
 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 

 

1. Γενικά. 

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

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

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)  Αποτελέσµατα έτους.  Ο Οργανισµός κατά το 2006 παρουσίασε έλλειµµα ύψους 

£32.294, σε σύγκριση µε έλλειµµα £111.619 το 2005.   

(β)  Έσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού κατά το 2006 ανήλθαν σε £1.509.716, σε 

σύγκριση µε £1.384.177 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £125.539 ή ποσοστό 

9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά £69.140 και 

στην επιστροφή από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά από απόφαση του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου, του προστίµου που επιβλήθηκε το 2002 στον Οργανισµό ύψους 

£50.000, πλέον τόκους £17.167. Στα έσοδα του Οργανισµού για το 2006 

περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £1.282.938, σε σύγκριση µε £1.213.798 το 

2005.  Όπως προκύπτει, η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισµού βασίζεται, στο 

µεγαλύτερό της βαθµό, στην κρατική χορηγία. 

(γ)  Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού κατά το 2006 ανήλθαν σε £1.542.010, σε 

σύγκριση µε £1.495.796 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £46.214 ή ποσοστό 

3%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων για µισθούς (£55.119), ενώ 

ταυτόχρονα σηµειώθηκαν µικρές µειώσεις σε ορισµένα άλλα Κονδύλια εξόδων. 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

  2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

  
1,42 

  
1,27 

Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα από νέο ρόλο  94,1%  93,9% 
∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα*  67,6%  65,2% 
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* Στον υπολογισµό της λογιστικής αναλογίας δεν λήφθηκε υπόψη ποσό ύψους 

£155.000 και £130.000 για το 2005 και 2006, αντίστοιχα, που αφορούν στη 

χρηµατοδοτηθείσα εισφορά έναντι των ελλειµµατικών υποχρεώσεων του Οργανισµού 

προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων. 

4. Προσωπικό. 

(α) Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 35 µόνιµους υπαλλήλους, µε συνολικό κόστος  

£877.224, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, 

εξαιρουµένης της χρηµατοδοτηθείσας εισφοράς ύψους £130.000 προς το Σχέδιο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2006, οι 

ελλειµµατικές υποχρεώσεις του Οργανισµού στις 31.12.2005 προς το Σχέδιο 

Συντάξεων και Χορηγηµάτων ανέρχονταν σε £590.000, ποσό το οποίο θα καταβληθεί 

µε 5 πρόσθετες ετήσιες εισφορές ύψους £130.000  η καθεµιά.  Ο µέσος όρος 

αποδοχών για κάθε υπάλληλο ανήλθε στις £25.063, σε σύγκριση µε £23.324 το 2005.  

Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης δύο  έκτακτους  υπαλλήλους  και έξι εργάτες, µε 

σύνολο αποδοχών £14.950 και £61.716, αντίστοιχα. Στις 31.12.2006 υπήρχαν 9 κενές 

οργανικές θέσεις. 

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

Υπαλλήλων εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η συζήτηση των Κανονισµών 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει αρχίσει, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι η 

διαδικασία µελέτης και έγκρισής τους είναι επίπονη και χρονοβόρα. 

(γ) Οργανόγραµµα. Στις 23.1.2007 στάληκε εκ νέου στον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πρόταση για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 

Οργανισµού, η οποία περιελάµβανε τη νέα οργανωτική δοµή και το οργανόγραµµα, 

για έγκριση.  Η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργείο και στις 12.2.2007 στάληκε στο 

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για τα περαιτέρω.  

(δ)  Καταβολή επιδόµατος αναµονής (on call).  Σε Λειτουργό του Κλάδου 

Επιθεώρησης, καταβάλλεται από 1.10.2005, µε βάση οδηγίες του ∆ιευθυντή του 

Οργανισµού προς το Λογιστή,  επίδοµα αναµονής (on call) ύψους περίπου £200 το µήνα.  

Κατά το 2006 το συνολικό επίδοµα που καταβλήθηκε ήταν £2.472. 

 Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο δικαιολογείται η καταβολή επιδόµατος αναµονής 

στον εν λόγω λειτουργό ή κατά πόσο θα ήταν προτιµότερο να του καταβάλλεται 

υπερωριακή αποζηµίωση για τις πραγµατικές ώρες που απασχολείται υπερωριακά. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι 

στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ιευθυντής ενήργησε καλόπιστα στα πλαίσια των 

προσπαθειών του για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και ότι του έχουν δοθεί 

οδηγίες όπως στο µέλλον, για τέτοιας φύσης θέµατα, εξασφαλίζεται εκ των προτέρων 

έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι το θέµα της καταβολής επιδόµατος αναµονής (on-call), 

θα συζητηθεί σε βάθος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για οριστική διευθέτηση. 

5. Προϋπολογισµός – Έγκριση. 

Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2006 υποβλήθηκε έγκαιρα στον Υπουργό 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 12.7.2005 και εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 5.12.2005, οπότε και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 

Βιοµηχανίας Νόµου, ο Προϋπολογισµός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί για έγκριση  

µέχρι τις 30.9.2005.   Ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 20.2.2006 (Νόµος 8(ΙΙ) /2006). 

Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές της Βουλής των Αντιπροσώπων προς όλα τα 

Υπουργεία, ηµερ. 2.1.2006 και 2.2.2006, εγκρίθηκαν για τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2006, 

αντίστοιχα. 

6. Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού. 

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

µετά από νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη των 

βιοµηχάνων.  Κατά το 2006 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £28.410, σε σύγκριση µε 

£38.820 το 2005, από τους οποίους τόκοι ύψους £27.785 ή ποσοστό 98% 

επιβλήθηκαν σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία. 

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

χρεώστες ανήλθε στις £197.822 το 2006, δηλαδή παρέµεινε η ίδια από το 2004. Στην 

πρόβλεψη περιλαµβάνονται ποσά που αφορούν σε παλιές άδειες βιοµηχάνων ύψους 

£15.145, σε παγοποιηµένα χρέη βιοµηχάνων από το 1974 ύψους £6.614, σε χρέη 

βιοµηχάνων ύψους £48.130 και σε χρεώστες κρεάτων ύψους £115.941. Εισηγήθηκα 

όπως, για όλους τους επισφαλείς χρεώστες για τους οποίους το Συµβούλιο κρίνει 

τεκµηριωµένα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα είσπραξης, προωθηθεί η διαδικασία 
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διαγραφή τους, µε την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Νόµου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εκκρεµεί σχετικό σηµείωµα του Λογιστηρίου, ηµερ. 21.5.2007, µε 

εισηγήσεις για διαγραφή παλιών χρεών, η είσπραξη των οποίων κρίνεται αδύνατη. 

7. Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις). 

Ποσόστωση σηµαίνει την ποσότητα γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει κάποιος 

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

δηλαδή πρόστιµο. 

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

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

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

Αγροτικών Πληρωµών. 

Η διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, οι 

οποίες αποτελούν ένα από τα Μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εφαρµόζεται στις 

χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται µε βάση τους Κοινοτικούς Κανονισµούς 

1788/2003 και 595/2004 και το εκάστοτε διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά σε ποσοστώσεις, το οποίο εκδίδεται δυνάµει του 

άρθρου 58Β του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου. 

Στόχος του Μέτρου είναι ο περιορισµός της ανεξέλεγκτης παραγωγής γάλακτος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Για παραγωγή γάλακτος πέραν της ποσόστωσης 

επιβάλλεται Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy).  

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

αναφοράς (ποσοστώσεις) καθορίστηκε σε 145 200 τόνους αγελαδινού γάλακτος 

(140 970 874 λίτρα), η οποία, για την περίοδο 1.4.2005-31.3.2006, µε µικρή 

διαφοροποίηση, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, διαχωρίστηκε σε 

«Παραδόσεις» 142 406 τόνους (138 258 331 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 2 794 

τόνους (2 712 543 λίτρα).  Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκοµικό έτος που έληξε στις 

31.3.2006, η Κύπρος παρήγαγε συνολικά 142 276 294 λίτρα αγελαδινού γάλακτος 

(139 576 428 λίτρα «Παραδόσεις» και 2 699 866 λίτρα «Απευθείας Πωλήσεις»), 

σηµειώθηκε υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, µε αποτέλεσµα να καταβληθεί 

Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy) ύψους £239.392.  
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Πληροφοριακά αναφέρω ότι τη συµπληρωµατική εισφορά επωµίστηκαν 25 παραγωγοί 

µε ποσόστωση για «Παραδόσεις», η οποία καταβλήθηκε στoν Κυπριακό Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο.  

