
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.  

 

1. Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 2.  Νομικό πλαίσιο. 

Με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί της Μεταβίβασης των 

Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 

Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμου του 2014 

(Ν. 24(Ι)/2014), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 

στις 28.2.2014, ο Οργανισμός δεν ασκεί πλέον τις αρμοδιότητες και λειτουργίες που 

ασκούσε δυνάμει των περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμων του 1969 

μέχρι 2014. Επίσης, με τη δημοσίευση στις 21.3.2014 του περί ∆ιάλυσης και 

Εκκαθάρισης του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ∆ιατάγματος 

του 2014 (Κ∆Π 164/2014), που εκδόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός διαλύεται και ο Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναθέτει στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του Οργανισμού εντός έξι μηνών από 

την ημερομηνία έναρξης του πιο πάνω ∆ιατάγματος, διορισμός ο οποίος έγινε στις 

21.3.2014. Εκτενέστερη αναφορά, σε σχέση με τις διατάξεις/πρόνοιες των πιο πάνω 

νομοθετημάτων, γίνεται πιο κάτω. 

3. Οικονομική κατάσταση. 

Ενόψει του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού, οι οικονομικές 

καταστάσεις του ετοιμάστηκαν στη βάση της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας και 

η περίοδος αναφοράς επεκτάθηκε μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας ισχύος 

του ∆ιατάγματος ∆ιάλυσης και Εκκαθάρισης και του διορισμού του Εκκαθαριστή, 

δηλαδή μέχρι τις 20.3.2014.  

(α) Αποτελέσματα έτους. Ο Οργανισμός για την περίοδο από 1.1.2013-20.3.2014 

παρουσίασε πλεόνασμα ύψους €270.934, σε σύγκριση με έλλειμμα €216.749 το 2012.  

Κατά την πιο πάνω περίοδο αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα αναλογιστική 
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ζημιά του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων ύψους €2.278.144 (αναλογιστικό 

κέρδος ύψους €755.732 το 2012), καθώς επίσης και κέρδος ύψους €2.781.220, λόγω 

επανεκτίμησης της αξίας της γης και κτιρίων, του εξοπλισμού χημείου και των 

οχημάτων του Οργανισμού. Συνεπώς, το συνολικό πλεόνασμα για την περίοδο 

1.1.2013-20.3.2014 ανήλθε στα €774.010, σε σύγκριση με συνολικό πλεόνασμα 

€538.983 το 2012. 

(β)  Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού για την περίοδο από 1.1.2013-20.3.2014 

ανήλθαν σε €2.405.170 (εκ των οποίων ποσό €1.725.004 ή ποσοστό 71,7% ήταν 

κρατική χορηγία), σε σύγκριση με έσοδα €2.104.407 το 2012 (εκ των οποίων ποσό 

€1.644.264 ή ποσοστό 78,1% ήταν κρατική χορηγία), δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 

€300.763 ή ποσοστό 14,3%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής 

χορηγίας (€80.740) και των αναβαλλόμενων εσόδων από κρατική χορηγία (€278.037), 

ενώ παράλληλα σημειώθηκε μείωση των εσόδων από αναλύσεις γάλακτος (€72.361). 

(γ)  Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισμού για την περίοδο από 1.1.2013-20.3.2014 

ανήλθαν σε €2.134.236, σε σύγκριση με €2.321.156 το 2012, δηλαδή σημειώθηκε μείωση 

€186.920 ή ποσοστό 8,1%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών για 

μισθούς και ωφελήματα προσωπικού (€278.750), ενώ παράλληλα σημειώθηκε αύξηση 

στα διοικητικά και άλλα έξοδα (€73.024) και στις  αποσβέσεις (€19.522).  

(δ) Λογιστικοί Αριθμοδείκτες. Οι πιο κάτω λογιστικοί αριθμοδείκτες δίνουν μια 

γενική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 1.1.2013-20.3.2014  2012

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις

 
4,5 5,3

Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα 71,7% 78,1%

∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα 71,3% 77,6%

4.  Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2013, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αρχικά στις 22.6.2012. Στις 29.1.2013 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, ο οποίος 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.3.2013 και κατατέθηκε στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων στις 26.3.2013. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων, ο 
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Προϋπολογισμός έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο μέχρι τις 30.9.2012. 

Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή στις 25.4.2013 και δημοσιεύθηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 30.4.2013 (Ν. 28(ΙΙ)/2013) και προνοούσε 

συνολικές δαπάνες ύψους €2,4 εκ.  Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013, η 

Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια. Κατά την περίοδο 1.3.2013 μέχρι 29.4.2013 εκδόθηκαν 

επιταγές για πληρωμή μισθών και άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων, αλλά, σύμφωνα με 

τον Οργανισμό, δόθηκαν στους δικαιούχους με την έγκριση του Προϋπολογισμού από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων (25.4.2013), κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Ως 

εκ τούτου, οι πληρωμές που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου δεν ήταν νομοθετικά 

καλυμμένες.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι εκκρεμούσε η πληρωμή των μισθών 

για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 και εξέφρασε την άποψη ότι οι εν 

λόγω πληρωμές δεν ήταν παράνομες, καθότι αυτές διενεργήθηκαν μετά την 

έγκριση του Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενόσω 

εκκρεμούσε τυπικά η δημοσίευση του Νόμου.  

Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό για το 2014, ενόψει των διεργασιών που γίνονταν 

και της μη δυνατότητας χρονικού προσδιορισμού της κατάργησης/διάλυσης του 

Οργανισμού, αυτός ψηφίστηκε για ολόκληρο το έτος, αλλά προέβλεπε ότι ουδεμία 

δαπάνη δυνατό να διενεργηθεί, που να υπερβαίνει το ήμισυ της προϋπολογιζόμενης 

πρόνοιας των σχετικών άρθρων του Προϋπολογισμού, χωρίς την προηγούμενη 

ενημέρωση και τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2014, ο οποίος εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 11.12.2013, κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε Νόμο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 28.2.2014 (Ν. 5(ΙΙ)/2014). Ο Προϋπολογισμός 

προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €1,8 εκ. και για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2014 ψηφίστηκαν δωδεκατημόρια. 

5. Κατάργηση/τερματισμός λειτουργίας του Οργανισμού. 

Όπως εκτενώς αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας Έκθεση, η κατάργηση του 

Οργανισμού, η οποία είχε τροχοδρομηθεί, σε πολιτικό επίπεδο, από το 2011, 
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επιτεύχθηκε τελικά πολύ αργότερα, στις 21.3.2014 (ημερομηνία διορισμού του 

Εκκαθαριστή).  

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του αρ. 73.626, ημερ. 29.5.2012, ενέκρινε 

αρχικά τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή μελέτης για το μέλλον του 

Οργανισμού και στη συνέχεια, με την απόφασή του αρ. 75.188, ημερ. 5.6.2013, 

εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 

Οικονομικών, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση, 

μεταξύ άλλων, του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. Mε νέα 

απόφαση, αρ. 76.183, ημερ. 11.12.2013, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 

συγκεκριμένες νομοθετικές και άλλες ενέργειες/ρυθμίσεις, στη βάση των οποίων 

ψηφίστηκε ο Ν. 24(Ι)/2014 για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του 

Οργανισμού και εκδόθηκε η Κ∆Π 164/2014 για τη διάλυση και εκκαθάριση του Οργανισμού, 

αναφορά για τα οποία γίνεται στην  παράγραφο 2 πιο πάνω. 

Οι κυριότερες πρόνοιες και ρυθμίσεις των πιο πάνω αφορούν στα ακόλουθα: 

(α)  Αρμοδιότητες και λειτουργίες. Σύμφωνα με τον Ν. 24(Ι)/2014 (άρθρα 3, 7 και 8), οι 

αρμοδιότητες και λειτουργίες του Οργανισμού μεταβιβάζονται στο Τμήμα Γεωργίας, εκτός 

των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του Εργαστηρίου Γάλακτος του Οργανισμού, οι 

οποίες μεταβιβάζονται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού δεν ασκεί πλέον καμιά αρμοδιότητά του, εκτός στην έκταση που αυτό είναι 

αναγκαίο για την οριστική διάλυσή του και οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, 

η οποία εκκρεμεί, συνεχίζεται ή ασκείται, ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπιστεί.  

(β) Προσωπικό. Οι 24 θέσεις του μόνιμου προσωπικού, μαζί με τους κατόχους τους, 

και πέντε από τις 13 κενές (στις 28.2.2014) θέσεις, μεταφέρονται στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-∆ιοίκηση, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

στο Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (Τ∆∆&Π) και στο Γενικό Λογιστήριο και 

δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Υπουργείων ή 

Τμημάτων ή Υπηρεσιών που μεταφέρονται, αλλά σε νέα εδάφια του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και σημειώνονται ή θα σημειωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, με 

διπλό σταυρό (++). 

