
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003. 

 
1. Γενικά. 

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

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

1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Λογαριασµοί και έλεγχος. 

Το Συµβούλιο υπέβαλε τους λογαριασµούς του 2003 για έλεγχο στις 5.4.2004, αντί 

µέχρι τις 28.2.2004, όπως καθορίζει το άρθρο 3(3) του περί Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η υποβολή των λογαριασµών 

µέχρι 28 Φεβρουαρίου είναι πρακτικά αδύνατη, καθότι δεν παρέχεται επαρκής 

χρόνος για την ετοιµασία τους.  Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, ειδικά για το 2003, η 

καθυστέρηση οφειλόταν και στο χρόνο που αφιερώθηκε για την ετοιµασία των 

εγχειριδίων για τα Μέτρα Αγροτικής Πολιτικής που ανατέθηκαν στον Οργανισµό. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

Για το έτος 2003 ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα £13.115, σε σύγκριση µε 

πλεόνασµα £293.950 για το 2002.   

Το έλλειµµα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζηµιές που προέκυψαν από την 

εµπορία κρεάτων. 

4. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

  2003  2002 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

  
0,97 

  
0,94 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις  8,52%  9,47% 
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5. Ρευστότητα του Οργανισµού. 

Ο Οργανισµός αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, το οποίο οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση των αποθεµάτων κρέατος, των εξόδων διαχείρισης (ψυκτικά και τέλη 

σφαγής), καθώς και, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση, στην απροθυµία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Οργανισµού να προχωρήσει στη λήψη µέτρων για είσπραξη των 

οφειλών. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας, ο Οργανισµός αναγκάστηκε 

να ανανεώσει το δάνειο/πίστωση, ύψους £900.000, από τη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα Λτδ, ενέργεια στην οποία προέβη το 1999.  Το υπόλοιπο των τραπεζών, 

το οποίο στις 31.12.02 ήταν παρατράβηγµα ύψους £450.353, αυξήθηκε στις 

31.12.2003 σε £728.887. 

6. Κυβερνητικές εγγυήσεις.   

Η Κυβέρνηση ανανέωσε µέχρι 30.4.04 την εγγύηση που παραχώρησε στον 

Οργανισµό, για τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις που σύναψε µε τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για ποσό ύψους £900.000. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία, το παρατράβηγµα στις 

31.12.03 αυξήθηκε στις £739.926 (υπόλοιπο κατάστασης τράπεζας £563.875), σε 

σύγκριση µε £493.308 κατά τις 31.12.02. 

7. Προσωπικό. 

(α) Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους, µε συνολικό κόστος 

αποδοχών £864.917, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα 

διάφορα Ταµεία, εκτός αυτών στο Ταµείο Συντάξεων.  Ο µέσος όρος αποδοχών 

για κάθε υπάλληλο ήταν £23.376.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης 2 

έκτακτους υπαλλήλους και 24 εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £17.857 και 

£267.918, αντίστοιχα.  Το σύνολο αποδοχών των εργατών δεν περιλαµβάνει ποσό 

ύψους £12.140 που πληρώθηκε από τον Οργανισµό στο κατοχυρωµένο Ταµείο 

Προνοίας, µε αφορµή τον τερµατισµό των εργασιών του Αποστεωτηρίου του 

Οργανισµού.  Στις 31.12.03 υπήρχαν 6 κενές οργανικές θέσεις. 

(β)  Κανονισµοί και Οργανόγραµµα.  Παρόλο που ο Οργανισµός, µέσα στα 

πλαίσια της εναρµόνισης του µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο, τροποποίησε τη 

Νοµοθεσία του και ανέλαβε νέο ρόλο από 1.4.04, εντούτοις τα θέµατα της 
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θέσπισης Κανονισµών Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων και της ετοιµασίας 

Οργανογράµµατος του Οργανισµού βρίσκονται ακόµη  σε εκκρεµότητα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σχετικό οργανόγραµµα, το 

οποίο ετοιµάστηκε από τη ∆ιεύθυνση του Οργανισµού, έχει ήδη εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και θεωρείται προκαταρκτικό για τους επόµενους τέσσερις 

µήνες, µέχρι να διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα και δυσλειτουργίες και µέχρι να 

διακριβωθούν πλήρως και να καθοριστούν όλες οι αρµοδιότητες του Οργανισµού, 

οπότε θα γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές (αν χρειάζεται) και θα οριστικοποιηθεί. 

Όσον αφορά στους Κανονισµούς, ανέφερε ότι αν και δεν υπάρχουν Κανονισµοί 

Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων, µε βάση τη νοµοθεσία τους, ακολουθούν 

τους Κανονισµούς της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και ότι το θέµα θα εξεταστεί και αν 

θεωρηθεί σκόπιµο, θα ετοιµάσουν τους δικούς τους Κανονισµούς. 

8.   Προϋπολογισµός -Έγκριση.   

Βάσει της ∆ηµοσιονοµικής Οδηγίας αρ. 4(1) του Οργανισµού, ο Προϋπολογισµός 

πρέπει να υποβάλλεται στο Συµβούλιο για έγκριση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του 

έτους που προηγείται του οικονοµικού έτους. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2003 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού στις 2.8.02 και, σύµφωνα µε το άρθρο 37(1) του περί 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, υποβλήθηκε στον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 5.8.02 για ενηµέρωση. 

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

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) (Τροποποιητικό) Νόµο του 1987, ο Οργανισµός 

απαλλασσόταν µέχρι 31.3.04 από την υποχρέωση υποβολής του 

Προϋπολογισµού του για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Με την ψήφιση 

πρόσφατα του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Τροποποιητικού) 

Νόµου 14(Ι)/2004, ο οποίος τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες 

του Οργανισµού, και τέθηκε σε ισχύ την 1.4.04, ο Προϋπολογισµός του 

Οργανισµού πρέπει να υποβάλλεται πλέον στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, και να εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων.   
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 789, ηµερ. 12.11.03, ενέκρινε 

συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους £148.959, οι οποίες υποβλήθηκαν στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 8.12.03 για ενηµέρωση. 

9.      Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού. 

(α) Παροχή εγγυήσεων στον Οργανισµό από τους βιοµήχανους. ΄Οπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, για τη µέγιστη πίστωση των 45 

ηµερών που παρέχει ο Οργανισµός στις βιοµηχανίες για πληρωµή του γάλακτος 

που παραλαµβάνουν, δεν έχει εξασφαλιστεί εγγύηση ή άλλης µορφής ασφάλεια 

από όλους τους βιοµήχανους. 

