα,
ανακτάται από τα υπάρχοντα τη συγκεκριμένη στιγμή στοιχεία, όπως αυτά κατά
περίπτωση δηλώνονται και επικαιροποιούνται από τους κτηνοτρόφους,
λαμβανομένων υπόψη των τυχόν διακινήσεων ζώων και των από μέρους των ΚΥ
επιτόπιων επιθεωρήσεων. Μας ανέφερε επίσης ότι η πληροφόρηση που ανακτήθηκε
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στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Γεωργίας λαμβάνεται ετησίως από το εν
λόγω Τμήμα στη βάση στιγμιαίας, φωτογραφικού χαρακτήρα, ετήσιας επισκόπησης
καταμέτρησης και ότι ο πληθυσμός στην περίπτωση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά
και μόνο στα ισχύοντα τη στιγμή που γίνεται η επισκόπηση και μόνο και συνεπώς τα
στοιχεία των δύο Τμημάτων δεν είναι συγκρίσιμα.
(γ) Σε επιστολή Κτηνιατρικού Λειτουργού που είναι τοποθετημένος σε
συγκεκριμένο σφαγείο, προς τον Αν. Διευθυντή ΚΥ, ημερ. 26.1.2018, αναφέρθηκε ότι
προσκομίστηκαν για σφαγή αιγοπρόβατα ηλικίας κάτω των 12 μηνών, τα οποία
έφεραν ενώτια που, με βάση την πληροφόρηση του συστήματος αναγνώρισης των
ΚΥ, αντιστοιχούσαν σε ζώα άνω των οκτώ χρόνων, επισημαίνοντας ότι προφανώς τα
ενώτια, μεταφέρθηκαν από ένα ζώο σε άλλο, με απώτερο σκοπό το οικονομικό
όφελος, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα υφιστάμενα μέσα αναγνώρισης των ζώων
(ενώτια και βόλοι) ενδεχομένως να μην διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο της
ατομικής σήμανσης κάθε ζώου, αφού παρέχεται η ευχέρεια στους κτηνοτρόφους να
παραποιούν δεδομένα των ζώων. Στην εν λόγω επιστολή, ο Κτηνιατρικός Λειτουργός
εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του υφιστάμενου μέσου
αναγνώρισης των ζώων με νέο, το οποίο θα εξασφαλίζει τη μονιμότητά του στο ζώο
και ταυτόχρονα να μην είναι εφικτή η αλλοίωσή του (π.χ. ηλεκτρονικό
πομποδέκτη/microchip). Οι ΚΥ ζήτησαν, στις 29.1.2018, τη διεξαγωγή έρευνας η
οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση ενωτίων αντικατάστασης σε ζώα
νεαρής ηλικίας έγινε από λάθος των αλλοδαπών υπαλλήλων και εν αγνοία του
ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία μπορούν να
μεταφερθούν ενώτια μεταξύ ζώων, με τους κτηνοτρόφους να έχουν τη δυνατότητα να
παραποιούν δεδομένα σε περίπτωση που το επιθυμούν, παραμένει.
Σύσταση: Συστήθηκε όπως, οι ΚΥ διασφαλίσουν ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί το
μέσο ατομικής σήμανσης από ένα ζώο σε άλλο.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία,
η σήμανση πρέπει να συνίσταται από ένα ηλεκτρονικό και ένα συμβατικό μέσο
αναγνώρισης (συμβατικό ενώτιο) και ότι τα μέσα αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται
από τις ΚΥ, για τα ζώα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγικούς
σκοπούς, είναι ο ενδοστομαχικός βόλος (ηλεκτρονικό μέσο αναγνώρισης) και το ενώτιο
(ειδικό ενώτιο δειγματοληψίας). Μας πληροφόρησε επίσης ότι το ποσοστό απώλειας
ενδοστομαχικών βόλων είναι ελάχιστο, καθώς και ότι τα μέσα αναγνώρισης διέπονται
από τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προϋπόθεση
αδυναμίας επαναχρησιμοποίησης, αφού καταστρέφονται κατά την αφαίρεση.
Όσον αφορά στην περίπτωση που περιγράφεται στην υπό αναφορά επιστολή του
Κτηνιατρικού Λειτουργού, ο Αν. Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι αυτή αφορά σε
τοποθέτηση ενωτίου αντικατάστασης και συνεπώς δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι είναι
εύκολη η μεταφορά ενωτίων μεταξύ των ζώων, σημειώνοντας ότι τα ενώτια
αντικατάστασης παραγγέλλονται κατόπιν έγκρισης των ΚΥ και ότι με αυτό τον τρόπο
ελέγχεται η σχετική διαδικασία. Μας ανέφερε, επίσης, ότι η τοποθέτησή τους στα ζώα
γίνεται από τους ίδιους τους κατόχους και ότι, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της πιο πάνω διαδικασίας, εφαρμόζεται μηχανισμός επιβολής διοικητικών
κυρώσεων για σκοπούς συμμόρφωσης των κατόχων ζώων με τη σχετική νομοθεσία.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της επί του θέματος, αφού, παρά τα πιο πάνω,
παρατηρήθηκε και καταγράφηκε τέτοιο περιστατικό.
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(δ) Ο ΟΑΠ, με επιστολή του, ημερ 1.12.2017, ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια
Υπουργείου ΓΑΑΠ και τον Αν. Διευθυντή ΚΥ ότι, λόγω απουσίας της λειτουργού
Πληροφορικής των ΚΥ με άδεια μητρότητας, λειτουργοί του ΟΑΠ μετέβησαν στις ΚΥ
με στόχο την εξαγωγή της ΒΔ ζωικού πληθυσμού, ημερ. 17.3.2017, όμως παρά την
προσπάθειά τους, διαπιστώθηκε ότι ήταν αδύνατο να εξαχθεί αξιόπιστη ΒΔ, καθώς
εντοπίστηκαν λανθασμένες καταχωρήσεις σε κινήσεις ζώων (γεννήσεις, θάνατοι) και
πολλαπλές εγγραφές ιδίων ενωτίων, αντί της αναμενόμενης μοναδικής εγγραφής.
Στις 11.5.2018 ο ΟΑΠ, σε ηλεκτρονικό μήνυμά του στις ΚΥ επισήμανε ότι η επιστολή
του δεν αναφέρεται στην αξιοπιστία της ΒΔ των ΚΥ αλλά στην αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων που εξάχθηκαν μετά από επεξεργασία των δεδομένων που είναι
καταχωρισμένα στη ΒΔ των ΚΥ, δηλαδή αμφισβητήθηκαν οι παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των δεδομένων από τη Βάση. Τελικά, ο
Οργανισμός δεν αξιοποίησε τα αναφερόμενα πιο πάνω αποτελέσματα επεξεργασίας
της ΒΔ των ΚΥ, αλλά χρησιμοποίησε αυτούσια τη ΒΔ των ΚΥ. Νοείται ότι η
εγκυρότητα και αξιοπιστία της εν λόγω ΒΔ είναι πολύ μεγάλης σημασίας, τόσο για
την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, όσο και για την κανονικότητα και
επιλεξιμότητα των πληρωμών από τον ΟΑΠ. Οι ΚΥ μάς πληροφόρησαν ότι δεν
απάντησαν την εν λόγω επιστολή, αλλά εξήγαγαν τη ΒΔ και την απέστειλαν στον
ΟΑΠ.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ διενεργήσουν έλεγχο για εξέταση όλων των
διαφορών που εντοπίστηκαν από τους λειτουργούς του ΟΑΠ, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία της ΒΔ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, για τη συγκεκριμένη εξαγωγή
πληροφοριών απαιτούνταν γνώσεις προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών και,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΥ δεν μπορούσαν τη συγκεκριμένη στιγμή να
παράσχουν τα εχέγγυα για ορθή εξαγωγή της πληροφόρησης που απαιτούσε ο ΟΑΠ,
αφού η αρμόδια λειτουργός πληροφορικής των ΚΥ απουσίαζε, με πρωτοβουλία του
ΟΑΠ έγινε εξαγωγή των πληροφοριών που ήταν καταχωρισμένες στη ΒΔ των ΚΥ στη
βάση των κριτηρίων και των πεδίων που οι λειτουργοί του ΟΑΠ επέλεξαν. Ως
αποτέλεσμα, τα εξαχθέντα δεδομένα δεν ανακτήθηκαν ορθά. Συναφώς μας ανέφερε
επίσης ότι, οι ΚΥ διαβίβασαν στις 20.12.2017, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στον ΟΑΠ αρχείο ζωικού πληθυσμού με ημερομηνία αναφοράς τις 17.3.2017, από τη
ΒΔ του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τα
κριτήρια που είχαν κοινοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο.
(ε) Ο Αν. Διευθυντής σε επιστολή του, ημερ. 24.7.2017, προς τους Κτηνιατρικούς
Λειτουργούς που είναι τοποθετημένοι σε σφαγεία, ανέφερε ότι δεν λάμβαναν τα
αναμενόμενα διορθωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προνοιών της
νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων, σε όλες
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωνόταν διαφορά στον αριθμό των ατομικών
κωδικών που περιλαμβάνονταν στο αρχείο σάρωσης των ζώων που είχαν σφαγεί και
στον αριθμό των ατομικών κωδικών που ήταν καταχωρισμένοι στις δηλώσεις
σφαγής. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι δεν καταχωρίζονταν ορθά οι πληροφορίες στους
σαρωτές και ότι παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην αποστολή των εντύπων ελέγχου
στον ΤΥΕΖ σχετικά με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών, όσον αφορά στην
αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων.
Σύσταση: Υποδείξαμε ότι οι ΚΥ οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες
που να διασφαλίζουν ότι οι αριθμοί κωδικών στο αρχείο σάρωσης και στις δηλώσεις
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σφαγής ταυτοποιούνται και ότι τα έντυπα ελέγχων αποστέλλονται σε καθημερινή
βάση στον ΤΥΕΖ, για καταχώριση στην ηλεκτρονική ΒΔ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι τα έντυπα ελέγχων αποστέλλονται
σε καθημερινή βάση και ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και διασφαλίζουν την
ορθή καταγραφή των ζώων που σφάζονται, περιλαμβάνουν τη σάρωση των μέσων
αναγνώρισης, τόσο των ενωτίων, μέσω της σάρωσης των γραμμικών κωδικών, όσο
και των βόλων. Επίσης, μας ανέφερε ότι θα επισημανθεί η ανάγκη πιστής εφαρμογής
των σχετικών οδηγιών.
(στ) Όπως πληροφορηθήκαμε από τις ΚΥ, οι επίσημοι έλεγχοι για το 2016 και το
2017 ανήλθαν σε ποσοστό ύψους 7,5% και 4,5%, αντίστοιχα, του συνολικού
αριθμού των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων και ποσοστό ύψους 13,08% και
21,36%, αντίστοιχα, του συνόλου των αιτητών για σκοπούς καταβολής των
ενισχύσεων που αφορούσαν στη «Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων». Σύμφωνα
με στοιχεία των ΚΥ, στη βάση των επίσημων δειγματοληπτικών ελέγχων σε συνολικό
ζωικό πληθυσμό ύψους 78.489 για το έτος 2016 και 116.736 για το έτος 2017 (2015:
93.207), που ήταν καταχωρισμένος στη ΒΔ, δεν εντοπίστηκαν 5.690 και 7.217 ζώα,
αντίστοιχα, δηλαδή ποσοστό 7% και 6%, αντίστοιχα, (2015:9.628 ή ποσοστό 10%).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής απογραφής έχουν ως εξής:
Αποτελέσματα δειγματοληπτικού έλεγχου εκμεταλλεύσεων κατά το 2016.

Επαρχία

Αριθμός
εκμεταλλεύσεων

Ζώα στη
Ζώα που δεν
Ποσοστό
Βάση
βρέθηκαν στις
διαφοράς
Δεδομένων εκμεταλλεύσεις

Αριθμός
προστίμων
που
επιβλήθηκαν

Λευκωσία

89

18.394

1.282

7%

1

Αμμόχωστος

45

7.070

298

4%

34

Λάρνακα

98

20.732

1.283

6%

6

Λεμεσός

78

18.788

1.158

6%

34

Πάφος

72

13.505

1.669

12%

0

Ολικό

382

78.489

5.690

7%

75
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Διάγραμμα 1: Αριθμός εκμεταλλεύσεων κατά το 2016
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Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου εκμεταλλεύσεων κατά
το 2016
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Αποτελέσματα δειγματοληπτικού έλεγχου εκμεταλλεύσεων κατά το 2017.

Επαρχία

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος
Ολικό

Αριθμός
εκμεταλλεύσεων

Ζώα στη
Ζώα που δεν
Ποσοστό
Βάση
βρέθηκαν στις
διαφοράς
Δεδομένων εκμεταλλεύσεις

128
92
109
136
111
576

25.592
15.543
26.613
25.518
23.470
116.736

2.058
802
2.065
1.565
727
7.217

111

8%
5%
8%
6%
3%
6%
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Διάγραμμα 3: Αριθμός εκμεταλλεύσεων κατά το 2017
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Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου εκμεταλλέυσεων κατά
το 2017
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Από τα πιο πάνω προέκυψαν τα ακόλουθα:
(i) Το έτος 2016, διαπιστώθηκε ότι για 1.282 ζώα που δεν βρέθηκαν στις
εκμεταλλεύσεις της Επαρχίας Λευκωσίας (ποσοστό 22,5% του συνολικού αριθμού
ζώων που δεν βρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις) επιβλήθηκε μόνο ένα πρόστιμο και για
1.669 ζώα που δεν βρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις της Επαρχίας Πάφου (ποσοστό
29% του συνολικού αριθμού) δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο. Το έτος 2017,
διαπιστώθηκε ότι για 2.058 ζώα που δεν βρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις της Επαρχίας
Λευκωσίας (ποσοστό 28,5% του συνολικού αριθμού) δεν επιβλήθηκε κανένα
πρόστιμο και για 727 ζώα που δεν βρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις της Επαρχίας
Πάφου (ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού) επιβλήθηκε μόνο ένα πρόστιμο.
Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κτηνοτρόφοι δικαιολογούν με
τεκμήρια τις διαφορές που εντοπίζονται στους επιτόπιους έλεγχους και δεν κρίνεται
αναγκαία η επιβολή προστίμου, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για το ίδιο έτος
(2016) στις Επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού επιβλήθηκαν συνολικά 74
πρόστιμα για 2.739 ζώα που δεν βρέθηκαν, θα αναμενόταν η επιβολή σημαντικά
μεγαλύτερου αριθμού προστίμων και στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου για τα
2.951 ζώα που δεν βρέθηκαν. Για το έτος 2017, στις Επαρχίες Αμμοχώστου,
Λάρνακας και Λεμεσού επιβλήθηκαν 81 πρόστιμα για 4.432 ζώα που δεν βρέθηκαν,
γεγονός που καθιστά και πάλι τον κατ΄ αναλογία αριθμό προστίμων που
επιβλήθηκαν στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου για 2.785 ζώα που δεν βρέθηκαν
σημαντικά χαμηλότερο, γεγονός που προβληματίζει. Το πιο πάνω καταδεικνύει
ενδεχόμενο ευνοϊκότερης ή λιγότερο αυστηρής αντιμετώπισης των ιδιοκτητών
εκμεταλλεύσεων στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
Επαρχίες (αφού επιβλήθηκαν μόνο δύο πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι 5.736 ζώα
δεν ανεβρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις).
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ διασφαλίζουν ότι όλοι οι έλεγχοι
διενεργούνται ενδελεχώς και όπου παρατηρούνται παραβιάσεις των προνοιών της
νομοθεσίας να λαμβάνονται αποτρεπτικά μέτρα. Επίσης, εκφράσαμε την άποψη ότι
αν προκύψει ότι Λειτουργοί δεν εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους για
διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
λήψης πειθαρχικών μέτρων.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η επιβολή διοικητικών προστίμων
γίνεται κατόπιν διερεύνησης κάθε περίπτωσης και με βάση το άρθρο 13Β(6) των περί
της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2016, ο Διευθυντής έχει τη διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζει ελεύθερα εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού,
για το ύψος του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά
περιστατικά.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της επί του θέματος.
(ii) Το συνολικό ποσοστό ζώων που δεν εντοπίστηκε κατά τα έτη 2016 και 2017
ήταν 7% και 6%, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται αισθητή μείωση του
ποσοστού αυτού, σε σύγκριση με τα έτη 2014 και 2015, που ήταν 30% και 10%,
αντίστοιχα, ακόμη αυτό θεωρείται υψηλό.
Σύσταση: Υποδείξαμε την ανάγκη καταβολής περαιτέρω προσπάθειας για μείωση
του ποσοστού απόκλισης, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ΒΔ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι για το 2018 επιτεύχθηκε μείωση του
ποσοστού απόκλισης κατά 3%.
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(iii) Από τον έλεγχο δείγματος έξι επιτόπιων επιθεωρήσεων κατά τα έτη 2016 και
2017, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις από τη ΒΔ, διαπιστώθηκε ότι και στις
έξι περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατή η πλήρης αιτιολόγηση του μεγαλύτερου
ποσοστού της απόκλισης, ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν φαίνεται να
πραγματοποιήθηκε καν διερεύνηση για τους λόγους της απόκλισης. Αξιοσημείωτο
είναι ότι επιδόθηκαν μόνο σε δύο περιπτώσεις διοικητικά πρόστιμα, παρά το γεγονός
ότι εντοπίστηκαν σημαντικές παραβάσεις και στις έξι περιπτώσεις. Επισημάνθηκε ότι
οι δύο περιπτώσεις, όπου επιδόθηκε πρόστιμο, αφορούσαν στην Επαρχία
Λάρνακας, ενώ στις περιπτώσεις που αφορούσαν στις Επαρχίες Πάφου και
Λευκωσίας δεν επιδόθηκε κανένα πρόστιμο. Επίσης, σημειώθηκε ότι δύο επιτόπιοι
έλεγχοι (από τους έξι που διενεργήθηκαν), διήρκησαν έξι και επτά εργάσιμες ημέρες,
στις οποίες μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Τέλος, παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη
ανομοιομορφία στον αριθμό των ζώων που επιθεωρούνται ανά άτομο ανά ημέρα σε
κάθε έλεγχο, με κύμανση από 42 μέχρι 215 ζώα ανά άτομο ανά ημέρα.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των
επιτόπιων ελέγχων αξιοποιούνται και εξετάζονται κατάλληλα και ότι επιβάλλονται
διοικητικά πρόστιμα σε όλες τις περιπτώσεις που παρατηρείται μη συμμόρφωση με
πρόνοιες της νομοθεσίας. Υποδείχθηκε επίσης ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η
μεγάλη ανομοιομορφία που παρατηρείται στον αριθμό των ζώων που ελέγχονται ανά
ημέρα από τον κάθε λειτουργό και να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι
επιθεωρήσεις να μην διακόπτονται κατά το Σαββατοκυρίακο.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι δεν τίθεται θέμα μη τήρησης των
προνοιών της νομοθεσίας, καθότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου, στα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και στην πολλαπλή συμμόρφωση, «οι
επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να προαναγγέλλονται υπό την προϋπόθεση ότι η
προαναγγελία τους δεν αντιβαίνει στον σκοπό ή την αποτελεσματικότητά τους. Κάθε
προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και
δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες».
Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της επί του θέματος, επισημαίνοντας ότι στην
΄Εκθεσή μας γίνεται αναφορά στις πραγματικές ημέρες ελέγχου, που δεν
συμπεριλαμβάνουν κατ’ ανάγκη την προαναγγελία ελέγχου.
Ο Αν. Διευθυντής μάς ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων με
μεγάλο αριθμό ζώων, στις οποίες είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο
διάστημα μιας μέρας και ότι όσον αφορά στη λήψη μέτρων στις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης, όλα τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων αξιολογήθηκαν από τα
Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Κτηνιατρικούς Σταθμούς, αλλά και σε κεντρικό
επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της παράλειψης επιβολής των
ανάλογων διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της επί του θέματος.
(ζ) Από τα αποτελέσματα των αυτοελέγχων των κατόχων εκμεταλλεύσεων για το
έτος 2017, διαπιστώθηκε ότι:
•

3.389 αιγοπρόβατα έφεραν ενδοστομαχικό βόλο, αλλά όχι ενώτιο.

•

934 αιγοπρόβατα έφεραν ενώτιο, αλλά όχι ενδοστομαχικό βόλο.

•

358 αιγοπρόβατα άνω των 4 μηνών δεν έφεραν σήμανση.
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•

701 αιγοπρόβατα βρέθηκαν στις εκμεταλλεύσεις, αλλά δεν ήταν καταχωρισμένα
στη ΒΔ.