Οι δύο έκτακτοι λειτουργοί του Οργανισμού μεταφέρονται και συνεχίζουν να 

απασχολούνται ως έκτακτοι ο ένας στο Γενικό Λογιστήριο και ο άλλος στο Τ∆∆&Π, με 

όρους απασχόλησης, δικαιώματα και ωφελήματα που έχουν οι εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και οι πέντε ωρομίσθιοι υπάλληλοι μεταφέρονται στον 
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Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-

∆ιοίκηση. 

Το μεταφερόμενο μόνιμο και ωρομίσθιο προσωπικό απολαμβάνει όλων των 

δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των 

δημόσιων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, ανάλογα.  

(γ)  Περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά διάθεσιμα και οικονομικές υποχρεώσεις του 

Οργανισμού και των Ταμείων Συντάξεων και Χορηγημάτων και Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης.  Σύμφωνα με το περί ∆ιάλυσης και Εκκαθάρισης του Οργανισμού 

Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ∆ιάταγμα του 2014 (Κ∆Π 164/2014), τα 

καθήκοντα του Εκκαθαριστή περιορίζονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων της 

απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 76.183, ημερ. 11.12.2013, οι οποίες 

προβλέπουν, σε γενικές γραμμές, όπως τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματικά 

διαθέσιμα του Οργανισμού, του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και του 

Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων περιέλθουν στην κυριότητα του Κράτους και τα 

Ταμεία διαλυθούν, οι οικονομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, πλέον οποιεσδήποτε 

άλλες υποχρεώσεις του προκύψουν μέχρι το κλείσιμό του, σύμφωνα και με τις 

διαπιστώσεις των εκκαθαριστών, καθώς και η καταβολή των υφιστάμενων και 

μελλοντικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του Οργανισμού να  

αναληφθούν από το Κράτος.  

Συναφώς αναφέρεται ότι με σχετικές της οδηγίες, ημερ. 25.2.2014, η Γενική ∆ιευθύντρια του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ζήτησε από το προσωπικό του 

Οργανισμού όπως παραμείνει, κατά τη μεταβατική περίοδο, στα υφιστάμενα καθήκοντά του, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των αρμοδιοτήτων στα διάδοχα 

Τμήματα/Υπηρεσίες και όπως την εποπτεία, σε διοικητικά θέματα, να την έχει ο Λειτουργός 

που ασκούσε μέχρι τότε χρέη Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Οργανισμού, σε συνεννόηση με 

τις ∆ιευθύνσεις των διάδοχων Τμημάτων/Υπηρεσιών.  

Όσον αφορά στο ιδιόκτητο κτίριο που στεγαζόταν ο Οργανισμός (1.950 τ. μ., χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το υπόγειο), η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη ότι άρχισε ήδη η 

μεταφορά/τοποθέτηση του προσωπικού στα διάδοχα Τμήματα/Υπηρεσίες, εξέφρασε 

την άποψη όπως ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την έγκαιρη και 

αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση του κτιρίου, ώστε να αποφευχθούν 

αχρείαστες δαπάνες. 
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6. Προσωπικό. 

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

Οργανισμός κατά την 28.2.2014 (ημερομηνία κατά την οποία το προσωπικό του 

Οργανισμού μεταφέρθηκε στη δημόσια υπηρεσία) και την 31.12.2012, μαζί με το 

ανάλογο κόστος: 

 

Περίοδος 
1.1.2013 -
20.3.2014  2012 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  24   28 

Τακτικό εργατικό προσωπικό 5  5 

Σύνολο 29  33 

    
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: €  € 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό 1.324.860  1.476.157

Τακτικό εργατικό προσωπικό 145.678  123.462

Σύνολο 1.470.538  1.599.619

Μέσος όρος δαπανών προσωπικού:    

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό 55.203  52.720

Τακτικό εργατικό προσωπικό 29.136  24.692

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1.2013-20.3.2014 και του έτους 2012, ο 

Οργανισμός απασχόλησε επίσης 2 και 3 έκτακτους υπαλλήλους, με σύνολο 

δαπάνης €50.884 και €59.767, αντίστοιχα. 