Οι µόνες εγγυήσεις που έχουν υποβληθεί από όλες τις βιοµηχανίες αφορούν τις 

επιπρόσθετες ποσότητες που τους παραχωρήθηκαν λόγω της αύξησης της 

παραγωγής γάλακτος από τα 130 εκ. λίτρα, στα 141 εκ. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το θέµα αυτό έχει επανειληµµένα απασχολήσει 

τον Οργανισµό, ο οποίος ζήτησε από όλους τους επεξεργαστές την κατάθεση 

εγγυήσεων για το γάλα που τους παραχωρείται, δυστυχώς όµως, όπως αναφέρει 

ο Πρόεδρος, οι προσπάθειες του Οργανισµού απέβησαν άκαρπες, λόγω της 

άρνησης των βιοµηχάνων, αφού οι τελευταίοι ισχυρίζοντο ότι η παραχώρηση 

γάλακτος αποτελούσε καθαρά εµπορική πράξη και ως εκ τούτου δεν ήταν 

διατεθειµένοι να υποβάλουν σχετικές  εγγυητικές. 

(β)  Τόκοι χρεών βιοµηχάνων.  Με απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού, 

µετά από νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη 

των βιοµηχάνων.  Κατά το 2003 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £22.044, σε σύγκριση 

µε £10.736 το 2002. 

(γ)  Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Η πρόβλεψη για τους επισφαλείς 

χρεώστες ανήλθε στις £106.660 το 2003, σε σύγκριση µε £137.160 το 2002.  Στην 

πρόβλεψη περιλαµβάνονται ποσά που αφορούν παλιές άδειες βιοµηχάνων ύψους 

£11.851, καθώς και ποσά συνολικού ύψους £71.377,  η πιθανότητα είσπραξης 

των οποίων, σύµφωνα µε το νοµικό σύµβουλο, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

(δ) Καθυστέρηση στην αποπληρωµή προς τον Οργανισµό της αξίας του 
γάλακτος.  Σε µερικές περιπτώσεις εξακολουθεί να παρατηρείται µεγάλη 

καθυστέρηση στην αποπληρωµή προς τον Οργανισµό της αξίας του γάλακτος που 
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παραλαµβάνεται από τους βιοµήχανους, µε αποτέλεσµα να οξύνεται το πρόβληµα 

ρευστότητας του Οργανισµού. 

Ως συνέπεια της καθυστέρησης αυτής, η οφειλή συγκεκριµένης βιοµηχανίας στις 

31.12.03 ανήλθε στις £1.053.402.  Η συγκεκριµένη εταιρεία συνέχιζε να οφείλει 

σηµαντικά ποσά, το υπόλοιπο των οποίων στις 31.3.04 ανερχόταν στις 

£1.005.668. 

Ζήτησα όπως µου γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη 

βιοµηχανία αφέθηκε να φτάσει στο σηµείο να οφείλει στον Οργανισµό το τεράστιο 

αυτό ποσό. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση του Οργανισµού,  επανειληµµένα 

έθεσε το θέµα στο Συµβούλιο, µε εισήγηση για λήψη µέτρων, χωρίς αποτέλεσµα, 

γεγονός το οποίο οφειλόταν στην απροθυµία των µελών του Συµβουλίου να 

λάβουν σχετικές αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν στην είσπραξη των χρεών 

και σε υποσχέσεις που έδιδε στο Συµβούλιο η εν λόγω βιοµηχανία, τις οποίες 

όµως δεν τηρούσε.  Ανέφερε τέλος ότι το ύψος χρεών της βιοµηχανίας αυτής έχει 

σήµερα µειωθεί στις £868.135 και ότι συµφωνήθηκε όπως το ποσό αυτό πληρωθεί 

σε 34 µηνιαίες δόσεις, ύψους £28.400 εκάστη, µέχρι τελικής εξόφλησης, 

περιλαµβανοµένων και των τόκων. 

10. Απόχυση πλεονασµατικού γάλακτος. 

Το 2003 αποχύθηκε ποσότητα 1,4 εκ. λίτρων πλεονασµατικού αγελαδινού 

γάλακτος και 0,1 εκ. λίτρων πλεονασµατικού αιγινού γάλακτος αξίας £301.694 και 

£29.789, αντίστοιχα, µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή του έτους.  ∆εν 

αποχύθηκε οποιαδήποτε ποσότητα πλεονασµατικού γάλακτος κατά το 2002. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός επιβαρύνθηκε µε ποσό £13.625 για τη µεταφορά του 

πλεονασµατικού γάλακτος, καθώς επίσης και χαλασµένου γάλακτος, στους 

τόπους απόρριψης. 

11. Καταστροφή χαλασµένου γάλακτος. 

Κατά το 2003 καταστράφηκε ποσότητα 143.512 λίτρων χαλασµένου γάλακτος, 

όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, λόγω ύπαρξης σ΄ αυτό αντιβιοτικού ή άλλων 

ξένων ουσιών, αξίας £31.946, µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή του έτους, σε 

σύγκριση µε 40.945 λίτρα, αξίας £8.643, το 2002. 
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Είδος 
γάλακτος 

 Ποσότητα 
σε λίτρα 

  
Αξία 

    £ 
Αγελαδινό  125.053  26.912 
Αιγινό  17.611  4.672 
Πρόβειο  848  362 
  143.512  31.946 

 
12. Πλεονασµατικό αγελαδινό γάλα. 

Κατά τη διάρκεια του 2003 παρήχθη πλεονασµατικό αγελαδινό γάλα, η διάθεση 

του οποίου φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
  

 
 

Απόχυση 

 
Πωλήσεις σε 

µειωµένες 
τιµές 

 
 
 

Αποθεµατοποίηση 

 
 
 

Ολικό 
 Λίτρα Λίτρα Λίτρα Λίτρα 

Μάρτιος 49.865  200.000 249.865 
Απρίλιος 826.062 58.000 90.000 974.062 
Μάιος 83.024   83.024 
∆εκέµβριος 442.974 574.157  1.017.131 
Σύνολο 1.401.925 632.157 290.000 2.324.082 
     
Αξία £301.694 * £142.339   
Πώληση 0 £105.262   
Ζηµιά £301.694 £37.077   

 
* µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή του έτους. 