•

6.192 αιγοπρόβατα ήταν καταχωρισμένα στη ΒΔ, αλλά δεν βρέθηκαν στις
εκμεταλλεύσεις.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πρόνοιες της
νομοθεσίας δεν τηρούνται με την απαιτούμενη επιμέλεια, αφού πολλοί κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων δεν δηλώνουν ή δηλώνουν με καθυστέρηση τις αλλαγές στον
πληθυσμό των αιγοπροβάτων τους.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να διευρευνήσουν τους λόγους για τους οποίους
προκύπτουν τόσο σημαντικές διαφορές στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων στις
εκμεταλλεύσεις, σε σχέση με τις καταχωρίσεις στη ΒΔ και να λάβουν ανάλογα μέτρα
για βελτίωση της κατάστασης.
(η) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ΄Εκθεσή μας, άλλη σημαντική ένδειξη
αναξιοπιστίας της πληροφόρησης, είναι η δημιουργία ημερήσιων «error files», στα
οποία καταχωρίζονται αυτόματα κωδικοί ενωτίων ζώων που σαρώνονται στη γραμμή
σφαγής, για τους οποίους δεν εντοπίζεται καταχώριση στη ΒΔ, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να διαγραφούν και να παρουσιάζονται στη βάση ως εκκρεμότητες.
Κατά πάσα λογική πιθανότητα, οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται στο ότι οι
κτηνοτρόφοι τοποθετούν ενώτια σε ζώα και πριν ενημερώσουν σχετικά τις ΚΥ, ώστε
να επικαιροποιηθεί η ΒΔ, προβαίνουν στη σφαγή τους, κατά παράβαση των
σχετικών Κανονισμών.
Συναφώς αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με καταστάσεις που ετοιμάστηκαν από τις ΚΥ
για τα έτη 2016 και 2017, υπήρχαν 125 περιπτώσεις ατακτοποίητων εκκρεμοτήτων
στο «error file» που αφορούσαν στα τέσσερα σφαγεία και σε σύνολο 1.855 ζώων, ως
ακολούθως:
Κωδικός σφαγείου

Περιπτώσεις

Αριθμός ζωών
στο «error file»

CYC103

47

522

CYMS61

8

33

CYPS11

34

272

CYPS55

36

1.028

Σύνολο

125

1.855
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Διάγραμμα 5: Περιπτώσεις ατακτοποίητων εκκρεμοτήτων σε τέσσερα σφαγεία
στο «error file» για τα έτη 2016 και 2017
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να μελετήσουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος που
προκύπτει από τη μη ταύτιση των κωδικών των ζώων που σφάζονται με τους
κωδικούς που είναι καταχωρισμένοι στη ΒΔ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, κατά το 2018, ο αριθμός των ζώων
στο «error file» μειώθηκε σε 345 και ότι οι εν λόγω περιπτώσεις διερευνώνται και
γίνονται ανάλογες διορθώσεις στη ΒΔ.
(θ) Αξιοπιστία στοιχείων. Στις 31.8.2017 οι ΚΥ υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2016, στην οποία παρέχουν πληροφορίες
για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων. Στην εν λόγω Ετήσια Έκθεση δηλώθηκε ότι
πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 387 εκμεταλλεύσεις και σε 83.627
αιγοπρόβατα. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την κατάσταση επιτόπιων
ελέγχων για το 2016 που προσκομίστηκε κατά τον έλεγχο, οι επιτόπιοι έλεγχοι
ανέρχονταν σε 383 εκμεταλλεύσεις και αφορούσαν σε 82.888 αιγοπρόβατα, ενώ
στον πίνακα με τα αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου εκμεταλλεύσεων
παρουσιάζονταν επιτόπιοι έλεγχοι σε 382 εκμεταλλεύσεις, που αφορούσαν σε
78.489 αιγοπρόβατα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με κατάσταση που μας υποβλήθηκε από τις ΚΥ στις
7.3.2018, φαίνεται ότι, για το έτος 2016, επιδόθηκαν 76 διοικητικά πρόστιμα, ενώ
σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση επιδόθηκαν 66 διοικητικά πρόστιμα. Οι ΚΥ μάς
προσκόμισαν αναθεωρημένη κατάσταση διοικητικών προστίμων στις 14.3.2018,
σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκαν 66 διοικητικά πρόστιμα. Από αντιπαραβολή των
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καταστάσεων που μας υποβλήθηκαν στις 7.3.2018 και 14.3.2018, διαπιστώθηκε
ταύτιση μόνο για 41 πρόστιμα.
Τέλος, στην Ετήσια Έκθεση αναφέρονται 66 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αριθμός
ο οποίος ταυτίζεται με τον αριθμό των διοικητικών προστίμων που αναφέρεται ότι
επιβλήθηκαν το 2016. Ωστόσο, σε σχετική κατάσταση που μας υποβλήθηκε
αναφέρονται 273 περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν αποκλίσεις. Αντιλαμβανόμαστε
ότι, ένα μέρος των αποκλίσεων ενδεχομένως να αιτιολογήθηκε από τους κατόχους
των εκμεταλλεύσεων, ωστόσο, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τόσο το γεγονός ότι
οι Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου επέβαλαν πρόστιμα σε πολύ περιορισμένο
αριθμό παραβάσεων, όσο και το γεγονός ότι, σε δείγμα έξι επιτόπιων ελέγχων, όπου
εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες αποκλίσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα μόνο σε δύο
περιπτώσεις, προκύπτει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης
ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των διοικητικών προστίμων
που επιβλήθηκαν.
Σύσταση: Θεωρούμε ότι στοιχεία, τα οποία οι ΚΥ γνωρίζουν ότι είναι ελλιπή ή/και
ανακριβή, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς ή όργανα της ΕΕ, προς
συμμόρφωση με νομοθετικές ή συμβατικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας. Οι ΚΥ
πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία που υποβάλονται έχουν ελεγχθεί και
επιβεβαιωθεί.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να
επιβεβαιώνονται τα στοιχεία, εκφράζοντας την άποψη ότι στο αποτέλεσμα των
επιτόπιων ελέγχων, καθώς και στην ανεπαρκή λήψη μέτρων σε όλες τις περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης, συμβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, τόσο η καθυστέρηση που
παρατηρείται από μέρος του ΟΑΠ στην κοινοποίηση του δείγματος ελέγχου
εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, όσο και το μέγεθος του δείγματος που επιλέγηκε
από τον ΟΑΠ.
(ι) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Κανονισμού 10 των περί της Υγείας των
Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) Κανονισμών του 2010 (ΚΔΠ
341/2010) και τις οδηγίες που δόθηκαν από τις ΚΥ στους Κτηνιατρικούς Λειτουργούς
στα σφαγεία, η διεύθυνση του σφαγείου οφείλει, ύστερα από τη σφαγή των ζώων, να
καταστρέφει τα μέσα αναγνώρισης των ζώων στην παρουσία προσωπικού των ΚΥ.
Επίσης πρέπει να τηρούνται γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταστροφή
των ενωτίων. Όπως πληροφορηθήκαμε από Κτηνιατρικό Λειτουργό σφαγείου της
Επαρχίας Λευκωσίας, τα μέσα αναγνώρισης καταστρέφονται από την ανάδοχο
εταιρεία της σύμβασης συλλογής ζωικών αποβλήτων, χωρίς την παρουσία
Κτηνιατρικών Λειτουργών και δεν τηρούνται γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν
την καταστροφή όλων των μέσων σήμανσης.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος, προκειμένου να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας.
2.

Σχέδιο εφαρμογής εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό.

Στον Προϋπολογισμό για το 2017 περιλήφθηκε αρχικά πρόνοια για «Συμμετοχή σε
προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ» ύψους €414.900, η οποία, σύμφωνα με το
επεξηγηματικό υπόμνημα, προοριζόταν να καλύψει δαπάνες για τη συμμετοχή των ΚΥ
σε διάφορα προγράμματα, όπως την καταπολέμηση της τρομώδους νόσου των
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αιγοπροβάτων, της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, της σαλμονέλλωσης
και γρίπης των πτηνών. Επιπλέον, στις 2.3.2017 παραχωρήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις
ύψους €580.000, για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της αγοράς
εμβολίων για καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού, σύμφωνα με σχετική Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 25.11.2016. Ως εκ τούτου, ο αναθεωρημένος
Προϋπολογισμός για το 2017 ανήλθε στις €994.900 και η αντίστοιχη πραγματική
δαπάνη ανήλθε στις €785.516, από τα οποία ποσό ύψους €666.456 αφορούσε στην
προμήθεια εμβολίων με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου εφαρμογής εμβολιασμών για
τον καταρροϊκό πυρετό. Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέραμε τα ακόλουθα:
(α) Σχέδιο εφαρμογής εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό. Το Υπουργικό
Συμβούλιο, με την Απόφασή του, ημερ. 25.11.2016, ενέκρινε την καταβολή Κονδυλίου
ύψους €699.600 από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου ΓΑΑΠ του
2017, εκ των οποίων, σύμφωνα με την Απόφαση, περίπου το 50% αναμενόταν να
ανακτηθεί από την ΕΕ, για σκοπούς αγοράς εμβολίων εναντίον του ορότυπου 8 του
καταρροϊκού πυρετού, τα οποία θα παραχωρούνταν δωρεάν σε κτηνοτρόφους για
καθολικό εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και βοοειδών, στη βάση συγκεκριμένου
Σχεδίου εμβολιασμών κατά του καταρροϊκού πυρετού.
Σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερ. 22.11.2016,
στις 19.9.2016 γνωστοποιήθηκε στις ΚΥ, από ιδιώτες κτηνίατρους, η υποψία
παρουσίας της νόσου του καταρροϊκού πυρετού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στις
30.9.2016 από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς
του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο οι ΚΥ έστειλαν σχετικό δείγμα. Σημειώνεται ότι,
μέχρι τότε, η Κύπρος θεωρείτο επίσημα απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο
ορότυπο. Προκειμένου το κόστος του Σχεδίου να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ
κατά 50%, θα έπρεπε (i) ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός, (ii) ο εμβολιασμός να
αφορά σε όλα τα αιγοπρόβατα και βοοειδή, (iii) να τηρούνται στοιχεία για τα ζώα που
εμβολιάστηκαν, σε επίπεδο ζώου (ενώτιο) και (iv) ο εμβολιασμός να γίνει υπό την
εποπτεία των ΚΥ. Σημειώνεται ότι, δαπάνες για αναλώσιμα (πχ σύριγγες, βελόνες,
ολόσωμες ποδιές, υποπόδια) και το κόστος χορήγησης του εμβολίου δεν ήταν
επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση.
Το Σχέδιο Εφαρμογής Εμβολιασμού για τον καταρροϊκό πυρετό, το οποίο
αποτελούσε μέρος της υπό αναφορά Πρότασης προνοούσε, μεταξύ άλλων, (i) αγορά
των εμβολίων από τις ΚΥ και δωρεάν παραχώρησή τους σε κτηνοτρόφους για
καθολικό εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και βοοειδών, (ii) υποχρεωτικό εμβολιασμό
και τήρηση στοιχείων σε επίπεδο ζώου (ενώτια) για το ποια ζώα εμβολιάστηκαν, (iii)
διενέργεια εμβολιασμού από ιδιώτες κτηνίατρους, υπό την εποπτεία των ΚΥ, και
πληρωμή των ιδιωτών κτηνιάτρων από τους κτηνοτρόφους, καθώς και ανάληψη του
κόστους αναλωσίμων από κτηνοτρόφους και (iv) υποχρέωση κτηνοτρόφων για
απογραφή των ζώων τους πριν τον εμβολιασμό και, για όσα από τα ζώα είναι
σημασμένα με κωδικό εκτροφής (batch number) ή δεν φέρουν ενώτιο, αλλά είναι σε
ηλικία εμβολιασμού, να προβαίνουν σε ατομική σήμανση με δικό τους κόστος,
ενημερώνοντας σχετικά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τις ΚΥ, προκειμένου να
επικαιροποιηθεί το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Σχεδίου εφαρμογής εμβολιασμού
κατά του καταρροϊκού πυρετού δημοσιεύθηκε, στις 13.1.2017 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το περί της Υγείας των Ζώων (Εφαρμογή Μέτρων
Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Καταρροϊκού Πυρετού)
Διάταγμα του 2017 (ΚΔΠ 12/2017) του Υπουργού ΓΑΑΠ. Με το εν λόγω Διάταγμα
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καθορίστηκε η υποχρέωση εμβολιασμού των βοοειδών, προβάτων και αιγών, οι
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων ζώων και οι υποχρεώσεις των
εντεταλμένων (ιδιωτών) κτηνίατρων.
Όπως διαπιστώθηκε, με το υπό αναφορά Διάταγμα δεν καθορίστηκε οποιοδήποτε
χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα, παρόλο ότι ο μαζικός εμβολιασμός από τους
εντεταλμένους κτηνίατρους ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2017, μέχρι και πέραν του ενός
έτους μετά, να υπήρχαν κτηνοτρόφοι που δεν είχαν ακόμα συμμορφωθεί.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, τον Δεκέμβριο του 2017 υπήρχαν
πέραν των 140 κτηνοτρόφων που δεν είχαν συμμορφωθεί, ενώ, όπως
πληροφορηθήκαμε, εξακολουθούσαν μέχρι τον Μάρτιο του 2018 να υπάρχουν
εκμεταλλεύσεις που δεν είχαν συμμορφωθεί. Λόγω της καθυστέρησης στην
ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου, δεν είχε, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου
μας, υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγχρηματοδότηση
της σχετικής δαπάνης, η οποία ανήλθε στις €666.456.
Σύσταση: Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που τίθενται σε εφαρμογή Σχέδια που
άπτονται τόσο σοβαρών θεμάτων, να καθορίζονται χρονοδιαγράμματα προκειμένου
να επιτυγχάνεται η πλήρης εφαρμογή των Σχεδίων σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και, σε αντίθετη περίπτωση, να μπορούν να επιβάλλονται διοικητικά
πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν εντός της καθορισμένης χρονικής
περιόδου. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατό
πιο σύντομη ανάκτηση συγχρηματοδοτήσεων από την ΕΕ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι ο καθορισμός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος του εμβολιασμού δεν θα επιτύγχανε την πλήρη εφαρμογή του
Σχεδίου, αλλά αντίθετα θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στο να επιτύχουν τη
συμβολή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή του
Σχεδίου. Όσον αφορά στην επισήμανσή μας για δυνατότητα επιβολής προστίμου, ο
Αν. Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι, η από μέρους συγκεκριμένων κτηνοτρόφων
μη εκτέλεση της απόφασης για εφαρμογή καθολικού εμβολιασμού των ζώων τους
κατά του καταρροϊκού πυρετού, αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας, για την οποία οι
όποιοι παραβάτες θα καταγγελθούν για να προσαχθούν σε δίκη. Ως προς την
ανάκτηση του αντίστοιχου ποσού από την ΕΕ, μας πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει
στην Κοινοτική νομοθεσία πρόνοια για ορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
εντός του οποίου πρέπει το Κράτος Μέλος να υποβάλει το σχετικό αίτημά του μετά
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και σε περίπτωση που δεν το τηρήσει
απορρίπτεται το αίτημά του. Μας ανέφερε επίσης ότι η εφαρμογή του Σχεδίου έχει
ολοκληρωθεί και οι ΚΥ βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση αποζημίωσης στην ΕΕ.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή της επί των πιο πάνω θεμάτων.
(β) Διαγωνισμός αρ. ΚΥ 27/2016 για την προμήθεια αδρανοποιημένου
εμβολίου κατά του ορότυπου 8 του ιού καταρροϊκού πυρετού, με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Ο πιο πάνω διαγωνισμός με αρ. 27/2016 διεξήχθη με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, βάσει του άρθρου
29(2)(γ) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και
για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (Ν.73(Ι)/2016). Σύμφωνα με το υπό αναφορά
άρθρο, η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέτρο που είναι απολύτως
αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η
αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
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διαδικασίες με διαπραγμάτευση, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης,
σε καμιά περίπτωση απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου ΓΑΑΠ, κατά τη συνεδρία του στις
25.11.2016, έδωσε την έγκρισή του για προσφυγή στην πιο πάνω διαδικασία και
παράλληλα ενέκρινε την εισήγηση της αναθέτουσας αρχής για δικαίωμα συμμετοχής
στον εν λόγω διαγωνισμό τριών συγκεκριμένων οικονομικών φορέων.
Στον διαγωνισμό κλήθηκαν και έλαβαν μέρος οι τρεις υπό αναφορά οικονομικοί
φορείς και η σχετική διαπραγμάτευση έγινε στις 2.12.2016. Το Συμβούλιο
Προσφορών του Υπουργείου ΓΑΑΠ, κατά τη συνεδρία του, ημερ. 20.12.2016,
αποφάσισε την ανάθεση του διαγωνισμού σε ένα από τους τρεις οικονομικούς
φορείς, για το ποσό των €634.720 συν ΦΠΑ (ή €666.456 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ ύψους 5%).
Παρατηρήθηκε ότι ο διαγωνισμός δεν κατακυρώθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδότη,
καθότι οι δύο από τους τρεις οικονομικούς φορείς είχαν απορριφθεί, λόγω του ότι δεν
πληρούσαν όλους τους όρους που τέθηκαν. Συναφώς αναφέραμε τα ακόλουθα:
(i)
Συνομολόγηση σύμβασης. Η σύμβαση αρ. 1-27/2016, για την προμήθεια
1.160.000 δόσεων σε φιαλίδια των 100ml (912.000 δόσεων για αιγοπρόβατα και
248.000 δόσεων για αγελάδες) ή συνολικά 23.200 φιαλιδίων, υπογράφηκε στις
12.1.2017 και τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Σύμφωνα με τον
όρο 5 της σύμβασης, η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης
καθοριζόταν από τον χρόνο παράδοσης του εμβολίου, που θα γινόταν σε δύο
παρτίδες, η πρώτη παρτίδα του 50% του συνολικού αριθμού δόσεων να
παραδιδόταν στις αποθήκες των ΚΥ το αργότερο σε 15 ημερολογιακές ημέρες μετά
την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη παρτίδα θα παραδιδόταν στις αποθήκες
των ΚΥ, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Σχετικά παρατηρήσαμε τα εξής:


Σύμφωνα με τους αρχικούς όρους, η δεύτερη παρτίδα θα έπρεπε να παραδοθεί
εντός τριών εβδομάδων μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης τροποποίησε τον όρο αυτό, ώστε η παράδοση της δεύτερης
παρτίδας να γινόταν κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο, προκειμένου, όπως
αναφέρεται στη σχετική της Έκθεση, να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση των
ποσοτήτων του εμβολίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της διενέργειας των
εμβολιασμών.
Η πιο πάνω αλλαγή είχε ως συνέπεια να μην καθορίζεται η χρονική διάρκεια της
σύμβασης, αφού δεν ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της δεύτερης
παρτίδας. Επισημάνθηκε ότι, για αιτιολόγηση της προσφυγής στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση, η αναθέτουσα αρχή
επικαλέστηκε το κατεπείγον του θέματος, επομένως θεωρούμε ότι, ο χρόνος
εκτέλεσης της σύμβασης θα αναμενόταν ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.
Επίσης, επισημάνθηκε ότι το Συμβούλιο Προσφορών, κατά τη συνεδρία του στις
25.11.2016, όπου εξέτασε το αίτημα για παραχώρηση έγκρισης για προσφυγή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως γίνουν οι
απαραίτητες τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού, ώστε να
διευκρινίζεται η χρονική απόσταση μεταξύ των παραδόσεων των παρτίδων, το
οποίο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, τελικά δεν έγινε.
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Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η Επιτροπή
Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους τρεις οικονομικούς
φορείς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε παράδοση εμβολίου εντός μιας
βδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και το κατεπείγον του
θέματος, αποφάσισε να τροποποιήσει τον σχετικό όρο που προνοούσε για
παράδοση της πρώτης παρτίδας εντός μιας βδομάδας από την υπογραφή της
σύμβασης, σε πρόνοια για παράδοση του 50% της συνολικής ποσότητας
(πρώτης παρτίδας) εντός 15 ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η προσφορά του ενός από τους οικονομικούς φορείς είχε απορριφθεί, λόγω του
ότι, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι θα παρέδιδε την πρώτη παρτίδα σε τέσσερεις
βδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή στις 9.2.2017), αντί εντός
15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και η απόκλιση από τον όρο αυτό
κρίθηκε ουσιώδης. Η απόφαση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά, εάν ληφθεί υπόψη
ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στις 17.2.2017 και, παρόλο ότι είχε
παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του έτους) από την υπογραφή της
σύμβασης, ο σχετικός εμβολιασμός δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί μετά την
πάροδο πέραν του ενός έτους.



Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο χρόνος ζωής του εμβολίου
καθορίστηκε σε τουλάχιστον δέκα μήνες. Όπως προκύπτει, πρόθεση των ΚΥ
φαίνεται να ήταν η ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου εφαρμογής
εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο του
2017, στόχος ο οποίος τελικά δεν επιτεύχθηκε.



Η ημερομηνία λήξης των εμβολίων της πρώτης παρτίδας ήταν η 31.3.2018 και
της δεύτερης παρτίδας η 31.5.2018. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Καθολικό
Αποθήκης, εκδόθηκε η τελευταία ποσότητα συνολικά 379 εμβολίων στις 2930.5.2018.

Εν κατακλείδι, οι όροι της σύμβασης, καθώς και η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου
εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό καταδεικνύουν ότι η επίκληση της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, δεν φαίνεται να
ήταν εκ των πραγμάτων αιτιολογημένη.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει, για τις συμβάσεις που συνομολογούν, να καθορίζουν
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η κατάσταση κρίθηκε επείγουσα,
καθότι στην Κύπρο δεν είχε προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή κλινική νοσολογική
κατάσταση προσβολής ζώων που να οφειλόταν στον ορότυπο 8 του ιού του
καταρροϊκού πυρετού και συνεπώς ο ζωικός πληθυσμός των μηρυκαστικών που,
μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ακόμα προσβληθεί, σε σχέση με όσα είχαν ήδη
εκδηλώσει την κλινική εικόνα της νόσου λόγω του οροτύπου 8, κινδύνευε να
μολυνθεί. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, εν τω μεταξύ η νόσος είχε εκδηλωθεί στις
Επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας και εν μέρει Λευκωσίας και αριθμός κτηνοτρόφων
προχώρησαν και αιτήθηκαν την από μέρους των ΚΥ αδειοδότηση να τους επιτραπεί
να φέρουν, μέσω των ιδιωτών κτηνιάτρων τους, εμβόλιο έναντι του οροτύπου αυτού.
Δόθηκε η άδεια και κάποιοι προχώρησαν προαιρετικά σε εφαρμογή εμβολιασμού,
ωστόσο ένεκα του ότι τα περιστατικά εκδηλώνονταν ολοένα και συχνότερα,
επεκτεινόμενα σε όλη την έκταση των Επαρχιών Αμμοχώστου και Λάρνακας και
μέρους της Λευκωσίας, λήφθηκε απόφαση σε πολιτικό επίπεδο, ως μέτρο πρόληψης
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της διασποράς του ιού και αντιγονικής κάλυψης του ζωικού κεφαλαίου των
μηρυκαστικών, να προχωρήσει η από μέρους του Κράτους αγορά του εμβολίου και η
δωρεάν παραχώρησή του στους κτηνοτρόφους μέσω ιδιωτών κτηνιάτρων, με στόχο
την αποτροπή της προσβολής των ζώων στο πλαίσιο και της προσπάθειας
διασφάλισης της παραγωγής χαλουμιού και καταχώρησής του ως Προϊόν
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης στην ΕΕ.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή της επί των πιο πάνω θεμάτων.
(ii) Εγγύηση πιστής εκτέλεσης. Ο μη καθορισμός χρονικής διάρκειας της
σύμβασης που αναφέρεται εκτενέστερα πιο πάνω, είχε αντίκτυπο και στον
καθορισμό της περιόδου ισχύoς της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της σύμβασης. Με
την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε εγγύηση πιστής εκτέλεσης, ημερ.
12.1.2017, με λήξη στις 11.3.2017, για ποσό ύψους €31.736 (5% του συνολικού
ποσού της σύμβασης). Όπως διαπιστώθηκε, η υπό αναφορά εγγυητική έληξε χωρίς
να ανανεωθεί, ενώ ακολούθησε έκδοση νέας εγγυητικής πιστής εκτέλεσης, έξι μέρες
αργότερα, στις 17.3.2017, με ημερ. λήξης τις 16.6.2017, για ποσό ύψους €15.868,
που αναλογούσε στο 5% του υπόλοιπου ποσού της σύμβασης.
Όπως προκύπτει, κατά τη χρονική περίοδο από 12.3.2017 μέχρι 16.3.2017 η
σύμβαση δεν καλυπτόταν από εγγύηση πιστής εκτέλεσης.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
παρακολούθηση των εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης, ώστε, όταν απαιτείται, αυτές να
ανανεώνονται έγκαιρα.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι δεν θεωρεί ότι παρατηρήθηκε
οποιαδήποτε ολιγωρία ή παράλειψη στην παρακολούθηση της εγγυητικής ή στη
διαδικασία έγκαιρης ανανέωσης, καθότι οι ΚΥ είχαν ενημερώσει προφορικά τον
ανάδοχο για την ανάγκη ανανέωσής της και ότι το τραπεζικό ίδρυμα αποφάσισε τη
μη ανανέωση αλλά την έκδοση νέας που αναλογούσε στο 5% του υπόλοιπου ποσού.
Η Υπηρεσία εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή της επί του θέματος.
(iii) Υλοποίηση της σύμβασης/παράδοση εμβολίων. Η πρώτη παρτίδα των
εμβολίων παραδόθηκε εντός του συμβατικού χρόνου στις 25.1.2017 και το αντίτιμό
της ύψους €333.228 καταβλήθηκε στον ανάδοχο την 1.3.2017. Η δεύτερη παρτίδα
παραδόθηκε στις 26.5.2017 και η αξία της ύψους €333.228 καταβλήθηκε στις
23.6.2017.
Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, την 1.3.2018 παρέμεναν στις αποθήκες αδιάθετα
2.293 φιαλίδια, δηλαδή το 10% της συνολικής ποσότητας των 23.200 φιαλιδίων που
παραλήφθηκε. Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες από
την παραλαβή των εμβολίων δεν είχε γίνει κανένας εμβολιασμός, ενώ κατά την
περίοδο από 17.2.2017 μέχρι 25.5.2017 (περίοδος πριν την παραλαβή της δεύτερης
παρτίδας) εμβολιάστηκαν συνολικά 16.045 βοοειδή και 83.583 αιγοπρόβατα, από το
σύνολο των 62.000 και 456.000, αντίστοιχα, που λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς του
διαγωνισμού, δηλαδή εμβολιάστηκε μόνο το 25,9% και 18,8%, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Καθολικό Αποθήκης, η τελευταία ποσότητα
εμβολίων εκδόθηκε στις 30.5.2018.
Σύσταση: Εκφράστηκε η άποψη ότι, ο πολύ αργός ρυθμός των εμβολιασμών δεν
δικαιολογούσε την επίκληση του κατεπείγοντος από τις ΚΥ, προκειμένου να
ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού.
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Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η άποψη της Υπηρεσία μας δεν
στοιχειοθετείται, καθότι, με βάση τις συγκυρίες και συνθήκες που επικρατούσαν
εκείνη την περίοδο, λόγω της άρνησης και επιφυλακτικότητας των εμπλεκόμενων
φορέων, ήταν αδύνατο να επιτευχθεί το αντίθετο. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η
χρονική παράδοση της δεύτερης ποσότητας των εμβολίων δεν καθορίστηκε χρονικά,
καθότι οι ΚΥ ανέμεναν να παραδώσουν στους εντεταλμένους κτηνίατρους όλα τα
εμβόλια της πρώτης παρτίδας και στη συνέχεια να παραλάβουν τη δεύτερη παρτίδα,
καθώς οι ΚΥ δεν διέθεταν τους αναγκαίους χώρους φύλαξης, ούτε και τον αναγκαίο
εξοπλισμό ελέγχου της κατάλληλης θερμοκρασίας.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση της επί του θέματος.
(γ) Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών βοοειδών, προβάτων και αιγών. Σύμφωνα
με το υπό αναφορά Διάταγμα του Υπουργού ΓΑΑΠ, στη βάση των οδηγιών της
αρμόδιας Αρχής, κάθε ιδιοκτήτης βοοειδών, προβάτων ή/και αιγών πρέπει να προβεί
σε όλες τις από μέρους του δέουσες ενέργειες, προκειμένου να εμβολιαστούν όλα τα
ζώα του έναντι του ορότυπου 8 του ιού του καταρροϊκού πυρετού, ενώ εξαίρεση από
τον εμβολιασμό είναι δυνατόν να επιτραπεί μόνο μετά από απόφαση του Διευθυντή
των ΚΥ. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες βοοειδών, προβάτων ή/και αιγών
μεριμνούν ώστε (i) να χρησιμοποιούν κατάλληλα εντομοαπωθητικά/εντομοκτόνα για
την προστασία των ζώων τους από τα έντομα του γένους Culicoides, (ii) να
προβαίνουν σε ψεκασμούς και εντομοκτονίες στα υποστατικά τους χρησιμοποιώντας
τα εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα και (iii) να εφαρμόζουν τα κατάλληλα
και επιβαλλόμενα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής για προστασία των ζώων τους
από παθογόνους παράγοντες και μηχανικούς μεταφορείς ζωικών ασθενειών και
ζωονοσογόνων παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των υπό αναφορά ζώων
πρέπει, πριν από κάθε εμβολιασμό (α) να πραγματοποιούν απογραφή των ζώων
τους και (β) να προβαίνουν στην προβλεπόμενη σήμανση όσων από τα ζώα τους δεν
φέρουν ενώτιο και είναι σε ηλικία εμβολιασμού, ενημερώνοντας δεόντως την αρμόδια
αρχή για επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.
Όπως διαπιστώθηκε, οι ΚΥ δεν προέβηκαν σε ελέγχους, ώστε να βεβαιωθούν για την
υλοποίηση των πιο πάνω και συνεπώς δεν έθεσαν εξαρχής τους αναγκαίους
μηχανισμούς για επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του υπό αναφορά Διατάγματος
και κατ΄ επέκταση του Σχεδίου εφαρμογής εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού
πυρετού.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για
διασφάλιση της ομαλής και ορθής υλοποίησης τέτοιων Σχεδίων.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας
συστήνεται στους υπεύθυνους των εκτροφών από την κοινοτική νομοθεσία και
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κτηνοτρόφων και ότι οι κτηνίατροι που
διενεργούσαν τον εμβολιασμό επιβεβαιώνονταν για τα πιο πάνω. Μας ανέφερε
επίσης ότι, πριν από τον εμβολιασμό, οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούσαν απογραφή
των ζώων τους και προέβαιναν σε σήμανση όσων από τα ζώα τους δεν έφεραν
ενώτιο και συνεπεία του χρόνου έναρξης των εμβολιασμών, αυτές οι ενέργειες
συνδυάστηκαν με τον αυτοέλεγχο που υποχρεωτικά θα διενεργούσαν οι κτηνοτρόφοι
στο πλαίσιο της από μέρους τους εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο
καθεστώς συνδεδεμένης στήριξης του ΟΑΠ.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή της επί του θέματος.
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(δ) Διορισμός εντεταλμένων κτηνιάτρων και οι υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με
το υπό αναφορά Διάταγμα του Υπουργού ΓΑΑΠ, η αρμόδια Αρχή θα όριζε
εντεταλμένους κτηνιάτρους, στους οποίους θα παραχωρείτο δωρεάν το εμβόλιο, για να
πραγματοποιήσουν εμβολιασμό έναντι του ορότυπου 8 του ιού του καταρροϊκού
πυρετού, στη βάση της εκ μέρους τους εκδοθείσας κτηνιατρικής συνταγής για τις
αντίστοιχες δόσεις εμβολίου, για όλα τα ζώα συγκεκριμένης εκμετάλλευσης που
ενδεικνυόταν να εμβολιαστούν, έχοντας ως βάση αναφοράς την κατάσταση του
υπάρχοντος, τη συγκεκριμένη στιγμή, συνολικού αριθμού ζώων, η οποία θα
εκτυπωνόταν από την αρμόδια αρχή. Με σκοπό την υλοποίηση του πιο πάνω, οι ΚΥ
δημοσίευσαν, στις 28.11.2016, ανακοίνωση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για διορισμό εντεταλμένων κτηνιάτρων.
Επιπλέον, ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης έπρεπε να είχε εγγράφως εξουσιοδοτήσει
συγκεκριμένο εντεταλμένο κτηνίατρο για να διενεργήσει τον σχετικό εμβολιασμό και,
κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών, ο εντεταλμένος κτηνίατρος έπρεπε να τηρεί, για
κάθε εκμετάλλευση στην οποία εφαρμοζόταν ο εμβολιασμός, τα σχετικά στοιχεία που
αφορούσαν στον αριθμό των ζώων που εμβολιάστηκαν, την ημερομηνία
εμβολιασμού, την εμπορική ονομασία του εμβολίου, τον αριθμό παρτίδας του
εμβολίου, τον αριθμό ενωτίου του ζώου που εμβολιάστηκε και τον κωδικό
εκμετάλλευσης. Τα πιο πάνω στοιχεία έπρεπε να υποβάλλονται από τον εντεταλμένο
κτηνίατρο στην αρμόδια αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Οι ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 27.4.2017, προς όλους τους εντεταλμένους
κτηνίατρους, ανέφεραν ότι παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην από μέρους των
κτηνιάτρων προσκόμιση της δέουσας τεκμηρίωσης διενέργειας εμβολιασμού των
ζώων. Επιπλέον, όπως διαπιστώσαμε, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017 οι ΚΥ
διόριζαν ακόμα εντεταλμένους κτηνίατρους για εφαρμογή του υπό αναφορά Σχεδίου,
γεγονός που υποδήλωνε ότι δεν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για έγκαιρο
διορισμό επαρκούς αριθμού εντεταλμένων κτηνιάτρων. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία
του Καθολικού Αποθήκης, μέχρι τις 2.2.2018 είχε διατεθεί από την Αποθήκη
Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Σκευασμάτων το 87,7% της ποσότητας του εμβολίου
που παραλήφθηκε, ενώ σύμφωνα με τον Συντονιστή της σύμβασης, στο Σύστημα
Αναγνώρισης και Καταγραφής των Ζώων, είχε καταχωριστεί μόνο το 42% των
δόσεων που διατέθηκε σε εντεταλμένους Κτηνίατρους. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο το
50% περίπου των εντεταλμένων κτηνιάτρων είχαν προσκομίσει στις ΚΥ τη δέουσα
τεκμηρίωση διενέργειας εμβολιασμού των ζώων.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα, για
υλοποίηση τέτοιων Σχεδίων χωρίς καθυστέρηση. ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ
διενεργήσουν έλεγχο ως προς την ποσότητα των εμβολίων που προμηθεύτηκε ο
κάθε εντεταλμένος κτηνίατρος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτή αντιστοιχεί
στον αριθμό των ζώων της κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης τα οποία δήλωσε ότι
εμβολιάστηκαν.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι τα σχετικά με την ποσότητα των
εμβολίων που παρέλαβαν οι εντεταλμένοι κτηνίατροι στοιχεία και το ότι αυτή
αντιστοιχούσε στον αριθμό των ζώων κάθε εκμετάλλευσης που ήταν δηλωμένα στο
Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφή Αιγοπροβάτων, είναι καταγεγραμμένα στα
Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και συμφωνούν με τα ζώα κάθε εκμετάλλευσης.
(ε) Μητρώο παρακολούθησης της συμμετοχής σε προγράμματα της
ΕΕ. Διαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν τηρείται μητρώο παρακολούθησης των διαφόρων
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ.
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Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως, για βελτίωση της παρακολούθησης και ελέγχου των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δημιουργηθεί μητρώο στο οποίο να
καταγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της σύμβασης, ο τίτλος του προγράμματος, ο
προϋπολογισμός και το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης, η διάρκεια του
έργου/προγράμματος, οι στόχοι του έργου/προγράμματος, η υποβολή παραστατικών
και η ανάκτηση της δαπάνης.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ετοιμασία
και συστηματική επικαιροποίηση του σχετικού μητρώου.
3.
Σύμβαση αρ. 1-4/2015 για την παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία και
τελική χρήση ή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2.
Η πιο πάνω σύμβαση συνομολογήθηκε στις 31.12.2015, μεταξύ των ΚΥ και
αναδόχου εταιρείας, με συμβατική αξία €540.000 ανά έτος πλέον ΦΠΑ και με
δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξής της
(€1.080.000 πλέον ΦΠΑ για τα δύο χρόνια). Σύμφωνα με τον όρο 5 «Ημερομηνία
έναρξης και διάρκεια εκτέλεσης», η σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή από την
ημερομηνία της υπογραφής της, αλλά η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης καθοριζόταν το αργότερο εντός έξι μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της, νοουμένου ότι ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλες τις
απαραίτητες άδειες/εγκρίσεις για την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού,
όπως αυτές προβλέπονταν/απαιτούνταν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό
δίκαιο. Στο πλαίσιο της πιο πάνω σύμβασης, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο
εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης από πιστωτικό ίδρυμα, με ημερομηνία έκδοσης
τις 23.12.2015 και λήξης τις 4.10.2017, για το ποσό των €54.000 (ίσο με το 10% του
συμβατικού ποσού).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος δεν είχε εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες
άδειες, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η Κεντρική
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), με διαδοχικές αποφάσεις της κατά τις
συνεδρίες της στις 27.7.2016, 18.1.2017 και 8.2.2017, παραχώρησε παράταση μέχρι
τις 31.12.2016, 17.2.2017 και 10.3.2017, αντίστοιχα, στον ανάδοχο για να
προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες για την ενεργοποίηση της σύμβασης.
Το Υπουργείο ΓΑΑΠ με επιστολή του, ημερ. 12.5.2017, ζήτησε γνωμάτευση από τον
Γενικό Εισαγγελέα ως προς τη δυνατότητα των ΚΥ να προβούν σε κατάπτωση της
εγγύησης πιστής εκτέλεσης και σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση της Νομικής
Υπηρεσίας, ημερ. 21.7.2017, οι αλλεπάλληλες παρατάσεις της σύμβασης, ιδιαίτερα
μετά από αίτημα του αναδόχου, είχαν ως αποτέλεσμα η σύμβαση να μην θεωρείται
ότι τελεί υπό αίρεση, αφού ουδέποτε κρίθηκε άκυρη. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι,
συνεκτιμώντας τα γεγονότα που επήλθαν και ιδίως το γεγονός ότι η εν λόγω
σύμβαση θεωρήθηκε καθόλα έγκυρη, παρά την παρέλευση του εξαμήνου, με
αποτέλεσμα ο αντισυμβαλλόμενος να αιτείται και να παραχωρούνται εν τέλει οι
σχετικές παρατάσεις, η εν λόγω σύμβαση ήταν καθόλα έγκυρη και συναφώς
μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις σε σχέση με την κατάπτωση της
εγγύησης, λόγω μη συμμόρφωσης του αντισυμβαλλόμενου με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την υπό αναφορά γνωμάτευση και αφετέρου το γεγονός
ότι είχε εκπνεύσει και η τελευταία εξάμηνη παράταση που δόθηκε από την ΚΕΑΑ, οι
ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 4.9.2017, απαίτησαν από το πιστωτικό ίδρυμα που
εξέδωσε την υπό αναφορά εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης, την πληρωμή του
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ποσού της εγγύησης ύψους €54.000. Η σχετική επιταγή εκδόθηκε από το πιστωτικό
ίδρυμα στις 10.9.2017 και στις 12.9.2017, ώρα 8:15 το πρωί, παραλήφθηκε από τις
ΚΥ και εκδόθηκε η απόδειξη είσπραξης (έντυπο ΓΛ18) αρ. Γ149448. Όπως
διαφάνηκε, τόσο από τη σφραγίδα επί της επιταγής, όσο και από την απόδειξη
κατάθεσης, η επιταγή κατατέθηκε σε πιστωτικό ίδρυμα την ίδια μέρα. Ο Αν.
Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι την ίδια μέρα έλαβε, στις 13:12, αφού η
επιταγή είχε ήδη κατατεθεί, με τηλεομοιότυπο, Διάταγμα που εκδόθηκε από το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 12.9.2017 σχετικά με αίτηση, ημερ. 8.9.2017,
που καταχωρίστηκε στο πλαίσιο της αγωγής αρ. 3343/17 από τον ανάδοχο εναντίον
του Γενικού Εισαγγελέα, ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο
απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης ύψους €54.000 μέχρι το
πέρας της εν λόγω αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου. Ο Αν. Διευθυντής
των ΚΥ, μας ανέφερε ότι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας Ανώτερου Λειτουργού
του Γενικού Λογιστηρίου με το Λογιστήριο του Υπουργείου ΓΑΑΠ, υποδείχθηκε όπως
οι ΚΥ ζητήσουν από την τράπεζα την απόσυρση της επιταγής, με αποτέλεσμα αυτή
να επιστραφεί στις ΚΥ. Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, ως εκ των πιο πάνω, η
σχετική απόδειξη είσπραξης ακυρώθηκε και η επιταγή, η ισχύς της οποίας
ανανεωνόταν, παρέμενε ανεξαργύρωτη στα χέρια των ΚΥ. Επισημάνθηκε ότι, η υπό
αναφορά ανάδοχος εταιρεία ανήκει σε άτομο συνδεδεμένο με Αξιωματούχο της
Δημοκρατίας.
Σχετικά με την υπό αναφορά αίτηση, ημερ. 8.9.2017, του ανάδοχου που κατατέθηκε
στο πλαίσιο της αγωγής αρ. 3343/2017, το Δικαστήριο στις 10.6.2019 εξέδωσε
ενδιάμεση απόφαση με την οποία ακύρωσε το πιο πάνω προσωρινό Διάταγμα
ημερομηνίας 12.9.2017 και απέρριψε την αίτηση. Με βάση την πιο πάνω εξέλιξη, οι
ΚΥ κατέθεσαν στις 24.6.2019 την εν λόγω επιταγή ύψους €54.000.
Σύσταση: Επισημάνθηκε ότι η υπόθεση θα έπρεπε να είχε τύχει χειρισμού από τη
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της
Δημοκρατίας. Προς τούτο η σχετική επιστολή της Υπηρεσίας μας κοινοποιήθηκε στον
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε να αξιολογήσει, εάν, από τα στοιχεία που
έχει ενώπιόν του για τον χειρισμό της υπόθεσης, θεωρούσε ότι προέκυπτε θέμα
αναζήτησης ευθυνών από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις απόψεις της
Υπηρεσίας μας επί του θέματος και ότι, όπως πληροφορήθηκε, με οδηγίες του
Γενικού Εισαγγελέα, δρομολογήθηκε διαδικασία διερεύνησης εναντίον του υπό
αναφορά Ανώτερου Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου από διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο ερευνών λειτουργός, που
διορίστηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έλαβε καμιά και κανενός είδους
κατάθεση είτε από τους λειτουργούς του Λογιστηρίου των ΚΥ, είτε από τον
Προϊστάμενο και Ελέγχοντα Λειτουργό των ΚΥ, δηλαδή τον ίδιο.
4.
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων
Κατηγορίας 1 και μέρος της Κατηγορίας 2.
(α)

Θεσμικό πλαίσιο.