Στις 28.2.2014 υπήρχαν 13 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 5 μεταφέρθηκαν 

στη δημόσια υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5(β) πιο πάνω. Οι δύο 

έκτακτοι υπάλληλοι (γραφέας και λογιστικός λειτουργός) απασχολήθηκαν έναντι 

ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων.  

Σύμφωνα με ενδιάμεση αναλογιστική μελέτη που έγινε τον Απρίλιο του 2014, για την 

εξασφάλιση της απαραίτητης πληροφόρησης για την εφαρμογή του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου αρ. 19, η αναλογιστική υποχρέωση του Σχεδίου στις 20.3.2014 

ανέρχεται στα €6.605.227 (€6.179.266 στις 31.12.2012) και προκύπτει αναλογιστικό 

έλλειμμα ύψους €676.367 (πλεόνασμα €1.492.886 στις 31.12.2012). Το εν λόγω 

έλλειμμα προέκυψε λόγω της  απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων (επενδύσεις 

σε μετοχές και ομόλογα) του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων 

του Οργανισμού. 
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(β)  Αναδιοργάνωση.   Με την έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2011, στον οποίο 

περιλήφθηκαν οι ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση όπως συμφωνήθηκαν, έχει εγκριθεί 

ουσιαστικά η αναδιοργάνωση και το νέο οργανόγραμμα του Οργανισμού. Όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενες μας Εκθέσεις, γεννάται το ερώτημα πώς είναι δυνατόν 

να έχει εγκριθεί αναδιοργάνωση του Οργανισμού, που συμπεριλαμβάνει και αναβαθμίσεις 

θέσεων υφιστάμενου προσωπικού, τη στιγμή που λίγους μήνες μετά την έγκριση του 

Προϋπολογισμού για το 2011, συμφωνείτο στο Προεδρικό Μέγαρο, από τους πολιτικούς 

αρχηγούς, η κατάργηση του Οργανισμού. 

Σημειώσαμε και πάλι ότι τα απαιτούμενα νέα σχέδια υπηρεσίας έτυχαν σχετικής 

επεξεργασίας από το Τ∆∆&Π και νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, 

εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.5.2012 και κατατέθηκαν στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για τελική έγκριση, ενώ, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, το 

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για να μελετήσει 

τρόπους για την ομαλή κατάργηση του Οργανισμού.  

Όπως αντιλαμβανόμαστε, στη βάση αυτών των σχεδίων υπηρεσίας, αν τελικά εγκριθούν, 

θα ανελιχθεί και το επηρεαζόμενο προσωπικό στη νέα ξεχωριστή δομή στο 

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που μεταφέρθηκαν. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι μετά την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 5.6.2013, για την κατάργηση του Οργανισμού, 

το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απέσυρε στις 

30.9.2013 τα σχέδια υπηρεσίας που είχαν κατατεθεί, με τη μορφή Κανονισμών, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  

(γ)  Απασχόληση έκτακτου προσωπικού.    Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη το 

ιστορικό της πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού και των συνεχών παρατάσεων της 

υπηρεσίας του διαχρονικά, όπως εκτενώς αναφέρθηκε σε προηγούμενες μας Εκθέσεις, 

τις τροχοδρομούμενες ενέργειες για τον τερματισμό της λειτουργίας του Οργανισμού 

και τα δεδομένα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί (αναδιοργάνωση, νέο 

οργανόγραμμα, κύκλος εργασιών), διατύπωσε κατ΄ επανάληψη τις επιφυλάξεις της 

για την ανάγκη απασχόλησης έκτακτου προσωπικού και εξέφρασε την άποψη ότι οι 

ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν με την επαναξιολόγηση και κατανομή των 

εργασιών στο υφιστάμενο προσωπικό.  