Η δηµιουργία του πλεονασµατικού γάλακτος της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 

οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, στα ακόλουθα: 

(α)  Στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 55.847, ηµερ. 12.6.02, 

αναφέρεται ότι η ελεύθερη παραγωγή, µέχρι 141 εκ. λίτρα, ισχύει µέχρι 31.3.03, 

και µε βάση διευκρίνηση που έδωσε ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, σε περίπτωση που θα διαφαινόταν ότι θα υπάρξουν πλεονάσµατα, ο 

Οργανισµός θα ενηµέρωνε τους παραγωγούς, δύο µήνες προηγουµένως, ώστε να 

µειώσουν την παραγωγή τους στα επίπεδα των προκαθορισµένων ποσοστώσεων 

των 136 εκ. λίτρων, οι οποίες είναι ήδη προσδιορισµένες για κάθε παραγωγό.  Ο 
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Οργανισµός ενηµέρωσε στις 11.2.03 τους παραγωγούς για µείωση της 

παραγωγής τους, και µάλιστα ζήτησε από όλους τους παραγωγούς, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των οποίων η παραγωγή  ήταν µέσα στα 

πλαίσια των ποσοστώσεων τους, να µειώσουν την παραγωγή  κατά 6%. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι πρώτες προβλέψεις για 

πιθανά πλεονάσµατα έγιναν έγκαιρα το ∆εκέµβριο του 2002 και ότι τον Ιανουάριο 

του 2003 κατατέθηκε σχετικό σηµείωµα από τη ∆ιεύθυνση στο Συµβούλιο, όπου 

εισηγόταν τη µείωση της παραγωγής, κάτι το οποίο όµως δεν έγινε αποδεκτό από 

τους εκπροσώπους των παραγωγών, οι οποίοι έλεγχαν το Συµβούλιο, και οι 

οποίοι συνέχισαν την αυξηµένη παραγωγή.  Όσον αφορά στη µείωση της 

παραγωγής κατά 6% που ζήτησε ο Οργανισµός, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι ο 

Οργανισµός, έχοντας υπόψη του όλα τα δεδοµένα και την παραγωγή του κάθε 

αγελαδοτρόφου, πήρε την ορθή, κατά την άποψη τους, απόφαση. 

Μου ανέφερε επίσης ότι η διευθέτηση για ελεύθερη παραγωγή γάλακτος µέσα στα 

πλαίσια των 141 εκατ. λίτρων, η οποία είχε ηµεροµηνία λήξης την 31.3.2003, ήταν 

σε γνώση όλων των ενδιαφεροµένων µερών, και ότι είχαν υποχρέωση, µέχρι την 

ηµεροµηνία εκείνη, να µειώσουν την παραγωγή γάλακτος, µέσα στα πλαίσια των 

ατοµικών τους ποσοστώσεων. 

Μου ανέφερε τέλος ότι συνήθως κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, λόγω ηθών και 

εθίµων, έχουν αποχύσεις γάλακτος, λόγω µειωµένης ζήτησης από την 

παστερίωση (νηστείες και το κλείσιµο των τυροκοµείων για τέσσερις µέρες). 

(β)  Το κείµενο της εγγυητικής επιστολής που στάληκε στους βιοµήχανους στις 

19.3.03, το οποίο αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι «…. ανέλαβαν να αγοράσουν και 

παραλάβουν µέχρι 31.5.03 οποιεσδήποτε ποσότητες ζητήσουν και από 1.6.03-

31.3.04 τις ποσότητες που θα συµφωνηθούν από τις τέσσερις βιοµηχανίες 

παστερίωσης και θα εγκριθούν από τον Οργανισµό πριν την 31.5.03 ….», έδωσε 

την ευκαιρία στους βιοµήχανους να παραλάβουν µόνο τις ποσότητες γάλακτος 

που ήθελαν και όχι αυτές που δήλωσαν και δεσµεύτηκαν να παραλάβουν. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε απόφαση του Οργανισµού µε αρ. 2/776, οι 

ποσότητες που καταστράφηκαν και αυτές που δόθηκαν σε µειωµένες τιµές ή για 

αποθεµατοποίηση, κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2003, λογίζονται σε βάρος 

του Οργανισµού και όχι των παραγωγών ή των βιοµηχάνων. 
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Όσον αφορά στο πλεονασµατικό γάλα του ∆εκεµβρίου 2003, αν πράγµατι η 

ζήτηση ήταν στα ίδια επίπεδα µε αυτά της κατανοµής και το πλεονασµατικό γάλα 

οφειλόταν σε επιπλέον παραγωγή 40 τόνων κάθε µέρα, όπως αναφέρεται στις 

αποφάσεις αρ. 7/791 και 3/792, διερωτήθηκα γιατί να υποστεί ο Οργανισµός τη 

ζηµιά αυτή. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Οργανισµού και τη σύµφωνο γνώµη του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο, οι πλεονασµατικές 

ποσότητες του ∆εκεµβρίου 2003 θα πληρωθούν σε τιµές ξεκαθαρίσµατος και 

εποµένως δεν θα υποστεί τη ζηµιά ο Οργανισµός. 

13. ∆ωρεές. 

Κατά τη διάρκεια του 2003 δαπανήθηκε για δωρεές ποσό ύψους £24.536.  Από το 

πιο πάνω ποσό, ποσό ύψους £19.000 αφορούσε οικονοµική βοήθεια σε µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για θεραπεία στο εξωτερικό, οικονοµική βοήθεια σε 

υπαλλήλους του Οργανισµού για αντιµετώπιση εξόδων θεραπείας µελών της 

οικογένειας τους και οικονοµική βοήθεια σε οικογένειες αντιπροσώπων του 

Οργανισµού. 

Χωρίς να παραβλέπεται η ανθρωπιστική πτυχή του θέµατος, εξέφρασα τη γνώµη 

ότι οι πιο πάνω δαπάνες δεν καλύπτονται από το άρθρο 46 του περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί για τους 

οποίους ο Οργανισµός µπορεί να διαθέσει τα κεφάλαια του. 

14. Επιδότηση εξαγωγών αγελαδινού χαλλουµιού. 

Στην προηγούµενη έκθεσή µου παρατήρησα ότι ο Οργανισµός επιδότησε 

συγκεκριµένη βιοµηχανία για εξαγωγές αγελαδινού χαλλουµιού σε τέτοιες 

ποσότητες, οι οποίες, για να παραχθούν, θα πρέπει να χρησιµοποιήθηκε γάλα 

πολύ περισσότερο από εκείνο που της παρέδωσε ο Οργανισµός για τυροκόµηση. 

Ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού, µε επιστολή του ηµερ. 21.8.2003, απαντώντας στο 

βασικό ερώτηµα για το επιπλέον γάλα που θα πρέπει να χρησιµοποιήθηκε, 

αναφέρει ότι, από πρόσφατη µελέτη στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε την 

τυροκόµηση στη συγκεκριµένη βιοµηχανία, η οποία έγινε από τον ίδιο, 

διαµόρφωσε εικόνα διαφορετική από αυτή που πίστευε προηγουµένως, σχετικά µε 
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τις αποδόσεις του γάλακτος σε τελικό προϊόν, αφήνοντας να νοηθεί ότι οι διαφορές 

οφείλονται στις αυξηµένες αποδόσεις.  

Με επιστολή του, ηµεροµηνίας 11.2.04, ο Πρόεδρος του Οργανισµού αναφέρει, 

µεταξύ άλλων, ότι λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες αποδόσεις του γάλακτος σε 

τελικό προϊόν, τις πρόσθετες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος που 

προµηθεύεται η συγκεκριµένη βιοµηχανία εκτός Οργανισµού (για τις οποίες δεν 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία) και την πιθανότητα χρησιµοποίησης µέρους της 

ποσότητα γάλακτος που προορίζεται για παστερίωση για σκοπούς τυροκόµησης, 

(κάτι που στην επιστολή του ∆ιευθυντή αναφέρεται ότι δεν ισχύει), θα µπορούσε 

κάποιος να καταλήξει σε συµπεράσµατα όσον αφορά στο ύψος της παραγωγής 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, από τη συγκεκριµένη εταιρεία. 

Αναφέρει επίσης ότι, ο Οργανισµός, σε συσκέψεις που πήραν µέρος και οι ίδιοι οι 

ενδιαφερόµενοι, έχει προβεί σε ανακατανοµή των ποσοτήτων γάλακτος στις 

βιοµηχανίες παστερίωσης, µε βάση τις δηλώσεις και τις πραγµατικές ανάγκες της 

κάθε βιοµηχανίας, για να µην υπάρχει το ενδεχόµενο, γάλα που προορίζεται για 

παστερίωση να διοχετεύεται στην τυροκόµηση, δεδοµένου, όµως, ότι ο ρόλος του 

Οργανισµού διαφοροποιείται από την 1.4.2004 (ήδη έχει εγκριθεί από τη Βουλή η 

σχετική νοµοθεσία) και ο Οργανισµός δεν θα ασχολείται πλέον µε την εµπορία 

γάλακτος, την καταβολή εξαγωγικών επιδοτήσεων κ.τ.λ., δεν θεωρεί σκόπιµο να 

εµπλακεί στο παρόν στάδιο σε διαδικασίες για διαφοροποιήσεις και/ή την 

εισαγωγή µέτρων, ενόψει της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε όλους 

του τοµείς. 

Εξέφρασα την άποψη ότι δεν είχε δοθεί ικανοποιητική απάντηση στο βασικό 

ερώτηµα που τέθηκε στην προηγούµενη έκθεσή µου, όπως αυτό εκτίθεται στην 

αρχή της παρούσας παραγράφου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού, στην απάντησή του, θεωρεί τα στοιχεία και 

πληροφορίες που δόθηκαν επαρκή για να αιτιολογήσουν τα ευρύµατά µας, άποψη 

µε την οποία όµως δεν συµφωνώ. 

15. Γάλα που παρήχθη κατά το γαλακτοκοµικό έτος 2002-2003, χωρίς οι 
παραγωγοί να έχουν ποσόστωση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην απόφαση του αρ. 6/770, ηµερ. 18.4.03, αναφέρει 

ότι πέντε παραγωγοί που διαθέτουν οργανωµένες µονάδες παρήγαγαν γάλα κατά 
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την περίοδο 2002-2003, χωρίς να έχουν ποσόστωση, και ότι ο Οργανισµός 

παρέλαβε το γάλα και τους πλήρωσε, καθότι κατά την περίοδο αυτή υπήρξε 

σοβαρή έλλειψη γάλακτος και η παραγωγή ήταν ελεύθερη.  Στην απόφαση 

αναφέρεται επίσης ότι, δεδοµένου ότι οι παραγωγοί αυτοί συνεχίζουν να 

παράγουν γάλα, θα τους παραχωρηθεί ποσόστωση ύψους 630 τόνων, τονίζοντας 

ότι η ποσόστωση αυτή είναι χαριστική και προσωρινή και καλύπτει το 

γαλακτοκοµικό έτος 1.4.03 - 31.3.04, χωρίς να δηµιουργεί οποιεσδήποτε 

δεσµεύσεις/υποχρεώσεις εκ µέρους του Οργανισµού.  Αναφέρεται επιπρόσθετα 

ότι οι παραγωγοί αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση στον Οργανισµό για να εγκριθούν 

ως νεοεισερχόµενοι και ότι το γεγονός αυτό θα ληφθεί υπόψη όταν θα εξεταστούν 

όλες οι αιτήσεις νεοεισερχόµενων παραγωγών, για σκοπούς κατανοµής 

ποσοστώσεων. 

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού για την παραχώρηση 

ποσόστωσης στους πιο πάνω, περιλαµβάνεται στα κριτήρια (παράγραφος 6) που 

υποβλήθηκαν για έγκριση στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

και επισυνάπτονται στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 57.906, ηµερ. 

21.5.03. 

Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας µε τους πέντε παραγωγούς, το γάλα που 

παρέδωσαν και την ποσόστωση που τους παραχωρήθηκε. 

 
 

Κωδικός 
αριθµός 

 
Παράδοση 

από 

Γάλα που 
παραδόθηκε 

2002-2003 

Παραχωρηθείσα 
ποσόστωση 

2003-2004  

Γάλα που 
παραδόθηκε 
το 2003-2004  

  Λίτρα Λίτρα Λίτρα 
124 Μάρτιος 2003 1.932 50.000 108.714 
278 Μάιος 2002 209.955 200.000* 303.126 
411 Ιούνιος 2002 91.741 120.000 137.606 
454 Ιούλιος 2002 320.791 200.000 213.040 
469 ∆εκέµβρ.2002 17.117 60.000 58.395 

  641.536 630.000 820.881 

 
* Είχε ποσόστωση 93.695 λίτρα από τα 125.412.298 
Σχολιάζοντας τις ενέργειες του Οργανισµού επιθυµώ να αναφέρω τα πιο κάτω: 
(α)  Εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί δεν είχαν ποσόστωση, ο Οργανισµός θα 

έπρεπε κανονικά να παραλαµβάνει το γάλα τους σε µηδενική τιµή και να τους 
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επιβάλλει και πρόστιµο ύψους 4 σεντ για κάθε λίτρο, για το λόγο ότι αυτοί δεν 

καλύπτονται από την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 55.847, ηµερ. 