(i) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο, καθορίζει τους κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων
σε σχέση με τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους, με σκοπό να
αποτρέψει και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία
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των ζώων που προέρχονται από τα προϊόντα αυτά και ιδίως να προστατεύσει την
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας των ανθρώπων και των ζώων (άρθρο 1).
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού, τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριοποιούνται
σε ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Στην Κατηγορία 1 περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα και στην Κατηγορία 2 οι χοίροι, τα πτηνά, τα
κουνέλια και τα ιπποειδή.
(ii) Σύμφωνα με το σχέδιο SA 40582 «Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων προς τους
κτηνοτρόφους για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και καταστροφή των νεκρών
ζώων», οι ΚΥ έχουν υποχρέωση να ανακτούν το 25% του κόστους καταστροφής και
αυτό επιτυγχάνεται με την είσπραξη των τελών καταστροφής ζωικών αποβλήτων
που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων των περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη
Καταστροφής Ζωικών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 (ΚΔΠ 177/2009).
(β) Σύμβαση αρ. 1-14/2017 για την παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων
Kατηγορίας 1 και μέρος της Κατηγορίας 2. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογήθηκε
στις 24.7.2017, μεταξύ των ΚΥ και ανάδοχου εταιρείας, με συμβατική αξία €102.300
τον μήνα, πλέον ΦΠΑ (ή €1.227.600 πλέον ΦΠΑ ετησίως), ανεξαρτήτως ποσοτήτων,
για χρονική διάρκεια δύο χρόνων και δικαίωμα ανανέωσης στη διακριτική ευχέρεια
των ΚΥ, αλλά δεσμευτικής για τον ανάδοχο, για ακόμα ένα χρόνο. Στην αξία της
σύμβασης προστίθεται κάθε μήνα το ποσό που αφορά στον αριθμό των δειγμάτων
(εγκεφάλου βοοειδών και αιγοπροβάτων) που συνέλεξε και προσκόμισε ο ανάδοχος
για ανάλυση στα εργαστήρια των ΚΥ, με χρέωση €4 πλέον ΦΠΑ για κάθε δείγμα.
Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετου κόστους €250 τον τόνο, σε
περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί να παραλάβει ζωικά υποπροϊόντα από
εκμεταλλεύσεις/εγκαταστάσεις όπου εμφανίστηκαν ασθένειες που αναφέρονται στον
Κανονισμό (ΕΚ) 349/2005 (ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες καταβολής της
χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης για τις επείγουσες παρεμβάσεις που
αποσκοπούν στην εκρίζωση ορισμένων νόσων των ζώων, συμπεριλαμβανομένης
της γρίπης των πτηνών) και που πρέπει να φροντίσει, ώστε τα μέσα συλλογής να
είναι παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της θανάτωσης ή άλλων ενεργειών που
παράγουν ζωικά υποπροϊόντα, ούτως ώστε να απομακρύνονται και να
καταστρέφονται αμέσως.
Η σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή την 1.8.2017 και την ίδια μέρα άρχισε η εκτέλεση
του αντικειμένου της.
Σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης, διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:
(i) Παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης
της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης (ΕΠ) της σύμβασης, με επιστολή της, ημερ. 9.10.2017, προώθησε
στους υπεύθυνους τομέων/κλάδων των ΚΥ έντυπα μηνιαίου ελέγχου, με οδηγίες όπως
αυτά αποστέλλονται συμπληρωμένα μέχρι το τέλος της πρώτης βδομάδας του επόμενου
μήνα στον Κλάδο Συμβάσεων των ΚΥ. Σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίας της ΕΠ, ημερ.
13.12.2017, λόγω του ότι παρατηρήθηκε καθυστέρηση ή και μη αποστολή των εντύπων
παρακολούθησης της σύμβασης, η Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της
διαδικασίας και στις 10.1.2018 προώθησε στους υπεύθυνους τομέων/κλάδων των ΚΥ
αναθεωρημένη διαδικασία, προκειμένου τα προβλεπόμενα έντυπα να αποστέλλονται
μόνο όταν υπάρχουν σχόλια/παρατηρήσεις. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με
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επιστολή του Αν. Διευθυντή των ΚΥ, ημερ. 13.11.2017, προς τους υπεύθυνους
Τομέων/Κλάδων των ΚΥ, τον Νοέμβριο του 2017 δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση
σχετικά με τη συμπλήρωση και προώθηση στην ΕΠ των καθορισμένων εντύπων, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην εξόφληση του τιμολογίου για τον μήνα
Νοέμβριο του 2017.
Διαπιστώθηκε ότι τα έντυπα παρακολούθησης που καθορίστηκαν από την ΕΠ δεν
ήταν αρχειοθετημένα, με τρόπο ώστε αυτά να ανευρίσκονται εύκολα, αλλά ήταν
καταχωρισμένα στον φάκελο του διαγωνισμού μαζί με άλλα έγγραφα.
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ύψος του ποσού που καταβάλλεται
στον ανάδοχο μηνιαία, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό οι ΚΥ να ελέγχουν και να
παρακολουθούν τη σύμβαση, ώστε το σχετικό ποσό να καταβάλλεται, σύμφωνα με
τους σχετικούς όρους, η τήρηση των οποίων πρέπει να επιβεβαιώνεται. ΄Εγινε
εισήγηση όπως τα καθορισμένα από την ΕΠ έντυπα συμπληρώνονται και
υποβάλλονται συστηματικά από τους υπεύθυνους Τομέων/Κλάδων, όπως εξάλλου
ήταν και η αρχική διαδικασία που καθορίστηκε από την ΕΠ. Επιπλέον, εισηγηθήκαμε
όπως τα έντυπα αυτά αρχειοθετούνται, με τρόπο ώστε να ανευρίσκονται εύκολα και
να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθησή τους.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η ΕΠ, κατά τη συνεδρία της που
πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2018, αποφάσισε όπως υιοθετήσει τις συστάσεις της
Υπηρεσίας μας.
(ii) Ποσότητες που συλλέγονται. Ο ανάδοχος, με επιστολή του, ημερ. 20.3.2018,
ενημέρωσε τις ΚΥ ότι οι ποσότητες που συλλέγονται από την εταιρεία τείνουν να
αυξάνονται συνεχώς από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, γεγονός που
ενδεχομένως να οφείλεται σε μαζικές εισαγωγές βοοειδών και ζήτησε
αναπροσαρμογή της σύμβασης, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει τα νέα δεδομένα. Με
βάση το πιο πάνω, ο ανάδοχος ζήτησε όπως οι ποσότητες που υπερβαίνουν τις
ποσότητες που ίσχυαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγήθηκαν της
συνομολόγησης της σύμβασης να χρεώνονται προς €295/τόνο. Η ΚΕΑΑ, κατά τη
συνεδρία της, ημερ. 6.6.2018, ενέκρινε την εισήγηση της Τμηματικής Επιτροπής
Αλλαγών και Απαιτήσεων για απόρριψη του υπό αναφορά αιτήματος του αναδόχου.
(iii) Συλλογή νεκρών ιπποειδών. Παρόλο ότι τα ιπποειδή περιλαμβάνονται στην
Κατηγόρια 2 του υπό αναφορά ΕΚ και από τον Φεβρουάριο του 2017 λειτουργεί
εγκατάσταση εκτροφής γαϊδουριών, με σκοπό την παραγωγή παστεριωμένου
γαϊδουρινού γάλακτος και σκόνης γάλακτος από παστεριωμένο γαϊδουρινό γάλα,
εντούτοις δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί τροποποίηση της ΚΔΠ 177/2009, ώστε στα
τέλη για την καταστροφή των νεκρών ζώων να περιλαμβάνονται και τα ιπποειδή.
Συναφώς αναφέρεται ότι, συγκεκριμένη εκμετάλλευση, στην οποία λειτουργεί, με
σχετική έγκριση των ΚΥ, γαλακτοκομείο με παραγόμενα προϊόντα το παστεριωμένο
γαϊδουρινό γάλα και σκόνη γάλακτος από παστεριωμένο γαϊδουρινό γάλα, τα οποία
παράγονται από γαϊδούρια που εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις της, με επιστολή της,
ημερ. 13.6.2017, προς τις ΚΥ, ζήτησε όπως περιληφθούν και τα γαϊδούρια στο
αντικείμενο της υπό αναφορά σύμβασης, προκειμένου να παραδίδονται στον
Ανάδοχο, τυχόν νεκρά ζώα από την εν λόγω εκμετάλλευση χωρίς χρέωση. Οι ΚΥ, με
επιστολή τους, ημερ. 1.11.2017, ενημέρωσαν την εν λόγω εγκατάσταση ότι δεν
υπήρχε δυνατότητα να συμπεριληφθούν και τα ιπποειδή που χρησιμοποιούνται ως
παραγωγικά ζώα, στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, καθότι δεν υπήρχε τέτοια
πρόνοια στη σύμβαση.
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Όπως διαπιστώθηκε, η σχετική αίτηση για άδεια λειτουργίας της εν λόγω
εκμετάλλευσης παραλήφθηκε από τις ΚΥ στις 10.3.2016 και στις 24.2.2017 εκδόθηκε
η υπό όρους έγκριση λειτουργίας της. Επομένως, υπήρχε επαρκής χρόνος πριν τη
σύνταξη των όρων του διαγωνισμού τον Μάιο του 2017, για δρομολόγηση της
τροποποίησης της ΚΔΠ 177/2009, ώστε στα τέλη καταστροφής για την καταστροφή
των νεκρών ζώων να περιλαμβάνονται και τα ιπποδειδή και κατ΄ επέκταση της
συμπερίληψης των ιπποειδών στους όρους της σύμβασης.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ δρομολογήσουν την τροποποίηση των περί
Υγείας των Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωϊκών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009
(ΚΔΠ 177/2009), ώστε στα τέλη καταστροφής για την καταστροφή των νεκρών ζώων
να περιλαμβάνονται και τα ιπποδειδή και παράλληλα όπως αξιολογηθεί το
ενδεχόμενο, μετά τη σχετική τροποποίηση των Κανονισμών, να περιληφθεί το
συγκεκριμένο είδος στην υπό αναφορά σύμβαση. Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με τον
ΕΚ 1069/2009, τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο αποτελούν δυνητική πηγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία
των ζώων.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς ενημέρωσε ότι θα δρομολογηθεί η τροποποίηση της
ΚΔΠ 177/2009, σύμφωνα με την εισήγησή μας. Μας πληροφόρησε επίσης ότι τα
συγκεκριμένα ιπποειδή θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό σχετικό διαγωνισμό και ότι,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009, μόλις οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων,
που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο του εν λόγω
Κανονισμού, τα εντοπίζουν, να διασφαλίζουν ότι αυτά τυγχάνουν διαχείρισης
σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κανονισμό, είτε περιλαμβάνονται στη σχετική
σύμβαση των ΚΥ, είτε όχι.
5.
Λειτουργία εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης με υπό όρους
έγκριση.
Οι ΚΥ είναι η αρμόδια Αρχή για την έγκριση και την εγγραφή νέων εγκαταστάσεων
για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Σύμφωνα με στοιχεία του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΤΚΔΥ) των ΚΥ, την
1.1.2017 λειτουργούσαν 556 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής
προέλευσης. Κατά το 2017 εγκρίθηκαν συνολικά 32 εγκαταστάσεις και διαγράφηκαν
20, με αποτέλεσμα στις 31.12.2017 να λειτουργούν συνολικά 568 εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, στις 31.12.2017 λειτουργούσαν υπό όρους συνολικά 27 εγκαταστάσεις.
Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέραμε τα ακόλουθα:
(α) Θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 για
τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ζωικής
προέλευσης που έχουν παραχθεί στην Κοινότητα, μόνο εφόσον τα προϊόντα αυτά
έχουν παρασκευασθεί και υποστεί χειρισμούς αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις, οι
οποίες πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των Κανονισμών και νομοθεσίας περί
τροφίμων και τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει. Επίσης, προβλέπεται ότι, μια
εγκατάσταση, η οποία υπόκειται σε έγκριση, δεν μπορεί να λειτουργεί, εκτός εάν η
αρμόδια αρχή της έχει χορηγήσει έγκριση λειτουργίας μετά από επιτόπου
επιθεώρηση ή της έχει χορηγήσει έγκριση λειτουργίας υπό όρους. Πριν την έγκριση
και εγγραφή νέων εγκαταστάσεων για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή
τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι ΚΥ διενεργούν επί τόπου έλεγχο, ενώ στην
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περίπτωση που χορηγείται έγκριση υπό όρους, πραγματοποιείται, εντός τριών
μηνών, εκ νέου έλεγχος της εγκατάστασης.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή
Θέματα Νόμων του 2003 έως 2013 (Ν.150(Ι)/2003), κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση
πρέπει να πληροί οποιονδήποτε όρο της άδειας λειτουργίας που της χορηγεί η
αρμόδια αρχή και σε περίπτωση που (i) εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση
παύσει να πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές ή/και διαδικασίες που
αναφέρονται πιο πάνω ή (ii) εγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πληροί όρο ή
προϋπόθεση της άδειας λειτουργίας της, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης ή και να
διαγράψει την καταχωρισμένη εγκατάσταση.
(β) Παρατηρήσεις. Παρατηρήθηκε ότι αριθμός εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής
προέλευσης λειτουργούσαν υπό όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε
ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε τα δύο έτη. Χαρακτηριστικά αναφέραμε τα πιο
κάτω παραδείγματα:
(i) Στην εγκατάσταση με αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης CY R 13 παραχωρήθηκε
στις 8.3.2016 υπό όρους έγκριση για τη λειτουργία κέντρου επανασυσκευασίας
ερυθρών κρεάτων, λευκών κρεάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων, το οποίο άρχισε
τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2016. Στις 2.11.2017, οι ΚΥ διενήργησαν
επιθεώρηση στην πιο πάνω εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, για την υπό αναφορά
δραστηριότητα, από την οποία δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις. Παρά
τα πιο πάνω, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας στις 15.3.2018 η εν λόγω
εγκατάσταση λειτουργούσε ακόμα με έγκριση υπό όρους.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΔΥ, σε δειγματοληψία που έγινε στην εν
λόγω εγκατάσταση τον Νοέμβριο του 2017 παρατηρήθηκαν μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα όσον αφορά σε κριτήρια υγιεινής. Από μελέτη του σχετικού φακέλου
δεν φαίνεται να έχουν κοινοποιηθεί από την εν λόγω εγκατάσταση τυχόν σχετικά
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως ζητήθηκε από τις ΚΥ με επιστολή, ημερ.
20.11.2017.
(ii) Στην εγκατάσταση με αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης CY M 370, παραχωρήθηκε
στις 19.3.2015 υπό όρους έγκριση για λειτουργία ψυκτικής αποθήκης και στις
29.1.2016 για λειτουργία εργαστηρίου αλιευτικών προϊόντων, τα οποία ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους την ημέρα παραχώρησης των υπό όρους εγκρίσεων. Οι ΚΥ
διενήργησαν στα πιο πάνω επιθεώρηση στις 6.11.2017, χωρίς να προκύψουν
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις. Παρά τα πιο πάνω, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου
μας στις 15.3.2018, η εν λόγω εγκατάσταση λειτουργούσε ακόμα με έγκριση υπό
όρους.
Η ίδια εγκατάσταση υπέβαλε αίτηση στις 15.3.2017 για έγκριση για λειτουργία κοπής
και επανασυσκευασίας αλιευτικών προϊόντων. Όπως πληροφορηθήκαμε, η υπό
αναφορά αίτηση δεν εξετάστηκε, λόγω των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν με τις πιο
πάνω αιτήσεις της ίδιας εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι, παρόλη την πάροδο
σημαντικής χρονικής περιόδου από την υποβολή της υπό αναφοράς αίτησης, οι ΚΥ
δεν είχαν ενημερώσει γραπτώς σχετικά την εγκατάσταση.
(iii) Στην εγκατάσταση με αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης CY E 006, στις 20.4.2015
παραχωρήθηκε υπό όρους έγκριση για λειτουργία εργαστηρίου επεξεργασίας αυγών
και προϊόντων αυγών και στις 6.10.2015 για λειτουργία σφαγείου εκτρεφόμενου
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θηράματος, τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους με την παραχώρηση των υπό όρους
εγκρίσεων. Στις 21.6.2017 διενεργήθηκε επιθεώρηση για τις δύο πιο πάνω
δραστηριότητες και ορίστηκαν χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση συγκεκριμένων
απαιτήσεων των ΚΥ. Όπως διαπιστώθηκε, έκτοτε δεν είχε διενεργηθεί νέα
επιθεώρηση.
(iv) Στην εγκατάσταση με αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης CY P 239 παραχωρήθηκε
υπό όρους έγκριση στις 22.5.2015 για λειτουργία πτηνοσφαγείου, το οποίο άρχισε τη
λειτουργία του την ίδια ημέρα. Στις 7.9.2017, οι ΚΥ διενήργησαν επιθεώρηση και
δόθηκε χρονοδιάγραμμα για διόρθωση ελλείψεων. Σε νέα επιθεώρηση στις
5.12.2016 παρατηρήθηκαν και πάλι ελλείψεις οι οποίες, όπως πληροφορηθήκαμε,
δεν θεωρήθηκαν σοβαρές, ώστε να δικαιολογούν την άρση της υπό όρους έγκρισης.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι
επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό όρους να διενεργούνται
έγκαιρα για να διασφαλίζεται ότι δεν ελλοχεύει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι για όλες τις υπό αναφορά
περιπτώσεις χορηγήθηκε τελική έγκριση και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας. Επίσης,
δόθηκαν οδηγίες προς τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία για τον τρόπο διενέργειας
των επιθεωρήσεων μετά τη χορήγηση της υπό όρους έγκρισης, με σκοπό την όσον
το δυνατό αποφυγή καθυστέρησης και έκδοση των τελικών αδειών λειτουργίας εντός
των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζει η νομοθεσία. Μας ανέφερε επίσης ότι στις
περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις, βάσει των οποίων εκτιμάται ότι
εμπεριέχεται κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή και ανεξάρτητα του καθεστώτος
λειτουργίας της εγκατάστασης (υπό όρους έγκριση ή τελική έγκριση), λαμβάνονται
μέτρα που φτάνουν μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης, με
σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πλήρη συμμόρφωση του
υπεύθυνου της εγκατάστασης.
6.
Επίσημοι έλεγχοι στα σφαγεία οπληφόρων ζώων/ερυθρού κρέατος,
πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος.
(α) Θεσμικό πλαίσιο. Οι ΚΥ, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή διαφόρων
προνοιών που προβλέπονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καλούνται να
διενεργούν στα σφαγεία ένα μεγάλο φάσμα ελέγχων, οι οποίοι σχετίζονται γενικά με
τα τρόφιμα και την υγιεινή, την υγιεινή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, την
υγεία των ζώων και την ευημερία τους κατά τη θανάτωση, τη σήμανση των τροφίμων,
των βοοειδών, των χοίρων και των αιγοπροβάτων, τις μεταφορές, τα κτηνιατρικά τέλη
κ.ά.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Κανονισμού (ΕΚ) 854/2004 για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι νωπού κρέατος.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί ελέγχους σε
σφαγεία, εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων και εργαστήρια τεμαχισμού που
διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά, σύμφωνα με συγκεκριμένες γενικές και ειδικές
απαιτήσεις.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5(5) του πιο πάνω Κανονισμού, τα κράτη μέλη
μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού, ώστε οι επίσημοι έλεγχοι που
απαιτούνται, να διενεργούνται με τη συχνότητα που ορίζεται στον Κανονισμό και
31