Παρατηρήσαμε επίσης ότι ο τρόπος χειρισμού από τον Οργανισμό του πιο πάνω θέματος 

διαχρονικά, είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, δύο από αυτούς να καταστούν, λίγο πριν 
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τη λήξη του συμβολαίου τους, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και με τη διάλυση του 

Οργανισμού να μεταφερθούν στο ∆ημόσιο. Οι υπηρεσίες του τρίτου έκτακτου υπάλληλου 

τερματίστηκαν με τη λήξη του συμβολαίου του στις 31.10.2012, ο οποίος όμως τον ∆εκέμβριο 

του 2013 κατέθεσε ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών αίτηση εργατικής 

διαφοράς, διεκδικώντας σχετικές αποζημιώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 

στο Λογιστήριο και στην Υπηρεσία Επιθεώρησης έγινε για να βοηθήσουν τη 

νεοσύστατη τότε Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισμού, μετά την ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ και για κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν αργότερα, λόγω 

του θανάτου ενός υπαλλήλου και της αφυπηρέτησης άλλων, καθώς επίσης και 

λόγω της ανάληψης της εφαρμογής του Σχεδίου Γάλακτος στα σχολεία. 

          Μας ανέφερε επίσης ότι με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη 

των πιο πάνω αναγκών, αντί της πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων, ο 

Οργανισμός πέτυχε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ταυτόχρονα διασφάλισε 

την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τις επιφυλάξεις της για την ανάγκη 

απασχόλησης έκτακτου προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του θέματος 

από τον Οργανισμό διαχρονικά, καθότι οι ανάγκες, ενόψει των νέων δεδομένων που 

επήλθαν στις δραστηριότητες του Οργανισμού και των τροχοδρομούμενων αλλαγών, θα 

μπορούσαν να καλυφθούν με την επαναξιολόγηση και κατανομή των εργασιών στο 

υφιστάμενο προσωπικό.  

7.  Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις) γάλακτος. 

Ποσόστωση σημαίνει την ποσότητα γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει 

κάποιος παραγωγός, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε εισφορά επί του 

πλεονάσματος (Levy), δηλαδή πρόστιμο. 

Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων είχε, μέχρι και 

τις 28.2.2014, ο Οργανισμός, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρείχε το 

άρθρο 24 των περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμων του 1969 έως 

2014, καθώς επίσης και με βάση τη συμφωνία αναδοχής που έχει με τον 

Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Ν. 24(Ι)/2014, 

οι αρμοδιότητες και λειτουργίες, που ασκούσε ο Οργανισμός, μεταβιβάζονται, 

όπως εκτενώς αναφέρεται στην παράγραφο 5 πιο πάνω, στο Κράτος. Όπως 

αντιλαμβανόμαστε, η συμφωνία αναδοχής, η οποία ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι 
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τις 31.12.2014, μεταφέρεται για υλοποίηση από το Τμήμα Γεωργίας, στο οποίο 

έχουν ανατεθεί οι σχετικές με το εν λόγω θέμα αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του 

Οργανισμού. 

Η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος των ποσοστώσεων αγελαδινού 

γάλακτος, οι οποίες αποτελούν ένα από τα Μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

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

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

του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά σε 

ποσοστώσεις, το οποίο εκδιδόταν δυνάμει του άρθρου 58Β του περί Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου. 

Στόχος του Μέτρου είναι ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης παραγωγής γάλακτος 

και γαλακτοκομικών προϊόντων. Για παραγωγή γάλακτος πέραν της ποσόστωσης 

επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος (Levy). 

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

(ποσοστώσεις) καθορίστηκε σε 145.200 τόνους αγελαδινού γάλακτος (140.970.874 λίτρα), 

ενώ μεταγενέστερα, με βάση νεώτερους Κανονισμούς ((ΕΚ) 248/2008 και (ΕΚ) 72/2009) 

αυξήθηκε περαιτέρω. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 72/2009 προβλέπει ετήσια αύξηση 

1% της εθνικής ποσότητας αναφοράς κάθε χρόνο, μέχρι και το γαλακτοκομικό έτος 2013-

2014, ενώ για το γαλακτοκομικό έτος 2014-2015 (οι ποσοστώσεις προβλέπεται να λήξουν το 

2015), δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αύξηση. Για το γαλακτοκομικό έτος 2012-2013, ο εν 

λόγω Κανονισμός προβλέπει εθνική ποσότητα αναφοράς για την Κύπρο 154.117,616 

τόνους (149.628.753 λίτρα). 