12.6.02.  Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, επιτράπηκε, µεταξύ άλλων, η ελεύθερη 

παραγωγή αγελαδινού γάλακτος µέχρι 141 εκ. λίτρα και η πληρωµή στους 

αγελαδοτρόφους όλων των ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος που θα παρέδιδαν 

πέραν των ποσοστώσεων που τους έχει καθορίσει ο Οργανισµός, θα γινόταν 

χωρίς να υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει το Μέρος Α(Ι)(γ) του πακέτου 

µέτρων στήριξης της αγελαδοτροφίας, το οποίο αποφασίστηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 44.301, ηµερ. 22.5.96.  Η απόφαση αυτή όµως 

καλύπτει µόνο τους παραγωγούς που είχαν ποσοστώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι η απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου αρ. 55.847, ηµερ. 12.6.02, µιλά για ελεύθερη παραγωγή γάλακτος 

µέχρι τα 141.000.000 λίτρα και ότι σε καµιά περίπτωση αναφέρεται στους 

παραγωγούς που έχουν ποσόστωση.  Αναφέρει επίσης ότι οι παραγωγοί που 

έχουν ποσόστωση και παράγουν πέραν αυτής, είναι πλεόνασµα και ότι οι 

παραγωγοί που δεν έχουν ποσόστωση και παράγουν γάλα, όλο το γάλα τους είναι 

πλεόνασµα.  Επιπρόσθετα ανέφερε ότι και η απόφαση του Υπουργικού µιλά για 

µη εφαρµογή των προνοιών των Μέτρων Στήριξης για το πλεονασµατικό γάλα και 

ότι πουθενά δεν αναφέρεται σε κατόχους και µη κατόχους ποσόστωσης.  Τέλος 

αναφέρει ότι συνεχώς ο Οργανισµός υφίστατο αφόρητες πιέσεις, τόσο από την 

Κυβέρνηση, όσο και από τους επεξεργαστές, για εξεύρεση επιπρόσθετων 

ποσοτήτων γάλακτος, για ικανοποίηση της αυξηµένης ζήτησης. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω και προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας ως προς την 

ορθότητα της παρατήρησής µου, παραθέτω πιο κάτω αυτούσιο το σχετικό 

απόσπασµα της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 55.847, ηµερ. 

12.6.02. 

«.......το Συµβούλιο αποφάσισε: 

α)  Την ελεύθερη παραγωγή αγελαδινού γάλακτος µέχρι 141 εκ. λίτρα. 

β)  Οι αγελαδοτρόφοι να πληρωθούν κανονικά όλες τις ποσότητες αγελαδινού 

γάλακτος που θα παραδώσουν πέραν των ποσοστώσεων που τους έχει 

καθορίσει ο Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, δηλαδή να 

µην υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει το ΜΕΡΟΣ Α.(1)(γ) του «Πακέτου 
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Μέτρων» στήριξης της αγελαδοτροφίας, που αποφάσισε το Υπουργικό 

Συµβούλιο µε την Απόφαση µε αρ. 44.301 και ηµερ. 22.5.1996». 

(β)  Ενώ ο Οργανισµός παραλάµβανε γάλα από τους πιο πάνω πέντε 

παραγωγούς και τους πλήρωνε, στους άλλους αιτητές για εισδοχή στον Κλάδο 

απαντούσε, µεταξύ άλλων, ότι η ποσόστωση που παραχωρείται στους 

νεοεισερχόµενους παραγωγούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, δεν είναι αρκετή 

από µόνη της για να δηµιουργηθεί µια βιώσιµη µονάδα και τόνιζε ότι η παραγωγή 

γάλακτος χωρίς ποσόστωση είναι παράνοµη. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός παραλάµβανε το γάλα των πιο  

πάνω παραγωγών, γιατί ο Νόµος του το επέβαλλε, και ότι οι παραγωγοί αυτοί 

πήραν προσωρινή όχι µόνιµη ποσόστωση, για να παράξουν γάλα για το οποίο 

υπήρχε ανάγκη.  Όσον αφορά στους άλλους αιτητές που υπέβαλαν αιτήσεις, 

ανέφερε ότι αυτοί δεν είχαν καν υποστατικά για παραγωγή. 

(γ)  Σύµφωνα µε όλα τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η παραχώρηση ποσοστώσεων 

στους πέντε παραγωγούς για το γαλακτοκοµικό έτος 1.4.03-31.3.04, αποτελεί 

δυσµενή διάκριση σε βάρος όλων των άλλων παραγωγών που αναµένουν την 

εξέταση και έγκριση της αίτησης τους, ώστε να αρχίσουν την παραγωγή γάλακτος 

και δηµιουργεί επίσης προηγούµενο. Η επίκληση σοβαρής έλλειψης γάλακτος δεν 

µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για επιβράβευση των παρανοµούντων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι δεν συµφωνεί ότι έγινε δυσµενής 

διάκριση σε βάρος άλλων αιτητών, οι οποίοι δεν είχαν έτοιµες µονάδες και θα 

χρειάζονταν δύο χρόνια για την παραγωγή γάλακτος, τη στιγµή που οι ανάγκες 

ήταν άµεσες και επιτακτικές.  Ανέφερε επιπρόσθετα ότι ποσοστώσεις δόθηκαν 

µόνο για τον συγκεκριµένο χρόνο, προσωρινά και χωρίς καµιά 

δέσµευση/υποχρέωση εκ µέρους του Οργανισµού για µόνιµη παραχώρηση τους 

και ότι µε τη σηµερινή τελική κατανοµή, η οποία έγινε µε βάση τα κριτήρια που 

εγκρίθηκαν από την Υπουργική Επιτροπή, έχουν ικανοποιήσει 19 

νεοεισερχόµενους παραγωγούς. 

(δ) Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται επιπρόσθετα ότι σχεδόν όλοι οι παραγωγοί 

υπερέβησαν τις ποσοστώσεις που τους παραχωρήθηκαν για το γαλακτοκοµικό 

έτος 2003-2004. 
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16. Παραχώρηση ποσόστωσης στον παραγωγό µε κωδ. αρ. 3. 