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥ/01/2020

ακολουθείται προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου για τον
υπολογισμό του αριθμού του επίσημου προσωπικού που πρέπει να παρευρίσκεται
στη γραμμή σφαγής ενός συγκεκριμένου σφαγείου. Ο αριθμός του επίσημου
προσωπικού ορίζεται από την αρμόδια αρχή και πρέπει να είναι τέτοιος που να
επιτρέπει την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του εν λόγω Κανονισμού.
Όσον αφορά στη συχνότητα των ελέγχων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ «Συχνότητα
Ελέγχων» του Τμήματος ΙΙΙ του πιο πάνω Κανονισμού, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει
ότι είναι παρών ένας τουλάχιστον επίσημος κτηνίατρος στα σφαγεία καθ’ όλη τη
διάρκεια της επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή και στις εγκαταστάσεις χειρισμού
θηραμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης μετά τη σφαγή.
(β) Σφαγεία οπληφόρων ζώων ή σφαγείων ερυθρού κρέατος/στελέχωση
σφαγείων οπληφόρων ζώων της Επαρχίας Λευκωσίας. Σήμερα λειτουργούν
συνολικά τέσσερα σφαγεία οπληφόρων ζώων για τη σφαγή χοίρων, βοοειδών και
αιγοπροβάτων, το Σφαγείο Α στο οποίο λειτουργεί μια γραμμή για τη σφαγή
βοοειδών και μια γραμμή για τη σφαγή αιγοπροβάτων και χοίρων, τα Σφαγεία Β και Γ
στα οποία λειτουργεί μια γραμμή για τη σφαγή αιγοπροβάτων και χοίρων και το
Κοινοτικό Σφαγείο Ε στο οποίο λειτουργεί μια γραμμή για τη σφαγή αιγοπροβάτων.
Επιπλέον, εντός των εγκαταστάσεων των Σφαγείων Α και Β λειτουργεί εργαστήριο
κοπής ερυθρού κρέατος (το οποίο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα ή παράλληλα με
τη διαδικασία σφαγής).
Τα σφαγεία οπληφόρων ζώων της Επαρχίας Λευκωσίας (τρία σφαγεία)
στελεχώνονται κατά τις εργάσιμες ώρες της Δημόσιας Υπηρεσίας με προσωπικό των
ΚΥ και κατά τις υπόλοιπες ώρες με ιδιώτες κτηνίατρους, οι οποίοι μισθώνονται και
πληρώνονται από τις ΚY, με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, για τον κρεοσκοπικό
έλεγχο των σφαγείων ζώων, πουλερικών και εκτρεφόμενου θηράματος, καθώς
επίσης και για τον έλεγχο της υγείας των ζώων στα προγράμματα ελέγχου της
Τρομώδους Νόσου, με την εξέταση όλων των ζώων, τη σφαγή των θετικών και
ύποπτων ζώων, καθώς και τη λήψη υγειονομικών μέτρων. Η πραγματική δαπάνη για
την αγορά υπηρεσιών κτηνιάτρων ανήλθε κατά το 2017 στα €45.098, σε σύγκριση με
€22.578 το 2016. Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, σήμερα είναι τοποθετημένοι στα τρία
σφαγεία τέσσερεις Κτηνιατρικοί Λειτουργοί, δύο Έκτακτοι Κτηνιατρικοί Λειτουργοί,
ένας Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, μια Έκτακτη Κτηνιατρική Επιθεωρήτρια, δύο
Κτηνιατρικοί Εργάτες, τρεις Εποχικοί Κτηνιατρικοί Εργάτες και ένας Κρεοσκόπος.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στο Κοινοτικό Σφαγείο Ε, σύμφωνα με σχετική επιστολή
των ΚΥ, ημερ. 18.1.2017, προς το Υπουργείο Οικονομικών, η στελέχωσή του
διενεργείται από το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου και δεν παρουσιάζονται
ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με τη στελέχωσή του.
Όπως πληροφορηθήκαμε από μελέτη σχετικής αλληλογραφίας, λόγω της
υποστελέχωσης του προσωπικού στα σφαγεία οπληφόρων ζώων στην Επαρχία
Λευκωσίας, δεν πραγματοποιείται αριθμός προβλεπόμενων ελέγχων. Επίσης, από
τον Οκτώβριο του 2016 καταβάλλονται εντεταμένες προσπάθειες για την εξεύρεση
τρόπου αναθεώρησης του τρόπου στελέχωσης των σφαγείων με κτηνίατρους και έχει
ανταλλαγεί μεγάλος όγκος αλληλογραφίας μεταξύ των ΚΥ, Υπουργείου ΓΑΑΠ και
Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να επέλθει συμφωνία μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων επί του θέματος.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, ημερ. 7.10.2016, προς
τις ΚΥ, παραχώρησε έγκριση για πιστώσεις για την περίοδο 8.10.2016 – 13.11.2016
για αγορά υπηρεσιών κτηνιάτρων και ταυτόχρονα σημείωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία
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που διδόταν και αναμενόταν όπως υποβληθεί πρόταση για οριστική ρύθμιση του
θέματος με ετοιμασία προγράμματος εργασίας των λειτουργών των ΚΥ, οι οποίοι θα
κάλυπταν τις ανάγκες των σφαγείων, καθώς και επανεξέταση του θέματος της
υπερωριακής αποζημίωσης.
Στη συνέχεια, οι ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 18.1.2017, προς το Υπουργείο
Οικονομικών, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ολιστικός και
σφαιρικός χειρισμός του συγκεκριμένου θέματος, εκπόνησαν σχέδιο στελέχωσης των
σφαγείων οπληφόρων ζώων και λευκού κρέατος, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η
δημιουργία Μονάδας Ελέγχου Κρεάτων, η οποία θα στελεχωθεί είτε με την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ΚΥ, είτε με μίσθωση υπηρεσιών
εκπαιδευμένου προσωπικού. Όσον αφορά στην πρώτη επιλογή (κάλυψη αναγκών με
μόνιμο προσωπικό), σύμφωνα με τις ΚΥ, για κάλυψη των αναγκών για τα τρία
σφαγεία της Λευκωσίας απαιτούνται 16 επίσημοι κτηνίατροι, 16 επίσημοι βοηθοί και
οκτώ ωρομίσθιοι. Όσον αφορά στη δεύτερη επιλογή (μίσθωση υπηρεσιών),
σύμφωνα με εκτίμηση των ΚΥ, θα απαιτηθεί συνολικό ετήσιο ποσό ύψους €707.173
πλέον ΦΠΑ. Οι ΚΥ επεσήμαναν επίσης ότι η επαρκής στελέχωση των σφαγείων
οπληφόρων δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό καθότι, με βάση τη
νομοθεσία, όλα τα έξοδα για τους ελέγχους πρέπει να καλύπτονται από τα τέλη που
εισπράττονται από τα σφαγεία.
Ο Υπουργός Οικονομικών, με επιστολή του, ημερ. 26.6.2017 προς τον Υπουργό
ΓΑΑΠ, ανέφερε ότι οι ανάγκες των ΚΥ για έλεγχο των σφαγείων οπληφόρων ζώων,
εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να
καλυφθούν μέσω του καταρτισμού ενός προγράμματος υπηρεσίας, προσωπικού
(staff duty roster), το οποίο θα περιελάμβανε, κατά το δυνατόν, όλους τους
Κτηνιατρικούς Λειτουργούς και Κτηνιατρικούς Επιθεωρητές, μόνιμους και αορίστου
χρόνου. Όπως αναφέρθηκε, με τον τρόπο αυτό η εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασία θα καταμεριζόταν σε όλο το προσωπικό, το οποίο θα καλείτο να εργαστεί
υπερωριακά μόνο κατά αραιά διαστήματα και όχι σε τακτική βάση, ενώ θα
καθιστούσε αχρείαστη την ανάγκη για δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων και το
σχετικό κόστος θα ήταν μικρότερο από την αγορά υπηρεσιών ιδιωτών κτηνιάτρων.
Όπως πληροφορηθήκαμε, το Υπουργείο ΓΑΑΠ εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας
φορέα/εταιρείας από τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη διενέργεια επίσημων ελέγχων
στα σφαγεία οπληφόρων ζώων της Επαρχίας Λευκωσίας.
(γ) Πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος.
Όπως πληροφορηθήκαμε, τα πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία
εκτρεφόμενου θηράματος δεν στελεχώνονται με προσωπικό των ΚΥ αλλά, όταν αυτό
απαιτείται, προσωπικό των ΚΥ μεταβαίνει στις εν λόγω εγκαταστάσεις για διενέργεια
των επίσημων ελέγχων.
Οι ΚΥ, στην υπό αναφορά επιστολή τους, ημερ. 18.1.2017, προς το Υπουργείο
Οικονομικών, ανέφεραν ότι με την υφιστάμενη στελέχωση των πτηνοσφαγείων,
κονικλοσφαγείων και σφαγείων εκτρεφόμενου θηράματος, η δημόσια υγεία βρίσκεται
σε κίνδυνο και συνεπώς, μετά την επίλυση των προβλημάτων στελέχωσης των
σφαγείων οπληφόρων ζώων, θα πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα στελέχωσης των
πτηνοσφαγείων, κονικλοσφαγείων και σφαγείων εκτρεφόμενου θηράματος. Σύμφωνα
με υπολογισμό των ΚΥ, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των
πτηνοσφαγείων, κονικλοσφαγείων και σφαγείων εκτρεφόμενου θηράματος απαιτείται
η μίσθωση υπηρεσιών συνολικά 12 κτηνιάτρων και εννέα επιθεωρητών, με ετήσιο
κόστος €454.480 πλέον ΦΠΑ.
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Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ, το συντομότερο δυνατόν, εξεύρουν την
καλύτερη δυνατή λύση, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που άπτονται της
οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του θέματος, προκειμένου
να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία
επίσημων έλεγχων στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και
σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος, με το όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι στις 6.9.2018 κοινοποιήθηκε στις
ΚΥ, από το Υπουργείο ΓΑΑΠ, επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ο
τελευταίος εισηγήθηκε στο Υπουργείο ΓΑΑΠ την εξέταση του ενδεχομένου ανάθεσης
στον ιδιωτικό τομέα, μέσω διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού, της ευθύνης
διενέργειας όλων των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία. Μας ανέφερε επίσης ότι,
κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου ΓΑΑΠ, οι ΚΥ υπέβαλαν στις 5.10.2018 στο
τελευταίο αναλυτικό σχέδιο ανάθεσης της διενέργειας των επίσημων ελέγχων σε
ιδιωτικό φορέα και αν και όταν οι έλεγχοι στα σφαγεία ανατεθούν σε κατάλληλα
πιστοποιημένο για το θέμα ιδιωτικό φορέα, οι ΚΥ θα μελετήσουν το ενδεχόμενο
απασχόλησης του προσωπικού, το οποίο τώρα είναι τοποθετημένο στα σφαγεία
οπληφόρων ζώων, για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα πτηνοσφαγεία,
κονικλοσφαγεία και σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε επίσης ότι, οι ΚΥ έχουν καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, μέσω εφαρμογής προγράμματος στελέχωσης, προκειμένου να
διενεργούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι για διασφάλιση, τόσο της υγείας
και ευημερίας των ζώων, όσο και της δημόσιας υγείας.
7.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

(α) Γενικά. Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δημοσιεύτηκε
στις 27.4.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε
υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25.5.2018, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα
με το άρθρο 2, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει σημαντικά τις
υποχρεώσεις των οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, κάθε Εποπτική Αρχή μεριμνά ώστε η
επιβολή διοικητικών προστίμων έναντι παραβάσεων, να είναι για κάθε μεμονωμένη
περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Συναφώς αναφέρουμε ότι,
σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πολύ υψηλά διοικητικά πρόστιμα.
(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Όπως τονίζεται στις
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ΥΠΔ, όπως τελικά αναθεωρήθηκαν και
εκδόθηκαν στις 5.4.2017 από την Ομάδα Προστασίας των Προσώπων Έναντι της
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συστάθηκε δυνάμει του
άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, οι ΥΠΔ δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να διασφαλίζει και να μπορεί να
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό
αναφορά Κανονισμού.
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Ο ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον όπως παρακολουθεί τη συμμόρφωση εντός των
ΚΥ με τον Κανονισμό, ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και
τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους, παρέχει συμβουλές, εφόσον του ζητηθεί
και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους
σκοπούς της επεξεργασίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του Κανονισμού, ο
ΥΠΔ μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα
και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. Σημειώνεται ότι, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας και ο
εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας.
Σύσταση: Οι ΚΥ θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις
διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο προσωπικών
δεδομένων που επεξεργάζονται και αφετέρου το ότι, στον Κανονισμό τα επίπεδα των
κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Επιπλέον, θα πρέπει να
διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με την
απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με ανεξάρτητο τρόπο. Συναφώς
αναφέραμε ότι, σύμφωνα με τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, αναλόγως
δραστηριοτήτων, του μεγέθους και της δομής, τα ακόλουθα μπορούν να
αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες
αυτή:
 Να εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα του
ΥΠΔ.
 Να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα
την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων.
 Να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων.
 Να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που
έχουν ορίσει, όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη
συγκεκριμένη ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω
από τη συγκεκριμένη απαίτηση.
 Να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό των ΚΥ εγγυήσεις και να
διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ είναι
επαρκώς ακριβής και λεπτομερής ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις
συμφερόντων οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το εάν
ο προσληφθείς είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, παρόλο που είχε οριστεί στις ΚΥ
ΥΠΔ, κατά τη διαδικασία μελέτης του αντικειμένου και των σχετικών προνοιών και
περιορισμών, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του ΥΠΔ, διαφάνηκε ότι
εγείρονταν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Μας ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο
της αναδιοργάνωσης και ανατοποθέτησης των λειτουργών και του λοιπού
προσωπικού, οι ΚΥ θα ορίσουν άλλο λειτουργό ως ΥΠΔ.
8.

Πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, για τη διενέργεια
επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων,
κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου, το
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οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ίδιου Κανονισμού, περιέχει γενικές πληροφορίες
σχετικά με τη δομή και την οργάνωση των συστημάτων ελέγχου ζωοτροφών και
τροφίμων και υγείας και συνθηκών διαβίωσης των ζώων στα Κράτη Μέλη. Η ευθύνη
για τους επίσημους ελέγχους που αφορούν στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία
και ευημερία των ζώων και την υγεία των φυτών και έχουν σχέση με την εφαρμογή
του πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου, καθορίζεται και επιμερίζεται από τις σχετικές
νομοθεσίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, το
Γενικό Χημείο του Κράτους, οι ΚΥ και το Τμήμα Γεωργίας.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του υπό αναφορά Κανονισμού, τα Κράτη Μέλη
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους,
΄Εκθεση η οποία περιλαμβάνει τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στα
πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου, τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εξετάσεων
που διεξήχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος δυνάμει των διατάξεων του πολυετούς
εθνικού σχεδίου ελέγχου, το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν και δράσεις για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική
εφαρμογή των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου. Διαπιστώσαμε και πάλι ότι, οι
προβλεπόμενες εκθέσεις υποβάλλονται στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη
καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, οι σχετικές Εκθέσεις για τα έτη 2014, 2015 και 2016
υποβλήθηκαν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με καθυστέρηση, στις 31.8.2015,
2.11.2016 και 14.9.2017, αντίστοιχα.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι προβλεπόμενες από τον Κοινοτικό Κανονισμό
Εκθέσεις υποβάλλονται έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, λαμβάνοντας
υπόψη τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έγκριση του πολυετούς
εθνικού σχεδίου ελέγχου για την περίοδο 2016–2018, έγινε εισήγηση για την έγκαιρη
δρομολόγηση της εκπόνησης του νέου αντίστοιχου σχεδίου για την περίοδο 2019 –
2021.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετηθούν οι συστάσεις μας και
θα καταβληθεί προσπάθεια για ταχεία ετοιμασία του πολυετούς εθνικού σχεδίου
ελέγχου για την περίοδο 2019 – 2021.
9.

Λειτουργία ζωολογικού κήπου.