Για την περίοδο 2012-2013, η εθνική ποσότητα αναφοράς διαχωρίστηκε σε 

«Παραδόσεις» 153.447,183 τόνους (148.977.847 λίτρα) και σε «Απευθείας 

Πωλήσεις» 670,433 τόνους (650.906 λίτρα). Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκομικό 

έτος που έληξε στις 31.3.2013, η Κύπρος παρήγαγε, συνολικά, 150.639.948 λίτρα 

αγελαδινού γάλακτος (150.173.818 λίτρα «Παραδόσεις» και 466.130 λίτρα 

«Απευθείας Πωλήσεις»), σημειώθηκε υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, 

με αποτέλεσμα να καταβληθεί εισφορά επί του πλεονάσματος (Levy) ύψους 

€342.824, την οποία επωμίστηκαν 13 παραγωγοί με ποσόστωση για «Παραδόσεις», 

η οποία καταβλήθηκε στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για να την καταβάλει 

στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. 
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8. Ενοικίαση τυροκομείου στη Λάρνακα. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Οργανισμός υπενοικιάζει 

από το 1997 σε συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία το υποστατικό στο οποίο στεγάζετο 

το τυροκομείο στη Λάρνακα, χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη. Επισημάναμε ότι παρόλο 

που ο ιδιοκτήτης του τυροκομείου ζητά επιτακτικά από το 2003 την επιστροφή του 

υποστατικού, εντούτοις ο Οργανισμός συνεχίζει να το υπενοικιάζει στην πιο πάνω 

γαλακτοβιομηχανία, με πιθανό τον κίνδυνο ο ιδιοκτήτης να κινηθεί νομικά εναντίον του 

Οργανισμού.  

Όπως διαπιστώθηκε, στις 27.4.2011 ο ιδιοκτήτης του τυροκομείου κατέθεσε αίτηση 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας τόσο εναντίον του 

Οργανισμού, όσο και εναντίον της γαλακτοβιομηχανίας, για εκκένωση και 

παράδοση του υποστατικού και η υπόθεση, μετά από αναβολές, ορίστηκε  για 

ακρόαση τον Σεπτέμβριο του 2014.  

Παρατηρήσαμε ότι, παρόλο που δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση από την εν 

λόγω γαλακτοβιομηχανία σε επιστολές που στάληκαν σε αυτή το 2007 και το 2010, 

μέσω του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, με τις οποίες της ζητήθηκε να 

παραδώσει αμέσως τις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, εντούτοις ο Οργανισμός δεν 

προχώρησε στη λήψη μέτρων εναντίον της γαλακτοβιομηχανίας. Παρατηρήσαμε επίσης 

ότι, σύμφωνα με το πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης της κινητής περιουσίας του 

Οργανισμού για το έτος 2011, διαπιστώθηκαν ελλείμματα και κατεστραμμένος εξοπλισμός 

στο τυροκομείο στη Λάρνακα, με κόστος κτήσης ύψους €84.410, την ευθύνη για τη φύλαξη 

του οποίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό, έφερε η γαλακτοβιομηχανία, στην οποία ο εν 

λόγω εξοπλισμός παραχωρήθηκε και ως εκ τούτου οποιεσδήποτε διαφορές ή ελλείψεις 

έπρεπε να βαρύνουν την ίδια, χωρίς ωστόσο τούτο να γίνει. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε 

ότι ακόμη και μετά την πώληση του εξοπλισμού του τυροκομείου στην πιο πάνω 

γαλακτοβιομηχανία, μετά από ζήτηση προσφορών και την εξόφληση και μετακίνησή του 

από τα υποστατικά τον Ιούλιο του 2013, χωρίς να παραδοθούν τα υποστατικά στον 

Οργανισμό και παρόλο που, στη βάση νομικής συμβουλής, ο Οργανισμός επέλεξε να 

στείλει τον ∆εκέμβριο του 2013 επιστολή στην εν λόγω γαλακτοβιομηχανία, ζητώντας 

εξόφληση των οφειλόμενων ενοικίων εντός 21 ημερών από τη λήψη της επιστολής, 

διαφορετικά θα καταχωρούσε αίτηση έξωσης, εντούτοις μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου 

δεν είχαν γίνει από τον Οργανισμό οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες,  παρόλο που εκκρεμεί, 
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μέχρι σήμερα, η καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων για την περίοδο 17.1.2013-

20.3.2014, συνολικού ύψους €23.670, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ €3.636. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο ίδιος ο Οργανισμός ζητούσε 

επίμονα από τον ιδιοκτήτη του τυροκομείου να προσφύγει στο ∆ικαστήριο 

Ελέγχου Ενοικιάσεων, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα και ότι σε συνεννόηση 

μαζί του ο Οργανισμός ζήτησε επανειλημμένα από την εν λόγω γαλακτοβιομηχανία να 

παραδώσει τα υποστατικά, χωρίς όμως, μέχρι και σήμερα, να υπάρξει οποιαδήποτε 

ανταπόκριση. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι το όλο θέμα θα πρέπει να τύχει περαιτέρω 

χειρισμού από τον Εκκαθαριστή που διορίστηκε. 