8. ∆ιάταγµα για τα Συµπληρωµατικά Μέτρα Εφαρµογής για την Εφαρµογή της 
Συµπληρωµατικής Εισφοράς (Κ.∆.Π. 176/2005). 

Με την έναρξη ισχύος του περί Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 

(Κριτήρια Κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος στο Αγελαδινό Γάλα)  ∆ιατάγµατος  του 

2006 (Κ.∆.Π. 164/2006), το οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας αρ.4094, ηµερ. 7.4.2006, αντί να καταργηθεί το περί Οργανισµού 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Κριτήρια Κατανοµής του Εθνικού 

Αποθέµατος στο Αγελαδινό Γάλα)  ∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π.  508/2005), το οποίο 

είχε δηµοσιευθεί στις 11.11.2005, καταργήθηκε λανθασµένα το περί Οργανισµού 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Συµπληρωµατικά Μέτρα Εφαρµογής για την 

Εφαρµογή της Συµπληρωµατικής Εισφοράς) ∆ιάταγµα του 2005  (Κ.∆.Π. 176/2005).   

Λόγω των πιο πάνω, ο Οργανισµός δεν έχει στη διάθεσή του διάταγµα σε ισχύ για τα 

Συµπληρωµατικά Μέτρα για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα και ζήτησα να  

πληροφορηθώ κατά πόσο η αδυναµία αυτή συνεπάγεται οποιεσδήποτε επιπτώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ήδη ετοιµαστεί νέο προσχέδιο 

διατάγµατος για τα εν λόγω µέτρα, το οποίο θα προωθηθεί σύντοµα για έγκριση.  Με 

πληροφόρησε επίσης ότι από την κατάργηση του διατάγµατος δεν υπήρξαν 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις που αφορούν στην Εφαρµογή της Συµπληρωµατικής 

Εισφοράς, καθότι το όλο σύστηµα των ποσοστώσεων γάλακτος καλύπτεται από τους 

Κοινοτικούς Κανονισµούς 1788/2003 και 595/2004. 

9. ∆ιενέργεια αναλύσεων από το Χηµείο του Οργανισµού. 

(α)  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενή µου έκθεση, 

όλες οι αναλύσεις που διενεργούνται για λογαριασµό των Κτηνιατρικών  Υπηρεσιών 

εξακολουθούν να παρέχονται  χωρίς χρέωση.  Το κόστος για το 2006, σύµφωνα µε 

στοιχεία του Οργανισµού,  ανήλθε στο ποσό των  £92.669, σε σύγκριση µε £145.720 

κατά το 2005.   

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24(γ) των περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµων του 1969 µέχρι 2004, σύµφωνα µε τις οποίες ο 

Οργανισµός παρέχει, µε αµοιβή, προς Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ιδιώτες, υπηρεσίες 

εργαστηριακών αναλύσεων, εισηγήθηκα όπως όλες οι αναλύσεις χρεώνονται στις πιο 
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πάνω Υπηρεσίες, ώστε να φαίνονται τα πραγµατικά έσοδα του Οργανισµού από τη 

λειτουργία του εργαστηρίου και να παρουσιάζεται η ορθή εικόνα στις οικονοµικές του 

καταστάσεις.  

∆ιαπιστώθηκε ότι ούτε και για τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασµό των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών µέσα στο 2007 δεν έχουν, µέχρι σήµερα, γίνει οποιεσδήποτε 

χρεώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι µέχρι σήµερα προσπάθειες του 

Οργανισµού για χρέωση των εν λόγω αναλύσεων απέβησαν άκαρπες, καθότι οι 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν είχαν συµπεριλάβει στον Προϋπολογισµό τους σχετική 

πρόνοια.  Ωστόσο, όπως µου ανέφερε, στον Προϋπολογισµό των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών για το 2008 περιλήφθηκε σχετική πρόνοια και έτσι οι αναλύσεις θα 

χρεώνονται κανονικά από το 2008. 