Στις 21.4.03 η Ad Hoc Επιτροπή του Συµβουλίου αποφάσισε να παραχωρήσει 

ποσόστωση 330.000 λίτρων στον πιο πάνω παραγωγό, για το γαλακτοκοµικό έτος 

2003-2004, µε την προϋπόθεση ότι θα αποσύρει οποιεσδήποτε αγωγές εναντίον 

του Οργανισµού.  Λόγω του ότι οι αγωγές αυτές αφορούν την αξία γάλακτος 

(£101.000 περίπου) που παρέλαβε  κατά τα τελευταία χρόνια ο Οργανισµός από 

τον παραγωγό αυτό σε µηδενική τιµή, λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων του, 

και δεδοµένου ότι ο εν λόγω παραγωγός έχασε σε προσφυγή και έφεση στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο για παραχώρηση σ΄ αυτόν, από τον Οργανισµό, 

ποσοστώσεων, είµαι της γνώµης ότι δεν θα έπρεπε να του παραχωρηθεί η 

ποσόστωση των 330.000 λίτρων, µέχρι τουλάχιστον την εκδίκαση των αγωγών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσόστωση παραχωρήθηκε, χωρίς όµως να 

αποσυρθούν οι αγωγές και µάλιστα ο παραγωγός αυτός παρέδωσε 469.125 λίτρα 

γάλα για το γαλακτοκοµικό έτος 2003-2004. 

Στην απαντητική του επιστολή, ο Πρόεδρος του Οργανισµού δεν σχολιάζει την πιο 

πάνω γνώµη, αλλά αναφέρει ότι µε την πρόσφατη κατανοµή των ποσοστόσεων, η 

ποσόστωση του πιο πάνω παραγωγού καθίσταται πλέον µόνιµη και ότι θα γίνουν 

όλες οι διαδικασίες για απόσυρση της αγωγής.  Αναφέρει επίσης ότι έχει ήδη 

ζητηθεί συνάντηση µε τον ενδιαφερόµενο, στην παρουσία των νοµικών 

συµβούλων των δύο πλευρών, για διευθέτηση του όλου θέµατος. 

17. Μεταφορικά γάλακτος. 

Ο Οργανισµός αποδέχθηκε πρόχειρα τιµολόγια από ορισµένους µεταφορείς, για 

σκοπούς διεκδίκησης αποσβέσεων για την αναβάθµιση µηχανογραφηµένων 

προγραµµάτων βυτιοφόρων γάλακτος, για ποσό ύψους £60.300, και για αγορά 

βυτίου, για ποσό ύψους £65.000, τα οποία δεν έφεραν προτυπωµένη επωνυµία 

της εταιρείας/προµηθευτή, ούτε και αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α.  Ορισµένοι άλλοι 

µεταφορείς, οι οποίοι διεκδικούσαν αποσβέσεις για την αναβάθµιση των 

µηχανογραφηµένων προγραµµάτων των βυτιοφόρων τους, υπέβαλαν τιµολόγια 

γνωστής εταιρείας, τα οποία ανέρχονταν σε £7.668 το καθένα.  Ας σηµειωθεί ότι το 

ποσό των πρόχειρων τιµολογίων ανερχόταν στις £12.000 το καθένα. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι ο Οργανισµός δεν µπορεί να επιβάλει στον 

προµηθευτή, κατά πόσο θα έχει προτυπωµένη την επωνυµία του στο τιµολόγιο και 
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όσον αφορά στα τιµολόγια τα οποία δεν έφεραν αριθµό εγγραφής ΦΠΑ, ότι ο 

Οργανισµός δεν µπορεί να επιβάλει τον τρόπο έκδοσης των τιµολογίων των 

προµηθευτών.  Μου ανέφερε επίσης ότι τα  εν λόγω τιµολόγια δεν πληρώθηκαν 

από τον Οργανισµό προς τον προµηθευτή αλλά από τους ίδιους τους µεταφορείς 

γάλακτος και ότι η διαφορά στο ύψος των ποσών που διεκδικήθηκαν οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα µηχανογραφηµένα προγράµµατα προέρχονται από διαφορετικούς 

προµηθευτές, αφού η επιλογή έγινε από τους ίδιους τους µεταφορείς, για να είναι 

συµβατά µε τα προγράµµατα και τον εξοπλισµό που είχαν ήδη εγκατεστηµένα στα 

βυτιοφόρα τους. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω θα ήθελα να τονίσω ότι ο Οργανισµός, ο οποίος θα 

καταβάλει τελικά ολόκληρο το κόστος της αναβάθµισης των µηχανογραφηµένων 

προγραµµάτων των βυτιοφόρων υπό µορφή αποσβέσεων, είχε υποχρέωση να 

βεβαιωθεί ότι όλα τα τιµολόγια που του υπέβαλαν ήταν πέραν πάσης αµφιβολίας 

γνήσια και αυθεντικά και επιπρόσθετα θα µπορούσε να διαδραµατίσει ένα πιο 

ενεργό ρόλο στην ορθή επιλογή των µηχανογραφηµένων προγραµµάτων. 

18. ∆ιακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Η διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος έγινε από τον Οργανισµό µόνο στην 

Επαρχία Πάφου,  όπως και τα προηγούµενα χρόνια.  Από τη διακίνηση του 

αιγοπρόβειου γάλακτος στην Επαρχία Πάφου, συνολικής αξίας £1.279.571, 

προέκυψε για τον Οργανισµό ζηµιά ύψους £28.097, σε σύγκριση µε £111.810 το 

2002. 

19. Λογαριασµός εσόδων και εξόδων κρεάτων.  

Κατά το 2003 λειτουργούσαν στον Οργανισµό τα πιο κάτω Σχέδια Εµπορίας 

Κρεάτων: 

(α)  Σχέδιο σφαγής και αποστέωσης αγελάδων για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(β)  Σχέδιο σφαγής µοσχαριών για λογαριασµό του Οργανισµού   

(γ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό του Οργανισµού 

(δ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(ε)  Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 
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Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των σχεδίων αυτών έχουν ως εξής: 

 
 

Σχέδιο 
  

Έσοδα 
  

Έξοδα 
 Πλεόνασµα/ 

(έλλειµµα) 
  £  £  £ 

Σχέδιο αγελάδων Κυβέρνησης  1.567.941  2.005.957  (438.016) 
Σχέδιο µοσχαριών Οργανισµού  1.648.450  1.608.022  40.428 
Σχέδιο αµνοεριφίων Οργανισµού  1.850.233  1.852.138  (1.905) 
Σχέδιο αµνοεριφίων Κυβέρνησης  37.766  122.336  (84.570) 
Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα)  168.960  367.892  (198.932) 
  5.273.350  5.956.345  (682.995) 
 