9.  Εξοπλισμός αποστεωτηρίου και αυτοκίνητα-ψυγεία που παραχωρήθηκαν 

δωρεάν στην Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ). 

(α) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2004, ο εξοπλισμός 

του αποστεωτηρίου μαζί με τρία αυτοκίνητα-ψυγεία, με κόστος κτήσης £92.177 

(€157.494), παραχωρήθηκαν στον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), 

βάσει προφορικής συμφωνίας μεταξύ του τότε Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και της ΠΟΑ. Για τη δωρεά αυτή είχε ληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2004 η 

έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (αρμόδιο 

Υπουργείο για τον Οργανισμό από τις 20.2.2004) και αναμενόταν και η σχετική έγκριση 

του Υπουργείου Οικονομικών, αφού εξεταζόταν, μέσα στα πλαίσια των δημόσιων 

ενισχύσεων, κατά πόσο η δωρεά αυτή επιτρεπόταν. Σημειώνεται ότι τα αυτοκίνητα-

ψυγεία εκποιήθηκαν από τον Οργανισμό κατά το 2007 και 2008, ενώ ο εξοπλισμός του 

αποστεωτηρίου συνεχίζει να χρησιμοποιείται από τον ΠΟΑ μέχρι σήμερα, χωρίς ακόμη 

να έχει μεταβιβαστεί από τον Οργανισμό και χωρίς οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία για 

τη χρήση αυτή. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 6.6.2005, 

αναφέρεται ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία παραχωρήθηκαν στον ΠΟΑ πάνω σε 

προσωρινή βάση, μέχρι που να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από τα αρμόδια 

Υπουργεία. Αναφέρεται επίσης ότι, μετά από συνεννόηση των Υπουργείων 

Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περαιτέρω εξέταση 

του θέματος, η εν λόγω δωρεά αποτελεί κρατική ενίσχυση, η οποία δεν επιτρέπεται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού να προβεί σε άλλου είδους διευθετήσεις, παρόλο ότι πέρασε μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  
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(β) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας Έκθεση, το 2011 διαπιστώθηκαν 

ελλείμματα στον εξοπλισμό του αποστεωτηρίου, που παραχωρήθηκε στον ΠΟΑ το 

2004, με κόστος κτήσης ύψους €14.338. Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή, στις 

15.5.2012 στάληκε από τον Οργανισμό σχετική επιστολή προς τον ΠΟΑ, ζητώντας την 

επιστροφή του εξοπλισμού που ελλείπει και αν αυτό δεν είναι δυνατό, να δοθούν οι 

απαιτούμενες εξηγήσεις, χωρίς όμως οποιαδήποτε ανταπόκριση. Τον Οκτώβριο του 

2012, έγινε προσπάθεια για πώληση του υπόλοιπου εξοπλισμού με τη διαδικασία 

ζήτησης προσφορών από προεπιλεγμένους οικονομικούς φορείς, μεταξύ των οποίων 

και ο ΠΟΑ (εκτιμημένη αξία €3.600 και κόστος κτήσης €32.000), αλλά δεν εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον από κανέναν, ούτε και από τον ΠΟΑ, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει και 

να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό, χωρίς να έχει δώσει εξηγήσεις για τον εξοπλισμό που 

ελλείπει. Στις 28.2.2014 ο Οργανισμός απέστειλε, εκ νέου, επιστολή στον ΠΟΑ και 

ζήτησε επιστροφή όλου του εξοπλισμού, χωρίς και πάλι, μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου, να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι ο εξοπλισμός του 

αποστεωτηρίου έχει πλήρως αποσβεστεί και ότι οποιεσδήποτε ελλείψεις ή διαφορές 

στον εξοπλισμό βαρύνουν τον  ΠΟΑ. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι το  όλο θέμα θα 

πρέπει να τύχει περαιτέρω χειρισμού από τον Εκκαθαριστή που διορίστηκε. 
 

 

 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2014 
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