(α) Θεσμικό πλαίσιο. Η σύννομη λειτουργία ενός ζωολογικού κήπου διέπεται από
μεγάλο αριθμό νομοθεσιών, Κανονισμών και διεθνών συμβάσεων, που άπτονται
αρμοδιοτήτων διαφόρων Τμημάτων του Υπουργείου ΓΑΑΠ, καθώς και άλλων
Υπουργείων/Τμημάτων της Δημοκρατίας, (όπως ΤΠΟ, Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας και Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας), αφού στις
προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου εμπεριέχονται θέματα
που αφορούν στις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, στις πολεοδομικές άδειες, στο
προσωπικό που απασχολείται, στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, στην επιτήρηση
από κτηνίατρο, στην προστασία και ασφάλεια τόσο των άγριων ζώων όσο και του
επισκεπτόμενου κοινού.
Αρμόδια Αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου είναι οι ΚΥ, οι
οποίες, μεταξύ άλλων, είναι επιφορτισμένες με την ευθύνη επιθεώρησης των
ζωολογικών κήπων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους)
Κανονισμών του 2002 και 2011 (ΚΔΠ 81/2002 και ΚΔΠ 371/2011), για διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 7 και τις υποχρεώσεις του
Κανονισμού 10 και τη συμμόρφωση με τα μέτρα που καθορίζονται σε ειδοποίηση
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αναστολής, τα ζώα που κρατούνται σε ζωολογικούς κήπους επιθεωρούνται από την
αρμόδια Αρχή τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες ή περισσοτέρων της μίας φοράς
στο εξάμηνο, νοουμένου ότι δεν προκαλείται ταλαιπωρία στα ζώα.
(β) Κέντρο κατοικίδιων ζώων Α/Πάρκο Ζωολογικού Κήπου Α. Όπως αναφέρθηκε
εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας από το 2015, λόγω του ότι οι περί
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς
Κήπους) Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς
και λόγω της απουσίας νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την εισαγωγή μεγάλων
άγριων ζώων, κατέστη δυνατή η εισαγωγή άγριων ζώων από τον ιδιοκτήτη των υπό
αναφορά εγκαταστάσεων, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιά ζώα ανήκαν στον ζωολογικό
κήπο, ποια στο κατάστημα πώλησης ζώων συντροφιάς και ποια στην προσωπική
συλλογή του ιδιοκτήτη. Επίσης, επισημάναμε ότι ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου, για
να υπεκφεύγει των υποχρεώσεών του, δήλωνε λιοντάρια, ύαινες και τίγρεις ως ζώα που
ανήκαν στο κατάστημα πώλησης ζώων συντροφιάς. Αναφορικά με τη σύννομη
λειτουργία του ζωολογικού κήπου, ανταλλασσόταν μεταξύ των εμπλεκομένων
Τμημάτων, για σειρά ετών, μεγάλος όγκος αλληλογραφίας, στην οποία
επαναλαμβάνονταν προβλήματα εγκαταστάσεων, ασφάλειας, πολεοδομικών αδειών,
άγριων ζώων, χωρίς ουσιαστικά να επιτυγχάνεται συμμόρφωση της εταιρείας με τα
προβλεπόμενα, ενώ ούτε και η Πολεοδομική της άδεια είχε ανανεωθεί.
Επιπρόσθετα, υποδείξαμε ότι η παράλειψη υποβολής τροποποιημένων καταλόγων της
συλλογής του ζωολογικού κήπου, ενόψει μεταβολής του πληθυσμού των ζώων
(προσθήκες μέσω αγορών, γεννήσεις θάνατοι) εγκυμονούσε κινδύνους απόκρυψης
μετακινήσεων ζώων μεταξύ του ζωολογικού κήπου και του καταστήματος πώλησης
ζώων συντροφιάς, το οποίο θεωρούμε ως μη σύννομη ενέργεια. Όσον αφορά στα
διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν και που αφορούσαν στη μη συμμόρφωση με τις
πρόνοιες των Κανονισμών, επισημάναμε ότι, εκ των πραγμάτων, αυτά δεν αποτέλεσαν
αποτελεσματικό εργαλείο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των Κανονισμών.
Οι ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 25.9.2017, προς τον ιδιοκτήτη του ζωολογικού
κήπου, ανέφεραν ότι από τα ευρήματα των επιθεωρήσεων που έγιναν στον
ζωολογικό κήπο, τη σχετική με το συγκεκριμένο θέμα αλληλογραφία και τις μέχρι
σήμερα εξελίξεις, εξάγεται το συμπέρασμα πως δεν πληρούνταν οι πρόνοιες των
σχετικών Κανονισμών και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να ανανεωθεί η άδεια
λειτουργίας του Πάρκου Ζωολογικού Κήπου Α αρ. ΕΖ.ΖΚ.CY003 και με ημερ. λήξης
ισχύος 25.9.2017. Ο ιδιοκτήτης κλήθηκε να τερματίσει αμέσως τη λειτουργία του
ζωολογικού κήπου και ενημερώθηκε ότι θα του δίνονταν σύντομα οδηγίες σχετικά με
τον περαιτέρω χειρισμό και τελική διάθεση των ζώων που, με βάση την από μέρους
των ΚΥ καταγραφή, υπήρχαν στις εγκαταστάσεις.
Επιπρόσθετα, οι KY με επιστολή τους, ημερ. 2.11.2017, ενημέρωσαν τον Γενικό
Εισαγγελέα ότι μετά τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού
κήπου, αυτός εξακολουθούσε να λειτουργεί και να εκθέτει τα ζώα στο κοινό και
ζήτησαν τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη για παράβαση του
Κανονισμού 14 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων
Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμών του 2002 και 2011 (ΚΔΠ 81/2002 και
ΚΔΠ 371/2011). Επιπλέον, ζήτησαν όπως εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης
Διατάγματος απαγόρευσης της έκθεσης των ζώων στο κοινό από τον ιδιοκτήτη. Κατά
της απόφασης των ΚΥ για μη ανανέωση της άδειας του ζωολογικού κήπου
καταχωρίστηκε προσφυγή από τον ιδιοκτήτη στις 8.12.2017.
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Η εταιρεία υπέβαλε επίσης ιεραρχικές προσφυγές κατά τις αποφάσεις της
Πολεοδομικής Αρχής, σε σχέση με την απόρριψη σχετικών αιτήσεων, ημερ.
31.12.2015 και 29.1.2016, για προσθήκες/μετατροπές στο θεματικό πάρκο και
παράταση ισχύος προσωρινής πολεοδομικής άδειας. Στις 7.11.2016, η Υπουργική
Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει τις Ιεραρχικές Προσφυγές, κρίνοντας ότι η
απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής ήταν ορθή και σύμφωνη με τις πρόνοιες της
πολεοδομικής νομοθεσίας και της Δήλωσης Πολιτικής. Επιπλέον, η Πολεοδομική
Αρχή επέδωσε στον ιδιοκτήτη στις 21.11.2014 Ειδοποίηση Επιβολής για την
εγκατάσταση αυθαίρετων κλουβιών και την ανέγερση περίφραξης σε τμήμα
παρακείμενου κρατικού τεμαχίου, χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης
εκμίσθωσής του (και στη συνέχεια πολεοδομικής άδειας). Με βάση τις υπό αναφορά
παραλείψεις συμμόρφωσης προς την Επιβολή Ειδοποιήσεων, η Πολεοδομική Αρχή
ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 11.4.2016 και 27.7.2017 τη λήψη δικαστικών
μέτρων με βάση το άρθρο 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, παρά το ότι η Πολεοδομική Αρχή απέρριψε την
παράταση ισχύος προσωρινής πολεοδομικής άδειας, οι ΚΥ δεν προέβηκαν στις
απαραίτητες ενέργειες για άρση της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου, αλλά
περίμεναν να λήξει και να μην την ανανεώσουν, ενέργεια που δεν αιτιολογείται.
Σύσταση: Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καθώς αυτό άπτεται όχι μόνο μη
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία αλλά και παραμέτρων που αφορούν στην υγεία, την
ασφάλεια και το περιβάλλον, θα πρέπει οι ΚΥ, πέραν των δικαστικών μέτρων που
βρίσκονται σε εξέλιξη, να προβαίνουν συχνά σε επίσημη ενημέρωση των πολιτών και
οργανωμένων συνόλων (π.χ. σχολείων, νηπιαγωγείων κ.ά.) για τη μη ανανέωση της
άδειας λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού κήπου και προειδοποίησή τους για τους
κινδύνους που εγκυμονούν.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, το ΤΠΟ ενημέρωσε στις 15.7.2016 τις
ΚΥ για τις ιεραρχικές προσφυγές του ιδιοκτήτη του εν λόγω ζωολογικού κήπου, κατά
των αποφάσεων της Πολεοδομικής Αρχής για απόρριψη των αιτήσεών του, ημερ.
31.12.2015 και 29.1.2016, για προσθήκες/μετατροπές και ότι αυτές εκκρεμούσαν για
μελέτη, καθώς και για την παράταση ισχύος της προσωρινής πολεοδομικής άδειας. Μας
ανέφερε επίσης ότι, δεδομένου ότι η λήψη αποφάσεων από την αρμόδια Υπουργική
Επιτροπή εξακολουθούσε να εκκρεμεί, οι ΚΥ δεν προχώρησαν τότε σε επανεξέταση της
άδειας λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού κήπου και ότι ενημερώθηκαν για την
απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής στις 29.3.2017.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε επίσης ότι οι ΚΥ έκριναν εξαιρετικής
σημασίας ότι η Πολεοδομική Αρχή στις 2.5.2017 εξέδωσε νέα Ειδοποίηση Επιβολής
προς τον εν λόγω ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι,
η ανάπτυξη στερείτο νομιμότητας και η υφιστάμενη ανάπτυξη θεωρείτο ως μη
αποτελούσα ανάπτυξη για την οποία είχε χορηγηθεί πολεοδομική άδεια και καλούσε
τον ιδιοκτήτη να προβεί στην απομάκρυνση των ζώων, τα οποία δεν
περιλαμβάνονταν σε εγκεκριμένο κατάλογο, στην κατεδάφιση των μη αδειούχων
κατασκευών, στην αποκατάσταση της χρήσης του θεματικού πάρκου, σύμφωνα με τα
σχέδια και τους όρους της αρχικής προσωρινής πολεοδομικής άδειας που του είχε
εκδοθεί, παρέχοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει τη δραστηριότητα του θεματικού
πάρκου με την υποβολή νέας αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για την
ανάπτυξή του.
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Μας ανέφερε επίσης ότι η δυνατότητα που παρέχεται από τη νομοθεσία στην
αρμόδια Αρχή να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας, είναι δυνητική και όχι επιβλητική/υποχρεωτικής εφαρμογής, αφήνοντάς
το στην αρμόδια Αρχή να αποφασίσει στη βάση των ισχύοντων τη συγκεκριμένη
στιγμή γεγονότων. Επίσης, μας ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με
γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων, που αποτελεί
αρμοδιότητα των ΚΥ και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν εγείρονταν θέματα
παραβίασης της ευημερίας των ζώων στο θεματικό πάρκο, οι ΚΥ δεν προχώρησαν
σε ενεργοποίηση της διαδικασίας αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του
ζωολογικού κήπου και προειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη ότι έπρεπε να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες συμμόρφωσης, στη βάση των πιο πάνω οδηγιών που του
δόθηκαν από την Πολεοδομική Αρχή, καθώς και ότι σε αντίθετη περίπτωση η άδεια
λειτουργίας του ζωολογικού κήπου δεν θα ήταν δυνατό να ανανεωθεί.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή της επί του θέματος.
Όσον αφορά στη σύστασή μας για συχνή επίσημη ενημέρωση των πολιτών και
οργανωμένων συνόλων, ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η επιστολή
των ΚΥ, ημερ. 25.9.2017, με την οποία οι ΚΥ ενημέρωσαν τον εν λόγω ιδιοκτήτη για
τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας και τον κάλεσαν να τερματίσει αμέσως τη
λειτουργία του ζωολογικού κήπου, κοινοποιήθηκε σε αριθμό φορέων,
συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, της Αστυνομίας, του Έπαρχου Λευκωσίας και του Προέδρου του οικείου
Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης, μας ανέφερε ότι οι ΚΥ, με επιστολές τους, ημερ.
9.10.2017 και 20.10.2017, υπενθύμισαν τον Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού της
περιοχής για τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου και
ζήτησαν παράλληλα τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας, όσον αφορά
στην επιτήρηση του τερματισμού της λειτουργίας του ζωολογικού κήπου και την
παύση της έκθεσης των ζώων και της επισκεψιμότητας από το κοινό.
Επιπλέον, ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι καταχωρίστηκε αγωγή εις
βάρος του εν λόγω ιδιοκτήτη, σχετικά με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας.
10. Κλίβανος αποτέφρωσης.
Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα σε παλαιότερες Εκθέσεις μας, οι ΚΥ αποφάσισαν, το
2003, την αντικατάσταση του κλιβάνου αποτέφρωσης που λειτουργούσε στον χώρο
των εργαστηρίων τους, ο οποίος κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τις απαιτούμενες
προδιαγραφές αναφορικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, με νέο σύγχρονο
κλίβανο. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά και εγκατάσταση του
κλιβάνου ανήλθε στις €458.440 και η λειτουργία του ξεκίνησε στις αρχές του
2006. Ο κλίβανος λειτούργησε κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2006 μέχρι Απριλίου
2007 και λόγω αντιδράσεων από διάφορους επηρεαζόμενους φορείς, οι ΚΥ
αποφάσισαν, στις 13.4.2007, τον τερματισμό της λειτουργίας του και αποστολή των
υλικών για αποτέφρωση στις εγκαταστάσεις εταιρείας, η οποία είχε σχετική άδεια για
επεξεργασία ζωικών αποβλήτων.
Μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 10.10.2007, για πώληση του
υπό αναφορά κλιβάνου, κατακυρώθηκε σχετική προσφορά στις 2.3.2009, ωστόσο ο
οικονομικός φορέας δεν προσήλθε για υπογραφή της συμφωνίας μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία και, ως αποτέλεσμα, στις 7.7.2009 κηρύχθηκε έκπτωτος
από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή. Κατόπιν νέου διαγωνισμού, στις 17.12.2012 κατακυρώθηκε η μοναδική
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προσφορά που υποβλήθηκε και στις 10.1.2013 υπογράφηκε σύμβαση για το ποσό
των €65.818 πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, η παραλαβή του
κλιβάνου θα έπρεπε να είχε γίνει από τον χώρο των ΚΥ εντός δύο μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης. Ούτε και αυτή τη φορά παραλήφθηκε ο αποτεφρωτήρας
και, ως εκ τούτου, ο οικονομικός φορέας κηρύχθηκε έκπτωτος από την εν λόγω
σύμβαση και αποφασίστηκε η κατάσχεση του ποσού των €19.745, το οποίο είχε
καταθέσει ως προκαταβολή. Διαπιστώσαμε και πάλι ότι, έκτοτε δεν έχουν
δρομολογηθεί περαιτέρω ενέργειες για αξιοποίηση, πώληση ή εκποίηση του
κλιβάνου.
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το σημαντικό ποσό που
δαπανήθηκε για την αγορά του κλιβάνου αποτέφρωσης, το γεγονός ότι παραμένει
αναξιοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα και του χώρου που καταλαμβάνει στα
κεντρικά γραφεία των ΚΥ, έγινε εισήγηση και πάλι όπως οι ΚΥ λάβουν, το
συντομότερο δυνατόν, απόφαση σχετικά με τη διάθεσή του.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι η λειτουργία του εν λόγω κλιβάνου,
κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής
άποψης, κρίθηκε ότι δεν ήταν συμφέρουσα και, στη βάση των υποχρεώσεων που είχε
το Κράτος, σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του, επιβαλλόταν ο
τερματισμός της λειτουργίας του. Μας ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατή η διάθεσή
του μέσω διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε και, κατόπιν εξασφάλισης
πιστοποιητικού ακαταλληλότητας, από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
δρομολογήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εκποίησής του.
11. Εισπράξεις.
(α) Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στους λειτουργούς είσπραξης εσόδων. Διαπιστώθηκε
ότι δεν έχει τηρηθεί η Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 38, σύμφωνα με
την οποία οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων ή εκπρόσωποί τους πρέπει να διεξάγουν
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς στους
οποίους ανατέθηκε η είσπραξη και η φύλαξη των εσόδων, αφού κατά το 2017 δεν
διενεργήθηκε σχετικός έλεγχος στους Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων.
Σύσταση: Θα πρέπει να διεξάγονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι τουλάχιστον μια φορά τον
χρόνο σε όλους τους Λειτουργούς Είσπραξης Εσόδων. Σε περίπτωση που το
Λογιστήριο των ΚΥ δεν έχει επαρκές προσωπικό για τη διεξαγωγή των υπό αναφορά
ελέγχων, έγινε εισήγηση όπως αυτοί πραγματοποιούνται από άλλο κατάλληλο
προσωπικό, όπως οι Προϊστάμενοι του κάθε Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.
Ο Αν. Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι οι ΚΥ θα διερευνήσουν σε πρακτικό επίπεδο
την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να αποφασιστεί το πώς να καλυφθεί
το συγκεκριμένο κενό ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία.
(β) Μητρώο Βιβλίων Είσπραξης και Εσόδων. Από έλεγχο στα μητρώα βιβλίων
είσπραξης (ΓΛ 158) διαπιστώθηκε ότι καταστράφηκε μεγάλος αριθμός διπλοτύπων
κατά το έτος 2017 που αφορούσαν τις χρονιές 2006,2008,2009 και 2010, χωρίς όμως
η καταστροφή να καταχωριστεί στα σχετικά μητρώα.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως το μητρώο βιβλίων είσπραξης συμπληρώνεται
κατάλληλα μετά από κάθε καταστροφή διπλοτύπων.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μας πληροφόρησε ότι, στη βάση της σύστασής μας, τα
μητρώα των βιβλίων είσπραξης συμπληρώθηκαν κατάλληλα.
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12. Άρθρο εσόδων «Τέλη επιθεώρησης και ελέγχου τροφίμων ζωικής
προέλευσης»/έλεγχος εσόδων στα σφαγεία.
Το συνολικό έσοδο για το πιο πάνω άρθρο ανήλθε, κατά το 2017, στο €1.402.690,
από το οποίο συνολικό ποσό ύψους €1.066.362 ή ποσοστό 76% αφορά σε τέλη που
εισέπραξαν τα τρία σφαγεία οπληφόρων ζώων της Επαρχίας Λευκωσίας εκ μέρους
του Κράτους και στη συνέχεια τα κατέβαλαν στις ΚΥ. Στο τελευταίο, περιλαμβάνεται
ποσό ύψους €238.300 το οποίο αφορά σε αποπληρωμή των οφειλών των τριών
σφαγείων (Σφαγείο Α: €160.000, Σφαγείο Β: €65.000, Σφαγείο Γ: €13.300), ενώ το
υπόλοιπο ποσό ύψους €828.062 αφορά σε τέλη που εισπράχθηκαν κατά το 2017
(Σφαγείο Α €434.873, Σφαγείο Β: €214.827, Σφαγείο Γ: €178.361). Συναφώς
αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση των τελών σφαγής ημερ.
11.7.2014 για τα κρέατα αιγοπροβάτων που επιθεωρούνται εκτός ωρών εργασίας
της Δημόσιας Υπηρεσίας, τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες, τα τέλη ή επιβαρύνσεις
διπλασιάζονται.
Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από έλεγχο του
Λογιστηρίου των ΚΥ, αναφορικά με τα έσοδα από τέλη σφαγής και τις υπερωρίες στα
σφαγεία για την περίοδο των ημερών του Πάσχα του 2015, διαπιστώθηκε ότι
μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων που είχε σφαχθεί εκτός ωρών εργασίας της
Δημόσιας Υπηρεσίας και έπρεπε να χρεωθεί με διπλάσια τέλη, χρεώθηκε με
κανονικά τέλη ως να είχε σφαχθεί κατά τις εργάσιμες ώρες και ο συνολικός αριθμός
των ζώων που δηλώθηκαν ήταν υπερβολικά χαμηλός, σε σύγκριση με τα ζώα που
σφάχθηκαν, γεγονός που υποδηλούσε ότι, είτε οι υπερωρίες που δηλώθηκαν ήταν
υπερβολικές, είτε δηλώθηκαν και χρεώθηκαν πιο λίγα ζώα από όσα πραγματικά
σφάχθηκαν. Δεδομένων των πιο πάνω ευρημάτων και το ότι ο έλεγχος που
διενέργησε το Λογιστήριο ήταν δειγματοληπτικός, εκφράσαμε την άποψη ότι το
υφιστάμενο σύστημα δεν διασφάλιζε τον ορθό υπολογισμό και είσπραξη των τελών,
με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για το Κράτος και ότι θα έπρεπε να
διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό και να αποδοθούν οι ανάλογες
ευθύνες, όπου και αν προέκυπταν.
Σύμφωνα με απαντητική επιστολή των ΚΥ προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 7.11.2016,
δεν προέκυψε θέμα απόδοσης οποιωνδήποτε ευθυνών σχετικά με το συγκεκριμένο
περιστατικό. Όσον αφορά στη διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης των σχετικών
τελών, το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με επιστολή του, ημερ. 7.6.2016, μας ενημέρωσε ότι
διαπιστώθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του όλου συστήματος ελέγχου των τελών
σφαγής και των υπερωριών και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να ανατεθεί στις
ΚΥ, υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου, η αξιολόγηση των
διαδικασιών υπολογισμού των τελών σφαγής και των υπερωριών, καθώς και της
καταγραφής και του ελέγχου των στοιχείων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος και τις
επιμέρους βελτιώσεις/ρυθμίσεις που ενδεχομένως να απαιτούνται. Όπως
διαπιστώθηκε, μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση των υπό
αναφορά διαδικασιών, επομένως δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη επί του
θέματος.
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, αναφέραμε ότι η
ανάγκη για επίσπευση της αξιολόγησης της όλης διαδικασίας υπολογισμού των
τελών σφαγής και των υπερωριών και της καταγραφής και του ελέγχου των
στοιχείων κατέστη επιτακτική.
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Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι διενεργήθηκε υπολογισμός νέων
τελών έκδοσης αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων και τελών για κάλυψη του κόστους επιθεώρησης σφαγής
ελαφιών και τελών για κάλυψη αυξημένου κόστους στα σφαγεία οπληφόρων ζώων,
καθώς και ότι θα προωθηθεί στην Τμηματική Επιτροπή Καθορισμού και
Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων του Γενικού Λογιστηρίου για έγκριση.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψη ότι θα πρέπει να επισπευθεί η
αξιολόγηση της όλης διαδικασίας υπολογισμού των τελών σφαγής και των
υπερωριών, καθώς και της καταγραφής και του ελέγχου των στοιχείων.
13. Άρθρο εσόδων «Χορηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Το συνολικό έσοδο για το πιο πάνω άρθρο ανήλθε, κατά το 2017, στα €293.593 (2016:
€465.576) και αφορά σε ποσά που εμβάστηκαν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
λογαριασμό της Δημοκρατίας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις
τελικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τις ΚΥ στο πλαίσιο συγκεκριμένων
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Διαπιστώσαμε ότι στο Λογιστήριο των ΚΥ,
πέραν της απόδειξης είσπραξης (έντυπο ΓΛ18Α), η οποία προωθείτο από το Γενικό
Λογιστήριο, μαζί με τη σχετική πιστωτική σημείωση της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου, δεν τηρείτο οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι ελέγχθηκε η
ορθότητα και πληρότητα του σχετικού εσόδου.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως, κατά τη συμφιλίωση του υπό αναφορά άρθρου
εσόδων, το Λογιστήριο των ΚΥ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των σχετικών
ποσών που πιστώνονται σε αυτό και αυτό να τεκμηριώνεται επαρκώς.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί
ενημερώθηκαν ώστε να κοινοποιούν στο Λογιστήριο των ΚΥ τις Εκθέσεις τους για
διεκδίκηση των εν λόγω ποσών, καθώς και αυτό να ελέγχει, κατά τη συμφιλίωση του
υπό αναφορά άρθρου εσόδων, την πληρότητα και ορθότητα των σχετικών ποσών
που πιστώνονται σε αυτό και να τα τεκμηριώνει επαρκώς.
14. Αναθεώρηση τελών.
(α) Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμος του 2014". Το
πιο πάνω νομοσχέδιο προωθήθηκε στις 22.9.2014, για έγκριση, στο Υπουργικό
Συμβούλιο, αλλά στις 3.12.2014 αποσύρθηκε, προκειμένου τα τέλη να εγκριθούν από
την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, η
οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 39 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
Νόμου του 2014 (Ν.38(Ι)/2014). Ως εκ τούτου, τα σχετικά τέλη προωθήθηκαν από τις
ΚΥ στην υπό αναφορά Επιτροπή και παρόλο που αυτά εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρία
της στις 16.5.2016, η προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου παραμένει ακόμα σε
εκκρεμότητα.
Συναφώς αναφέρεται ότι, η προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, στο οποίο είχαν
περιληφθεί, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για την επιβολή επιβάρυνσης και τόκου επί των
καθυστερημένων οφειλών, καθώς και για το δικαίωμα της αρμόδιας αρχής να
αναστέλλει τις επιθεωρήσεις στην περίπτωση μη καταβολής των τελών,
αποσκοπούσε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Κτηνιατρικών Τελών
Νόμου του 2002 (Ν.239(Ι)/2002), ο οποίος αναφέρεται σε σειρά ευρωπαϊκών
Οδηγιών που καταργήθηκαν με την εφαρμογή, από την 1.1.2006, του πακέτου των
κοινοτικών Κανονισμών για την υγιεινή των τροφίμων (Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ.
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852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004). Στο μεταξύ, στις 15.3.2017, εγκρίθηκε
ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (EE) 2017/625, για τους επίσημους ελέγχους και τις
άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την διασφάλιση της
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και την τροποποίηση και κατάργηση αριθμού
ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών και που θα ξεκινήσει να τίθεται σταδιακά σε
εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2019.
Σύσταση: Εκφράσαμε την άποψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, τόσο για νομοθετική
ρύθμιση της επιβολής επιβάρυνσης και τόκου επί των καθυστερημένων οφειλών, όσο
και γενικότερα για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί κτηνιατρικών τελών, η οποία
βασίζεται σε Ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καταργήθηκε
από την 1.1.2006.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, για το συγκεκριμένο θέμα προωθήθηκε
σχετική πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο, στην οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα
επιβολής επιβάρυνσης και τόκου επί των καθυστερημένων οφειλών.
(β) Υπολογισμός τελών με βάση το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε
Εκθέσεις μας από το 2015, υποδείξαμε ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από
τον καθορισμό των τελών για έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων
ζωικής προέλευσης και εισηγηθήκαμε την προώθηση ενεργειών για αναθεώρησή
τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την Εγκύκλιο αρ. 1514, ημερ. 12.3.2015
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να εφαρμόζουν ενιαίο συντελεστή πρόσθετης χρέωσης 25% πάνω στο
κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, για κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών
δαπανών, καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
Νόμου του 2014 (Ν.38(Ι)/2014). Με βάση την υπό αναφορά εισήγησή μας, το Γενικό
Λογιστήριο, με επιστολή του, ημερ. 2.12.2016, ζήτησε από τις ΚΥ όπως
προωθήσουν αμέσως αίτημα για αναθεώρηση των τελών στην Τεχνική Επιτροπή
Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Νόμου αρ. 38(Ι)/2014. Μετά από σχετική προώθηση του θέματος από τις ΚΥ, η
υπό αναφορά Επιτροπή, αποφάσισε στις 12.4.2017 την έγκριση αναθεωρημένων
τελών έκδοσης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Με
βάση σχετικούς πίνακες, για τον υπολογισμό των αναθεωρημένων τελών λήφθηκε
υπόψη η σχετική μισθοδοσία των Κτηνιατρικών Λειτουργών και Επιθεωρητών,
καθώς και διοικητικά έξοδα για την ετοιμασία και έκδοση άδειας, εκτύπωση,
πλαστικοποίηση, καταχώριση και αρχειοθέτηση και χρήση κυβερνητικών οχημάτων
(επιβολή ενιαίου συντελεστή πρόσθετης χρέωσης 25% πάνω στο κόστος των
παρεχόμενων υπηρεσιών για κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών δαπανών,
με βάση τις πρόνοιες της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1514,
12.3.2015). Τα νέα τέλη, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 30.6.2017, αυξήθηκαν κατά 34,5%-120,6%, σε σύγκριση με τα
προηγούμενα. Όπως διαφάνηκε, η αναθεώρηση των τελών θα πρέπει να γίνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα (πχ κάθε πέντε χρόνια) ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν το
πραγματικό κόστος του Κράτους.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως προωθηθούν ενέργειες για αναθεώρηση όλων των
τελών των ΚΥ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπό αναφορά Εγκύκλιο αρ.
1514, ημερ. 12.3.2015 του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις πρόνοιες του
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άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014.