Ο Οργανισµός υπέστη από την εµπορία κρεάτων, όπως φαίνεται στον πιο πάνω 

πίνακα, ζηµιά ύψους £682.995, σε σύγκριση µε ζηµιά £37.058 το 2002. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι, όπως φαίνεται από τα πιο πάνω 

αποτελέσµατα µε τα οποία συµφωνεί, τα σχέδια που αφορούν τον Οργανισµό και 

για τα οποία υπάρχει η ευχέρεια λειτουργίας σε συνθήκες ελεύθερου εµπορίου, τα 

αποτελέσµατα δεν είναι ζηµιογόνα, όµως τα Σχέδια Κρεάτων, τα οποία τους 

αναθέτει η Κυβέρνηση, είναι ζηµιογόνα, καθότι αυτά αφορούν πλεονασµατικά και 

άλλα κρέατα που έπρεπε να αποσυρθούν από την αγορά και να 

αποθεµατοποιηθούν, ότι λόγω της φύσης τους τα αποθέµατα των κρεάτων αυτών 

παραµένουν στους ψυκτικούς θαλάµους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε τα 

ανάλογα έξοδα (ψυκτικά κ.λ.π.) και ότι η ρευστοποίηση των αποθεµάτων αυτών 

είναι δύσκολη και χρονοβόρα. 

20. Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Αναφορά για το πιο πάνω σχέδιο έγινε και στην έκθεσή µας για το 2002.  Η ζηµιά 

το 2003 από τη λειτουργία του σχεδίου, το οποίο αφορά σε συµφωνία µεταξύ 

Οργανισµού και Κυβέρνησης για τη σφαγή και διάθεση κρέατος και δερµάτων που 

προέρχονται από ζώα που κατάσχονται στα πλαίσια του Σχεδίου Ελέγχου της 

Τροµώδους Νόσου των προβάτων και της εκστρατείας κατά της Βρουκέλλωσης, 

ανήλθε στις £198.932, σε σύγκριση µε £39.808 το 2002. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 793, ηµερ. 13.1.04, ενέκρινε 

οµόφωνα την ανανέωση του συµβολαίου για συνέχιση του σχεδίου µέχρι τις 

31.3.2004. 
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Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η εξυπηρέτηση που πρόσφερε ο Οργανισµός στις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για την άµεση σφαγή ζώων που προσβλήθηκαν από 

βρουκέλλα, εντάσσεται στο σχέδιο εξάλειψης της ασθένειας και θεωρούν ότι για το 

θέµα αυτό, ο Οργανισµός πρόσφερε εθνικό έργο. 

21. Σχέδιο αυτοεπιδότησης σφαγής αγελάδων. 

Αναφορά για το πιο πάνω σχέδιο, η λειτουργία του οποίου τερµατίστηκε στις 

31.12.03, έγινε και στην έκθεσή µας για το 2002. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε 

την επιστολή του αρ. Φακ. Υ.Ε.Β&Τ 2.6.02.3, ηµερ. 19.9.03, έδωσε εντολή προς 

τον Οργανισµό όπως: 

(α)  Τερµατιστεί αµέσως η αποκοπή του 0,5 σεντ/λίτρο από την αξία γάλακτος που 

παραδίνει στον Οργανισµό η Οµάδα Αγελαδοτρόφων, η οποία αντιτίθεται στην 

αποκοπή αυτή, και 

(β)  να επιστραφούν στην εν λόγω οµάδα όλα τα ποσά που τους απέκοψε ο 

Οργανισµός από την ηµεροµηνία κατά την οποία υπέβαλαν γραπτώς το αίτηµα 

τους, πλέον νόµιµο τόκο. 

Ο Οργανισµός σταµάτησε την αποκοπή από τους πιο πάνω αγελαδοτρόφους το 

Νοέµβριο 2003, δεν έχει όµως επιστρέψει τα ποσά που αναφέρονται στο (β) πιο 

πάνω.  Εξακολουθεί επίσης να εκκρεµεί η εκδίκαση των αγωγών που 

καταχωρίστηκαν στις 28.1.03 εναντίον του Οργανισµού από την οµάδα που 

αντιτίθεται στην πιο πάνω αποκοπή.   

Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός κατακρατεί ποσό ύψους £683.671, το οποίο αφορά 

το πιο πάνω σχέδιο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, αναφορικά µε το σχέδιο αυτό 

και τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες, τόσο γραπτές όσο και προφορικές, από τον 

αρµόδιο Υπουργό, πιστεύει ότι πολύ σύντοµα το όλο θέµα θα διευθετηθεί. 

22. Επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού. 

Εκκρεµεί ακόµη η έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, σχετικά µε 

την προσφυγή του Οργανισµού εναντίον της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής.  
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23. Αποθέµατα κρεάτων κατά τις 31.12.2003. 

Τα αποθέµατα κρεάτων στις 31.12.2003 ανέρχονταν σε 726.782 κιλά, σε σύγκριση 

µε 372.022 κιλά στις 31.12.2002, µε αποτέλεσµα την αύξηση των ψυκτικών τελών 

από £85.968 το 2002, σε £214.945 το 2003. 

Τα αποθέµατα κρεάτων στις 31.3.04 ανέρχονταν σε 641.851 κιλά (380.222 κιλά 

αγελαδινό κρέας, 64.080 κιλά βρουκελλωµένο αγελαδινό, 27.382 κιλά αιγοπρόβειο  

και 170.167 κιλά βρουκελλωµένο αιγοπρόβειο).  Ζήτησα να πληροφορηθώ για τον 

τρόπο διάθεσης των πιο πάνω αποθεµάτων, ενόψει της µετεξέλιξης του 

Οργανισµού και της ανάληψης της εµπορίας κρεάτων από άλλο φορέα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την εκποίηση όλων των αποθεµάτων, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, 

τόσο από εσωγενείς (συµφέροντα παραγωγών κ.τ.λ.), όσο και από εξωγενείς 

παράγοντες (διεθνείς τιµές, ελεύθερη εισαγωγή ευρωπαϊκών κρεάτων κ.τ.λ.) και 

ότι από τους 727 τόνους, που ήταν τα αποθέµατα κατά τις 31.12.03, έχουν µειωθεί 

στους 577 τόνους κατά τις 31.5.04. 

24. Χρεώστες – Πιστωτές. 