Διαχείρισης

και

Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, για το συγκεκριμένο θέμα
προωθήθηκε σχετική πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο.
(γ) Τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προϊόντων ζωικής
προέλευσης και ζώων σε εγκαταστάσεις/χρηματοδότηση επίσημων ελέγχων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 32 του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 για τη
διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων, πρέπει να διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την οργάνωση
των επίσημων ελέγχων και ως εκ τούτου οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν να
επιβάλλουν τα ανάλογα τέλη ή τις εισφορές προκειμένου να καλύπτουν τις δαπάνες
από τους επίσημους ελέγχους. Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός (EE) 2017/625 για τους
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την
υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο οποίος, όταν θα ξεκινήσει να
τίθεται σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2019, θα καταργήσει, μεταξύ άλλων, τους
υπό αναφορά Κανονισμούς, προνοεί ότι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι διατίθενται πάντα επαρκείς χρηματικοί πόροι για να στελεχωθούν και να
εξοπλιστούν κατάλληλα οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν επίσημους ελέγχους και
άλλες επίσημες δραστηριότητες. Όπως αναφέρεται, αν και οι υπεύθυνοι
επιχειρήσεων φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
των δραστηριοτήτων τους με τη νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική
αλυσίδα, το σύστημα των ιδίων ελέγχων που θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να συμπληρώνεται από ένα ειδικό σύστημα επίσημων ελέγχων που
συντηρείται από κάθε κράτος μέλος για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία
της αγοράς σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, ένα
τέτοιο σύστημα είναι από τη φύση του πολύπλοκο και απαιτεί πολλούς πόρους και
θα πρέπει να διαθέτει σταθερή εισροή πόρων για τους επίσημους ελέγχους σε ένα
επίπεδο που θα ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες επιβολής, ενώ για να
περιοριστεί η εξάρτηση του συστήματος επίσημων ελέγχων από τα δημόσια
οικονομικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εισπράττουν τέλη ή επιβαρύνσεις για να
καλύψουν τις δαπάνες που τις βαρύνουν όταν διενεργούν επίσημους ελέγχους σε
ορισμένους υπευθύνους επιχειρήσεων και για ορισμένες δραστηριότητες για τις
οποίες η νομοθεσία της ΕΕ για την αγροδιατροφική αλυσίδα απαιτεί καταχώριση ή
έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων και των ζωοτροφών
ή τους κανόνες που διέπουν την υγεία των φυτών.
Σύμφωνα με επιστολή των ΚΥ, ημερ. 7.7.2016, προς το Γενικό Λογιστήριο, το
συνολικό κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΥ που εργάστηκε στα
σφαγεία, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αγοράς υπηρεσιών ιδιωτών
κτηνιάτρων και του σχετικού κόστους εργαστηριακών αναλύσεων και συντήρησης
εξοπλισμού και εργαστηρίων ανήλθε, κατά το 2015, στα €449.067, ενώ τα αντίστοιχα
έσοδα που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε €986.344. Με βάση τα πιο πάνω, εκ πρώτης
όψεως διαφάνηκε ότι τα τέλη που χρεώνονται για τους επίσημους ελέγχους στα εν
λόγω σφαγεία υπερκαλύπτουν τα έξοδα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επίσημοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται απέχουν κατά πολύ από τους
προβλεπόμενους, ενώ με την επικείμενη αλλαγή του τρόπου εργασίας, προκειμένου
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να επιτευχθεί η πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία
ελέγχων, το σχετικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ, παράλληλα με την επικείμενη αλλαγή του
τρόπου εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματοποίηση όλων των
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επίσημων ελέγχων στα σφαγεία, διενεργήσουν
και σχετική κοστολόγηση, ώστε να επαναϋπολογιστεί το πραγματικό κόστος,
λαμβάνοντας υπόψη και την Εγκύκλιο αρ. 1514, ημερ. 12.3.2015, του Υπουργείου
Οικονομικών και τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
Νόμου του 2014 και, αν κριθεί απαραίτητο, να προωθηθεί η αναθεώρηση των
σχετικών τελών.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι οι ΚΥ θα ενεργήσουν σύμφωνα με
τη σύστασή μας.
15. Καθυστερημένα έσοδα.
Στις 31.12.2017, τα καθυστερημένα έσοδα ανέρχονταν στα €3.266.735, σε σύγκριση
με €3.468.816 στις 31.12.2016. Ποσό ύψους €2.991.582 (31.12.2016: €3.206.103) ή
ποσοστό 91,6% (31.12.2016: 92,4%) του συνόλου των καθυστερημένων εσόδων
στις 31.12.2017 αφορούσε σε οφειλές των σφαγείων οπληφόρων ζώων.
Σχετικά αναφέραμε τα ακόλουθα:
(α) Καθυστερημένες οφειλές σφαγείων οπληφόρων ζώων. Σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4 των περί της Υγείας Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωικών Αποβλήτων)
Κανονισμών του 2009, τα τέλη για τη συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των
ζωικών αποβλήτων, καταβάλλονται από τους επιχειρηματίες ή τους κατόχους ζώων
που τα προσκομίζουν στα σφαγεία, εισπράττονται από τους ιδιοκτήτες των σφαγείων
και παραδίδονται στην αρμόδια αρχή. Οι οφειλές των σφαγείων οπληφόρων ζώων
δημιουργήθηκαν λόγω της παράλειψης των ιδιοκτητών των σφαγείων να
καταβάλλουν στις ΚΥ τα τέλη που εισέπρατταν. Συναφώς αναφέρθηκαν τα
ακόλουθα:
(i) Καθυστερημένη οφειλή από το Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου
(ΚΣΚ). Ποσό ύψους €1.957.715 οφείλεται από το ΚΣΚ και αφορά σε τέλη
επιθεώρησης ύψους €1.465.975, που εισπράττονταν, από το 2008 και μετά, από το
ΚΣΚ για λογαριασμό των ΚΥ, αλλά κατακρατούνταν, και τέλη συλλογής και
καταστροφής υλικών ειδικού κινδύνου και νεκρών ζώων συνολικού ύψους €491.740.
Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Eκθέσεις μας, οι Υπουργοί ΓΑΑΠ
και Εσωτερικών, συμφώνησαν, στις 29.7.2009 όπως, για τα καθυστερημένα τέλη
σφαγής, μη ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του ΚΣΚ από τη Δημοκρατία,
απόφαση για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, από εταιρεία που δρούσε ανταγωνιστικά προς το ΚΣΚ, ενώ αποτέλεσε
αφορμή για τα υπόλοιπα ιδιωτικά σφαγεία, να κατακρατούν επίσης τα διάφορα τέλη
που εισέπρατταν για λογαριασμό των ΚΥ.
Οι εργασίες του ΚΣΚ αναστάληκαν από τις 30.10.2013 και, μετά την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.3.2014 για εκκαθάριση του ΚΣΚ, τον Μάιο του
2014 διορίστηκε εκκαθαριστής.
Σύμφωνα με σχετική επιστολή των ΚΥ ημερ. 15.2.2016, προς τον Γενικό Εισαγγελέα,
ενημερώθηκε ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, ως αρμόδια Αρχή, για
διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. Επιπλέον, οι ΚΥ με επιστολή τους ημερ. 10.10.2016
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ενημέρωσαν τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με ανάλυση των
οφειλών του ΚΣΚ. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με
επιστολή του ημερ. 21.2.2018, ενημέρωσε τις ΚΥ ότι, σύμφωνα με τα σημερινά
δεδομένα, δεν αναμένεται να πληρωθεί οποιονδήποτε μέρισμα στους πιστωτές.
Εκφράστηκε η άποψη ότι η πιο πάνω οφειλή είχε καταστεί αμφίβολη πολύ πριν την
αναστολή των εργασιών του ΚΣΚ και της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για
εκκαθάρισή του, αφού η όλη οικονομική κατάσταση του ΚΣΚ ήταν σε γνώση του
Κράτους.
Σύσταση: Με βάση την υπό αναφορά επιστολή τους Τμήματος Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη ημερ. 21.2.2018, έγινε εισήγηση όπως αξιολογηθεί το
ενδεχόμενο προώθησης στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων
Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών σχετικού αιτήματος για διαγραφή της οφειλής
του ΚΣΚ το οποίο παρουσιάζεται στα καθυστερημένα έσοδα των ΚΥ.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας.
΄Οπως πληροφορηθήκαμε, οι ΚΥ με επιστολή τους, ημερ. 15.4.2019, προς την
Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημόσιων Χρημάτων, Αξιών και
Υλικών, εισηγήθηκαν τη διαγραφή της οφειλής του ΚΣΚ. Η Τεχνική Επιτροπή
Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημόσιων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, κατά τη
συνεδρία της στις 4.6.2019 αποφάσισε όπως το θέμα τεθεί ενώπιον της Διευρυμένης
Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφών, με εισήγηση για διαγραφή του ποσού ύψους
€1.957.715.
(ii) Οφειλόμενα ποσά από τρία σφαγεία. Ποσό ύψους €935.574 αφορά κυρίως
σε τέλη σφαγής που εισέπραξαν τρία σφαγεία (Σφαγείο Α: €568.528, Σφαγείο Β:
€229.677 και Σφαγείο Γ: €137.369) για λογαριασμό των ΚΥ και τα οποία
κατακράτησαν παράτυπα. Επιπλέον, Κοινοτικό Σφαγείο Δ, τη διαχείριση του οποίου
ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2012 το Σφαγείο Γ, οφείλει ποσό ύψους €98.293.
Επισημαίνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος των πιο πάνω οφειλών αφορά σε
καθυστερημένα τέλη επιθεώρησης, στα οποία, με βάση τον περί Κτηνιατρικών Τελών
Νόμο του 2002 (Ν.239(Ι)/2002), δεν επιβάλλεται τόκος. Επιπλέον, σε καμιά από τις
πιο πάνω περιπτώσεις δεν έχει καταχωριστεί αγωγή για διεκδίκηση των οφειλών
δικαστικώς. Σημειώνεται ότι, από 1.6.2014, γίνεται προσπάθεια όπως τα τέλη
σφαγής/καταστροφής εισπράττονται ημερησίως, προς αποφυγή συσσώρευσης
άλλων οφειλών.


Όσον αφορά στο Σφαγείο Α, κατά το 2014, έγινε διακανονισμός, μεταξύ των ΚΥ
και της εταιρείας, για αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών, της περιόδου 2012
– 2014, με την καταβολή €10.000 μηνιαίως. Σύμφωνα με στοιχεία του
Λογιστηρίου των ΚΥ, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2014 μέχρι Δεκεμβρίου 2017
καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους €410.000, από το οποίο ποσό ύψους
€160.000 καταβλήθηκε κατά το 2017 (€10.000 τον μήνα κατά την περίοδο
Ιανουαρίου 2017-Μαρτίου 2017, €25.000 τον Μάιο 2017 και €15.000 κατά την
περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2017).



Κατά το 2015, έγινε διακανονισμός για αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών
του Σφαγείου Β, με την καταβολή ποσού €9.000 μηνιαίως. Ωστόσο, το Σφαγείο
φαίνεται να μην τήρησε τον σχετικό διακανονισμό, καθότι, σύμφωνα με στοιχεία
των ΚΥ, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Νοεμβρίου 2017 καταβλήθηκε,
έναντι των εν λόγω οφειλών, συνολικό ποσό ύψους €140.000 μόνο, από το
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οποίο ποσό ύψους €65.000 καταβλήθηκε κατά το 2017. Σημειώνεται ότι, οι ΚΥ,
με επιστολή τους ημερ. 28.7.2016, είχαν καλέσει την εν λόγω εταιρεία να
συμμορφωθεί σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών,
αναφέροντας ότι, σε αντίθεση περίπτωση, οι ΚΥ λάμβαναν νομικά μέτρα για
ανάκτηση του ποσού.


Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, το Σφαγείο Γ, ανέλαβε τη διαχείριση του
Κοινοτικού Σφαγείου Δ τον Οκτώβριο του 2012 και έγινε διακανονισμός για
αποπληρωμή των οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.
Σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου
2017, καταβλήθηκε, έναντι των οφειλών αυτών, συνολικό ποσό ύψους €75.720,
από το οποίο ποσό ύψους €12.700 καταβλήθηκε κατά το 2017. Οι ΚΥ, με
επιστολή τους, ημερ. 6.2.2018, ενημέρωσαν το εν λόγω σφαγείο για τη
συστηματική καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποπληρωμή των οφειλών
του και για την πρόθεσή τους για διεκδίκησή τους δικαστικώς. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με στοιχεία του Αρχείου των ΚΥ, από 1.1.2018, τη διαχείριση του εν
λόγω Σφαγείου έχει αναλάβει άλλη εταιρεία.



Το πρώην Κοινοτικό Σφαγείο Δ κατέβαλε, έναντι των οφειλών του, ποσό ύψους
€10.000 στις 16.7.2013 και έκτοτε δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε άλλο ποσό. Το
οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο (ΚΣ), με επιστολή του ημερ. 13.3.2017, ζήτησε από
τις ΚΥ τη μείωση των οφειλών του, καθώς και τη διαγραφή των σχετικών τόκων.
Οι ΚΥ, με επιστολή τους ημερ. 21.3.2017 ενημέρωσαν το ΚΣ ότι το υπό αναφορά
αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν
ενεργήσει δεόντως εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του, θα ληφθούν δικαστικά
μέτρα για είσπραξη του οφειλόμενο ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη
Δημοκρατία.

Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας στην επιστολή ελέγχου για το 2014, οι ΚΥ, με
επιστολή τους, ημερ. 3.3.2016, προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον Έφορο
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ζήτησαν απόψεις με σκοπό τον καλύτερο χειρισμό του
θέματος και κυρίως για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται, εκ μέρους του Τμήματος, θέμα
άνισης μεταχείρισης των σφαγείων. Για εξέταση του θέματος πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στις 10.6.2016 στο γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με
συμμετοχή της τότε Αν. Διευθύντριας των ΚΥ και εκπροσώπων του Υπουργείου
Οικονομικών και της Υπηρεσίας μας. Στη συνέχεια, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων, σε επιστολή του ημερ. 18.11.2016 προς τις ΚΥ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
η ευνοϊκή μεταχείριση από το κράτος των οφειλών επιχειρήσεων, καθώς και η ανοχή του
σε σχέση με την καθυστέρηση καταβολής σε αυτό διαφόρων οφειλών ή η εξώδικη
ρύθμιση οφειλών με χαλαρό/χαριστικό για τον οφειλέτη τρόπο αποτελεί μορφή κρατικής
ενίσχυσης. Επιπλέον, ανέφερε ότι η επιλογή μεταξύ εξώδικου διακανονισμού και της
δικαστικής οδού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η πολυπλοκότητα
της υπόθεσης, ο χρόνος και τα δικαστικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση
της δικαστικής διαδικασίας, οι πιθανότητες είσπραξης στο τέλος της διαδικασίας της
οφειλής και η καλή ή η κακή οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ή η βιωσιμότητά του.
Συγκεκριμένα, ανέφερε για κάθε σφαγείο ξεχωριστά τα εξής:


Ο γραπτός διακανονισμός με το Σφαγείο Α, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να
αποδίδει, δεδομένου ότι ο οφειλέτης καταβάλλει ανελλιπώς το συμφωνηθέν
ποσό, ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το μηνιαίο ποσό των
€10.000 είναι ικανοποιητικό λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων
οικονομικών δεδομένων της εταιρείας.
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Δεδομένου ότι οι προειδοποιητικές επιστολές προς το Σφαγείο Β δεν
απέδωσαν και η συμφωνία διακανονισμού δεν τηρήθηκε, θα πρέπει άμεσα να
ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του, ενώ σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το
Γραφείο του Εφόρου με τη Νομική Υπηρεσία, οι ΚΥ θα έπρεπε να
αποστείλουν στη Νομική Υπηρεσία πλήρη στοιχεία για την εν λόγω υπόθεση
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ετοιμασία της έκθεσης απαιτήσεως για την
καταχώριση της αγωγής στο δικαστήριο.



Ο διακανονισμός με το Σφαγείο Γ θα έπρεπε να είναι γραπτώς προκειμένου
να καθορίζεται με σαφήνεια τι αυτός περιλαμβάνει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
μεγαλύτερη διαφάνεια.

Καταληκτικά, ο Έφορος ανέφερε ότι, αφού οι ΚΥ εξασφαλίσουν την απαραίτητη
πληροφόρηση και αφού αξιολογήσουν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με βάση τα
ιδιαίτερα δεδομένα της, θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και παράλληλα να προωθήσουν
τις κατάλληλες τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα
εργαλεία που έχει το κράτος στη διάθεσή του για την είσπραξη των οφειλόμενων σε
αυτό ποσών.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της ως προς τα πιο πάνω, αφού η
αξιολόγηση κάθε περίστασης και η επίτευξη γραπτής συμφωνίας διακανονισμού
φαίνεται να αντίκειται στο ότι, κατά τον Έφορο, η ευνοϊκή μεταχείριση από το κράτος
των οφειλών επιχειρήσεων, καθώς και η ανοχή του σε σχέση με την καθυστέρηση
καταβολής σε αυτό διαφόρων οφειλών αποτελεί μορφή κρατικής ενίσχυσης, ιδιαίτερα
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπό αναφορά ποσά είναι σημαντικά και δεν τοκίζονται, με
αποτέλεσμα να αποτελούν μορφή άτοκου δανεισμού από το κράτος προς τις
εταιρείες αυτές.
Σε συνέχεια της υπό αναφοράς επιστολής, ημερ. 18.11.2016 και λαμβάνοντας
υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτή, το θέμα έτυχε ενδελεχούς διερεύνησης από το Γραφείο
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ.
28.3.2018, προς τον Έφορο, ζήτησε την ξεκάθαρη τοποθέτησή του εάν ο τρόπος
που τυγχάνουν χειρισμού οι υπό αναφορά οφειλές αποτελούν κρατική ενίσχυση ή
όχι.
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με επιστολή του, ημερ. 21.6.2018, ζήτησε
από τις ΚΥ όπως ενημερωθεί με τα ακόλουθα:


Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την είσπραξη των οφειλών των τριών
Σφαγείων Α, Β και Γ, οι οποίες αφορούν σε τέλη σφαγής και τέλη καταστροφής
ζώων που τα εν λόγω σφαγεία εισέπραξαν και κατακράτησαν την περίοδο 20102014.



Κατά πόσο έχουν ληφθεί νομικά μέτρα εναντίον των Σφαγείων Β και Γ, και σε
ποιο στάδιο βρίσκονται.



Κατά πόσο ο σε ισχύ διακανονισμός με το Σφαγείο Α διασφαλίζει τα συμφέρονται
του Κράτους, σύμφωνα με την αρχή του ιδιώτη πιστωτή και κατά πόσο οι ΚΥ
κρίνουν τον εν λόγω διακανονισμό λογικό υπό τις συνθήκες της αγοράς ή κατά
πόσο ο διακανονισμός αυτός δίδει μεγάλες διευκολύνσεις, είναι χαριστικός και
λειτουργεί επ’ ωφελεία της εν λόγω επιχείρησης.
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Όπως διαπιστώθηκε από σχετική αλληλογραφία, οι ΚΥ είχαν αποταθεί, το 2014, στη
Νομική Υπηρεσία, ζητώντας τη λήψη νομικών μέτρων για είσπραξη των οφειλών των
πιο πάνω εταιρειών, τα οποία δεν προωθήθηκαν. Κατόπιν υπενθύμισης από τις ΚΥ,
η Νομική Υπηρεσία, με επιστολές της, ημερ. 3.9.2018, ενημέρωσε τις ΚΥ ότι
προωθείται η καταχώριση αγωγής κατά των Σφαγείων Β και Γ. Όσον αφορά στο
Σφαγείο Α, αναφέρθηκε ότι δεν εντοπίστηκε η αρχική αλληλογραφία και ζητήθηκε εκ
νέου η υποβολή έκθεσης γεγονότων. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε, κατά το
2018, καταχωρίστηκαν αγωγές εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Δ, του Σφαγείου
Β και του Σφαγείου Γ, χωρίς να προωθηθεί η καταχώριση αγωγής για το Σφαγείο Α.
Επισημάνθηκε ότι το Σφαγείο Α, το οποίο οφείλει και το μεγαλύτερο ποσό, ανήκει σε
άτομο συνδεδεμένο με Αξιωματούχο της Δημοκρατίας. Συναφώς αναφέρεται ότι, οι
ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 25.4.2019, προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων, ανέφεραν ότι ο σε ισχύ διακανονισμός με το Σφαγείο Α δεν διασφαλίζει
τα συμφέροντα του Κράτους σύμφωνα με την αρχή του ιδιώτη πιστωτή και για τον
λόγο αυτό οι ΚΥ ζήτησαν από αυτό στις 28.7.2016 την αύξηση του καταβαλλόμενου
ποσού τουλάχιστον σε €25.000 μηνιαίως, ωστόσο καταβάλλεται από τον Ιούνιο του
2017 μηνιαίο ποσό ύψους €15.000. Οι ΚΥ εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι για
καμιά από τις υπό αναφορά περιπτώσεις δεν εφαρμόστηκε η αρχή του ιδιώτη
πιστωτή για τις από μέρους των Σφαγείων καθυστερήσεις καταβολής των
οφειλόμενων ποσών και ήδη εισπραχθέντων από αυτούς ποσών, τα οποία κατ’ άλλα
αποτελούν περιουσία του Κράτους και τα υπό αναφορά σφαγεία αποστερούν από
τους πόρους του.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, φαίνεται να προκύπτει θέμα παράνομης
κρατικής ενίσχυσης προς τα υπό αναφορά σφαγεία.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως προωθηθούν αμέσως στον Γενικό Εισαγγελέα τα πιο
πάνω γεγονότα για αξιολόγηση αυτών και λήψη νομικών μέτρων και για το Σφαγείο Α.
Ο Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχουν τα
γεγονότα, δεν εφαρμόστηκε για καμιά από τις υπό αναφορά περιπτώσεις η αρχή του
ιδιώτη πιστωτή για τις από μέρους των σφαγείων καθυστερήσεις καταβολής των
οφειλόμενων και, με σκοπό τη διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών, ως αστικό
χρέος. Μας ανέφερε επίσης ότι, όσον αφορά στο Σφαγείο Α, οι ΚΥ απέστειλαν εκ
νέου τα σχετικά στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία και επαφίεται στον Γενικό Εισαγγελέα
κατά πόσο θα προχωρήσει σε καταχώριση σχετικής αγωγής.
(β) Ετοιμασία καταστάσεων καθυστερημένων εσόδων. Η διαδικασία ετοιμασίας
των καταστάσεων καθυστερημένων εσόδων παρουσίαζε αδυναμίες, οι οποίες
αφορούσαν κυρίως στη μη καταχώριση του αριθμού της σελίδας καθολικού και του
στοιχείου ταυτοποίησης στα προβλεπόμενα πεδία και σε ελλιπή, ανακριβή ή και
καθόλου καταγραφή των λόγων μη είσπραξης των οφειλών.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως η έκθεση καθυστερημένων εσόδων ετοιμάζεται με
όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου για διευκόλυνση της παρακολούθησης της
είσπραξης όλων των τύπων οφειλών.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι προωθήθηκαν μέτρα με σκοπό την
ορθή ετοιμασία σχετικών μητρώων και κατ’ επέκταση την ετοιμασία της έκθεσης
καθυστερημένων εσόδων σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.
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(γ) Διαγραφές καθυστερημένων εσόδων. Όπως αναφέρθηκε και σε
προηγούμενη ΄Εκθεσή μας, οι ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 15.5.2015, προς την
Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και
Υλικών, ζήτησαν έγκριση για διαγραφή συνολικού ποσού ύψους €10.247, το οποίο
αφορούσε κυρίως σε δικαιώματα καραντίνας ζώων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν
μπορούσαν να εντοπιστούν (€9.994). Η υπό αναφορά Επιτροπή, με επιστολή της,
ημερ. 13.10.2015, προς τις ΚΥ, ζήτησε όπως οι ΚΥ υποβάλουν στην Επιτροπή τους
αριθμούς δελτίων ταυτότητας των οφειλετών. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας,
τον Μάρτιο 2018, το θέμα ακόμα εκκρεμούσε, καθότι όπως πληροφορηθήκαμε, για
πολλές από τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν υπήρχαν διαθέσιμοι οι αριθμοί δελτίων
ταυτότητας.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως οι ΚΥ θα πρέπει, αφού εξαντλήσουν τις
προσπάθειες είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων, να προωθήσουν εκ νέου
αίτημα για διαγραφή όσων δεν καταστεί εφικτή η είσπραξή τους, καθώς επίσης να
διασφαλίζουν την τήρηση των στοιχείων ταυτοποίησης των οφειλετών.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, στις 21.8.2018 έδωσε οδηγίες στους
αρμόδιους λειτουργούς, ώστε να καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα
μητρώα καθυστερημένων εσόδων, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων
ταυτοποίησης των οφειλετών. Μας ανέφερε επίσης ότι πρόκειται να προωθηθεί στην
Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων κατάσταση, η
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις παλαιότερων ετών για τις οποίες τα
στοιχεία ταυτοποίησης έχουν καταστραφεί.
16. Δελτία πληρωμής.
Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 97 και με την
Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, μόλις ένα δελτίο
πληρωθεί, πρέπει τόσο αυτό, όσο και όλα τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν στην
πληρωμή, να σφραγίζονται με την ένδειξη «Πληρώθηκε» και να αναγράφεται σε αυτό
η ημερομηνία πληρωμής. Παρατηρήσαμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από το
δελτίο πληρωμής και το σχετικό τιμολόγιο, τα υπόλοιπα συνημμένα έγγραφα δεν
σφραγίζονται.
Σύσταση: Υποδείχθηκε η ανάγκη συμμόρφωσης με την υπό αναφορά ΔΛΟ και
σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, ώστε τα δελτία πληρωμής και τα
συνημμένα σε αυτά έγγραφα να σφραγίζονται.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό
του Λογιστηρίου των ΚΥ να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι τα δελτία πληρωμής και τα
συνημμένα σε αυτά έγγραφα σφραγίζονται, σύμφωνα με τις υπό αναφορά ΔΛΟ και
Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου.
17. Σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του
προσωπικού.
Στις 16.10.2002 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καθολική εφαρμογή του
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης
των υπαλλήλων από την εργασία τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και ζήτησε
από τις οικείες αρμόδιες αρχές όπως επιβλέψουν την εφαρμογή του.
Διαπιστώθηκε ότι, στα γραφεία της Διοίκησης των ΚΥ, όπως και στα Επαρχιακά
Κτηνιατρικά Γραφεία, εξακολουθεί να τηρείται χειρόγραφο μητρώο παρουσιών.
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Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για
υιοθέτηση του πιο πάνω συστήματος. Εκφράστηκε η άποψη ότι, η λειτουργία τέτοιου
συστήματος θα προωθήσει τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των ΚΥ και ταυτόχρονα θα
δώσει τη δυνατότητα στη Διεύθυνση των ΚΥ να επιτρέψει στο προσωπικό να
εργάζεται με ελαστικό ωράριο. Σημειώθηκε ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. 1459,
ημερ. 3.10.2012 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όσον αφορά
στα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες στα οποία δεν λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης, δεν μπορεί να εφαρμόζεται
ελαστικό ωράριο, αφού δεν παρέχεται τρόπος ελέγχου του συνολικού αριθμού ωρών
της εβδομαδιαίας εργασίας.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι ζητήθηκε, από το υπό αναφορά
Τμήμα, η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης της ώρας
προσέλευσης και αποχώρησης από τον χώρο εργασίας και εκκρεμεί η απάντησή
του.
18. Επίβλεψη Κτηνιατρικού Εργάτη στην αποθήκη αναλώσιμων προμηθειών
και άλλων υλικών.
Στην πιο πάνω αποθήκη τηρούνται αποθέματα αναλώσιμων προμηθειών και άλλων
υλικών που παραλαμβάνονται από τις ΚΥ και δεν αποτελούν φάρμακα και
αντιδραστήρια. Υπεύθυνος της αποθήκης είναι υπάλληλος των Υπηρεσιών Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών, ο οποίος απασχολείται στις ΚΥ δύο μέρες τη βδομάδα.
Επιπλέον, στην αποθήκη είναι τοποθετημένος ένας Κτηνιατρικός Εργάτης, ο οποίος
ανήκει στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. Παρατηρήσαμε ότι, παρόλο ότι ο
υπεύθυνος της αποθήκης δεν επιβλέπει καθημερινά τον εν λόγω Κτηνιατρικό
Εργάτη, αφού ο πρώτος εργάζεται σε άλλο Τμήμα του Υπουργείου ΓΑΑΠ τρεις μέρες
τη βδομάδα, εγκρίνει και υπογράφει, ως «Επιβλέπων Λειτουργός», μηνιαία το
«Παρουσιολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού», βάσει του οποίου
πληρώνεται ο δεύτερος.
Σύσταση: Η πιο πάνω διαδικασία έγκρισης του παρουσιολογίου του υπό αναφορά
Κτηνιατρικού Εργάτη από υπάλληλο ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
ο υπεύθυνος επιβλέπων λειτουργός του, θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα και
παράλληλα να υιοθετηθεί τέτοια διαδικασία με την οποία θα διασφαλίζεται ότι η
έγκριση του παρουσιολογίου γίνεται από πρόσωπο το οποίο πραγματικά ασκεί
καθήκοντα επιβλέποντος λειτουργού.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι ζήτησε από το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής
καταχώρησης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης από τον χώρο εργασίας και
αναμένει σχετική απάντηση. Μας ανέφερε επίσης ότι δόθηκαν οδηγίες όπως το
σχετικό παρουσιολόγιο τοποθετηθεί στο κτήριο της Διοίκησης των ΚΥ με σκοπό τον
σχετικό έλεγχο από τον Πρώτο Κτηνιατρικό Επιθεωρητή και τον ίδιο.
19. Κίνηση Οχημάτων.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ένα τυχαίο μήνα στο έτος 2017 για τα οκτώ
από τα 75 οχήματα που χρησιμοποιούν οι ΚΥ και αναφέρονται πιο κάτω,
εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των στοιχείων του Βιβλίου Κίνησης Οχήματος (ΒΚΟ)
και της αναφοράς του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου (ΣΔΣ).
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Α/Α

Οχήματα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

΄Οχημα 1
΄Οχημα 2
΄Οχημα 3
΄Οχημα 4
΄Οχημα 5
΄Οχημα 6
΄Οχημα 7
΄Οχημα 8
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Επαρχία
Λευκωσίας
Λευκωσίας/Ακάκι
Λεμεσού
Λάρνακας
Αμμοχώστου
Αμμοχώστου
Πάφου
Πάφου

Μήνας
Ελέγχου
Νοέμβριος
Μάιος
Απρίλης
Σεπτέμβριος
Ιούλιος
Ιούνιος
Αύγουστος
Απρίλης

Διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες διαφορές:


Σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν κινήσεις, έως και 36,4 χιλιομέτρων (με μέσο
όρο 17,7 χιλιομέτρων) που καταγράφηκαν από το ΣΔΣ αλλά δεν αναφέρονται
στο ΒΚΟ.



Σε τρεις περιπτώσεις οχημάτων, το ολικό χιλιομέτρων κίνησης του μήνα στο ΣΔΣ
δεν συμφωνούσε με το ολικό χιλιομέτρων κίνησης στο ΒΚΟ, με τις διαφορές να
κυμαίνονται από 8,1 μέχρι 17,8 χιλιόμετρα (με μέσο όρο 12,1 χιλιόμετρα).



Σε 41 περιπτώσεις, η ώρα αναχώρησης ή επιστροφής του οχήματος διέφερε
μεταξύ της κατάστασης του ΣΔΣ και του ΒΚΟ, από 30 λεπτά, μέχρι δέκα ώρες
και επτά λεπτά (με μέσο όρο την μία ώρα και 18 λεπτά).



Σε 25 περιπτώσεις υπήρχε διαφορά στην ημερήσια ολική απόσταση κίνησης
μεταξύ της κατάστασης του ΣΔΣ και του ΒΚΟ, μέχρι και 38,1 χιλιόμετρα (με μέσο
όρο 8,34 χιλιόμετρα).



Σε δύο περιπτώσεις δεν συμπληρώθηκε η ώρα επιστροφής και σε τρεις
περιπτώσεις δεν συμπληρώθηκε το όνομα του οδηγού στο ΒΚΟ.

Ως εκ των πιο πάνω διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που συμπληρώνονται από τους
οδηγούς των οχημάτων στο ΒΚΟ παρουσιάζουν συστηματικές και σημαντικές
διαφορές με τις πληροφορίες του ΣΔΣ.
Σύσταση: ΄Εγινε εισήγηση όπως πραγματοποιούνται τυχαίοι έλεγχοι από το
Λογιστήριο των ΚΥ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως καλή πρακτική, για να
εντοπίζονται οποιεσδήποτε διαφορές και να λαμβάνονται τα ανάλογα διορθωτικά
μέτρα.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας,
επισημαίνοντας ότι για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ του
ΣΔΣ και του ΒΚΟ, αυτό οφείλεται σε απόκλιση που υπάρχει μεταξύ του ΣΔΣ και της
ένδειξης του μιλιμέτρου των οχημάτων, σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε
απώλεια στίγματος του ΣΔΣ με συνέπεια να μην γίνει καταγραφή της διαδρομής και
στο τέλος της μέρας να υπάρχει απόκλιση με την ένδειξη των χιλιομέτρων και, όσον
αφορά στις ώρες αναχώρησης και επιστροφής, η διαφορά στις πλείστες των
περιπτώσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι οι εσωτερικές μετακινήσεις δεν
καταγράφονται στο ΒΚΟ. Μας ανέφερε επίσης ότι, όσον αφορά στην απόκλιση του
ΣΔΣ και την απώλεια στίγματος, υποβλήθηκε σχετική για το θέμα αναφορά στο
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αρμόδιο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, καθώς και ότι, σύμφωνα με τη
σύστασή μας, διενεργούνται τυχαίοι έλεγχοι και γίνονται οι δέουσες κατά περίπτωση
συστάσεις συμμόρφωσης και αποφυγής επανάληψης.
20. Αποθήκη κλάδου φαρμάκων και προμηθειών.
(α) Καθολικά Αποθήκης. Διαπιστώθηκε ότι τα Καθολικά Αποθήκης δεν ήταν
πλήρως ενημερωμένα με τις παραλαβές αντιδραστηρίων που έγιναν κατά το 2017,
σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Κανονισμού 49 των Κανονισμών Κυβερνητικών
Αποθηκών. Όπως διαφάνηκε, δεν διενεργήθηκε επαρκής εποπτεία των εργασιών της
τότε Αποθηκαρίου, η οποία, όπως πληροφορηθήκαμε, αφυπηρέτησε από την
1.4.2018. Σημειώσαμε ότι η παράδοση των εν λόγω υλικών στα Εργαστήρια των ΚΥ
βεβαιώθηκε από τα Δελτία Αίτησης και Έκδοσης Υλικών.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, για όσα υλικά τα Καθολικά Αποθήκης ήταν
ενημερωμένα, οι καταχωρίσεις σε αυτά έγιναν με τρόπο που δυσχέραινε τον έλεγχο
και την παρακολούθησή τους, το οποίο ίσχυε μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου
μας τον Ιούνιο 2018. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που παραλαμβάνονταν υλικά,
δημιουργείτο νέα σελίδα στο Καθολικό, ανεξάρτητα εάν το συγκεκριμένο είδος
παραλήφθηκε και στο παρελθόν και συνεπώς αυτό δυσχέραινε την παρακολούθηση
της συνολικής κίνησης κάθε είδους και κατ’ επέκταση του σχετικού αποθέματος.
Σύσταση: Υποδείχθηκε η ανάγκη διασφάλισης της επαρκούς εποπτείας των
εργασιών της Αποθήκης, καθώς και της πλήρους και ορθής ενημέρωσης των
Καθολικών Αποθήκης.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι λήφθηκαν μέτρα που να
διασφαλίζουν τη σύννομη τήρηση των σχετικών καθολικών μέσω των οποίων θα
διευκολύνεται ο απρόσκοπτος έλεγχος.
(β) Φυσική απογραφή αποθεμάτων. Δεν κατέστη δυνατή η τεκμηρίωση
διενέργειας φυσικής απογραφής των αποθεμάτων της πιο πάνω αποθήκης στις
31.12.2017.
Σύσταση: Υποδείχθηκε η ανάγκη διενέργειας, ετησίως, φυσικής απογραφής της
υπό αναφορά αποθήκης και σχετικής συμφιλίωσης με τα υπόλοιπα στα Καθολικά
Αποθήκης, η οποία να τεκμηριώνεται επαρκώς με την ετοιμασία σχετικού πρακτικού.
Ο Αν. Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει τη σύστασή μας.
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