Οι χρεώστες και οι πιστωτές στις 31.12.03 και 31.3.04 παρουσίαζαν την πιο κάτω 

εικόνα: 

  31.12.03  31.3.04 
  £  £ 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ     
Βιοµήχανοι γάλακτος  3.591.586  1.290.767 
Άδειες βιοµηχάνων  15.146  15.146 
Χρεώστες κρεάτων  934.255  560.731 
Χρεώστες προϊόντων  4.185  4.185 
∆ιάφοροι χρεώστες  405.535  125.367 
Προπληρωµές και προκαταβολές  10.072  13.257 
  4.960.779  2.009.453 
Μείον:  Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  106.660  106.660 
  4.854.119  1.902.793 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ     
Παραγωγοί-Γάλα  3.333.356  668.176 
Παραγωγοί-Κρέατα  1.027.987  853.385 
Μεταφορείς γάλακτος  107.030  105.672 
∆ιάφοροι πιστωτές  232.958  179.103 
  4.701.331  1.806.336 
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Ενόψει της µετεξέλιξης του Οργανισµού από 1.4.04, ζήτησα να πληροφορηθώ 

πώς προτίθεται να διευθετήσει τις πιο πάνω εκκρεµότητες. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι όπως φαίνεται και από την πιο πάνω κατάσταση, ο 

Οργανισµός είναι σε θέση να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις του (εξόφληση των 

πιστωτών του), αφού εισπράξει όλα τα χρέη του και επιπρόσθετα καταστεί δυνατή 

η πώληση των αποθεµάτων των κρεάτων, γεγονός για το οποίο προσπαθεί 

καθηµερινά. 

25. Εξοπλισµός/λειτουργία αποστεωτηρίου κρεάτων. 

(α)  Η άδεια λειτουργίας του αποστεωτηρίου έληξε στις 31.12.03 και ο εξοπλισµός 

του µεταφέρθηκε στο νέο αποστεωτήριο που έχει ενοικιάσει η Π.Ο.Α., όπου και 

συνέχισε τις εργασίες του µέχρι τις 31.3.04, κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου 

του Οργανισµού ηµερ. 5.1.04. 

Η λειτουργία του αποστεωτηρίου τερµατίστηκε στις 31.3.04 και ο εξοπλισµός, 

αξίας £48.004 (κόστος κτήσης), σύµφωνα µε τους τελικούς λογαριασµούς, 

εξακολουθεί να παραµένει στο αποστεωτήριο της Π.Ο.Α., χωρίς να έχει ληφθεί 

οποιαδήποτε σχετική απόφαση για ενοικίαση ή διάθεσή του.  

(β)  Το Μάιο 2003 ο Οργανισµός προέβη στην αγορά µηχανής τεµαχισµού 

κρέατος σε κύβους, αξίας £8.165, για τις ανάγκες του αποστεωτηρίου,  η οποία 

δεν αποτελούσε αντικατάσταση παλαιού µηχανήµατος, αφού µέχρι το Μάιο 2003 η 

εργασία του τεµαχισµού διεξαγόταν για χρόνια µε το χέρι, και γνωρίζοντας ότι η 

λειτουργία του αποστεωτηρίου θα τερµατιζόταν σε µερικούς µήνες. 

(γ)  Στις 12.1.2004 έγινε καταγραφή του εξοπλισµού του αποστεωτηρίου κρεάτων 

από λειτουργούς του Οργανισµού και διαπιστώθηκαν ελλείµµατα σε ορισµένα 

είδη, αξίας £4.343 (κόστος κτήσης), τα οποία, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο του 

αποστεωτηρίου, είχαν καταστραφεί λόγω φθοράς και υπερβολικής χρήσης.  Για τα 

πιο πάνω ελλείµµατα δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις από 

τον Οργανισµό. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Υπουργός Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού, συµφώνησε µε την Π.Ο.Α. να τους παραχωρηθεί ο 

εξοπλισµός του αποστεωτηρίου, σε περίπτωση που η εν λόγω Οργάνωση θα 

αναλάµβανε την εµπορία των κρεάτων µετά από τη διακοπή της σχετικής 

δραστηριότητας από τον Οργανισµό, και ότι µε την τροποποίηση της Νοµοθεσίας 

του Οργανισµού, ενηµερώθηκε σχετικά ο νέος καθ΄ ύλην αρµόδιος Υπουργός 

Γεωργίας, για την εν λόγω συµφωνία από τον οποίο ο Οργανισµός ζήτησε 

γραπτώς την έγκριση του, για επικύρωση της συµφωνίας. 

Σ΄ ότι αφορά την αγορά µηχανής τεµαχισµού κρέατος σε κύβους µου ανέφερε ότι ο 

Οργανισµός την χρησιµοποίησε ήδη για περίοδο 10 µηνών. 

Για τα ελλείµµατα στον εξοπλισµό του αποστεωτηρίου, ο Πρόεδρος µε 

πληροφόρησε ότι διενεργείται σχετικός έλεγχος από το Λογιστήριο και ότι θα 

ληφθούν ανάλογες αποφάσεις από τον Οργανισµό. 

26. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. 

Παρατηρήθηκε ότι στο µητρώο περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται είδη που 

είτε καταστράφηκαν είτε χάθηκαν/κλάπηκαν, µε αποτέλεσµα να µην 

παρουσιάζονται στους Τελικούς Λογαριασµούς τα πραγµατικά περιουσιακά 

στοιχεία.  Αναφέρω ως παραδείγµατα τις περιπτώσεις των φορητών συσκευών 

τηλεφώνου, τηλεόρασης, συσκευής ζεστού και κρύου νερού, ηλεκτρικής ζυγαριάς 

κ.ά. 

Φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού άρχισε στις 

αρχές του 2004, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει ολοκληρωθεί και να ετοιµαστεί 

πιστοποιητικό καταµέτρησης.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αποθηκών 26.5,  µε 

την ολοκλήρωση της καταµέτρησης στο τέλος κάθε χρόνου, ετοιµάζεται σχετικό 

πιστοποιητικό, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή.  Τονίζεται 

ότι για τα ελλείµµατα και τα είδη που καταστράφηκαν θα έπρεπε να ετοιµαστούν 

δελτία ελλειµµάτων και δελτία αχρήστων, τα οποία να τύχουν της έγκρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η φυσική καταµέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων συνεχίζεται και ότι µε τη συµπλήρωσή της, για 

οποιαδήποτε ελλείµµατα ή είδη που καταστράφηκαν, θα ετοιµαστούν τα σχετικά 

δελτία για έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
 
 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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