(β)  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.  Για τη διενέργεια αναλύσεων δειγµάτων 

γάλακτος για τη χηµική του σύσταση και για τον προσδιορισµό των σωµατικών 

κυττάρων για λογαριασµό του  Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, παραχωρείται 

έκπτωση 33% και 45%, αντίστοιχα, σε σχέση µε τον τιµοκατάλογο αναλύσεων που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 11.5.2004.   Η έκπτωση 

που παραχωρήθηκε το  2006, για την οποία δεν φαίνεται να έχει ληφθεί η έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των £4.630, εξαιρουµένου του Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η έκπτωση που παραχωρείτο στο 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για αναλύσεις γάλακτος διακόπηκε από 1.1.2007. 

(γ)  Κοστολόγιο εργαστηριακών αναλύσεων.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την 

απόφαση του αρ. 3/859, ηµερ. 5.6.2006, ενέκρινε το κοστολόγιο των εργαστηριακών 

αναλύσεων του Χηµείου του Οργανισµού για το έτος 2005, χωρίς όµως να ετοιµαστεί 

νέος τιµοκατάλογος, µε αποτέλεσµα η χρέωση για τις αναλύσεις που διενεργούνται να 

γίνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο που εγκρίθηκε στις 11.5.2004, οι τιµές του οποίου 

είναι πολύ χαµηλότερες από το πραγµατικό κόστος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

κοστολόγιο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το κοστολόγιο δεν εφαρµόστηκε, 

καθότι κρίθηκε σκόπιµο να επανεξεταστούν και να αξιολογηθούν οι παράµετροι που 

συνέθεταν το κόστος για το κάθε είδος ανάλυσης και ότι, στο µεταξύ, εγκρίθηκε νέο 

κοστολόγιο και σχετικός τιµοκατάλογος, ο οποίος ήδη εφαρµόζεται. 
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10. Κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων. 

(α) Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενή µου έκθεση, σύµφωνα µε την έκθεση του 

Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, 

ηµερ. 25.5.2005, κατά τη διεξαγωγή 157 επιτόπιων ελέγχων για τις κεφαλικές επιδοτήσεις 

αιγοπροβάτων, που διενεργήθηκαν  από την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισµού, 

εντοπίστηκαν διαφορές στον πληθυσµό των µονάδων, οι οποίες οφείλονταν,  κυρίως,  

στη µη ενηµέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από τους παραγωγούς για τις 

διακυµάνσεις του ζωικού πληθυσµού της µονάδας τους, καθώς επίσης και στο 

γεγονός ότι µεγάλος αριθµός µονάδων διατηρούν ζώα που δεν έφεραν ενώτια και ότι 

στις περισσότερες µονάδες οι ηµεροµηνίες γέννησης που αναφέρονταν στα µητρώα 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ήταν λανθασµένες.     

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τυχόν εξελίξεις σχετικά µε τα πιο πάνω, καθώς επίσης και 

κατά πόσο υπήρχε  οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του 

Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών για τη διεξαγωγή των πιο πάνω 

ελέγχων. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού, ηµερ. 8.6.2006, αναφέρεται ότι ο ρόλος 

του Οργανισµού τερµατίστηκε µετά τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων και των 

σχετικών φακέλων στον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών και ότι δεν 

γνωρίζει τα µέτρα που πήρε για τους συγκεκριµένους ελέγχους, καθώς επίσης και ότι 

στις 6.6.2006 ζήτησε όπως ετοιµαστεί συµφωνία για την ανάθεση των κεφαλικών 

επιδοτήσεων των αιγοπροβάτων και των βοοειδών. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω ανέφερα ότι µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε 

υπογραφεί οποιαδήποτε συµφωνία για τη διεξαγωγή των ελέγχων.   Επιπρόσθετα, 

λόγω του ότι στον Οργανισµό ανατίθενται κάθε χρόνο παρόµοιοι έλεγχοι, εξέφρασα τη 

γνώµη ότι είναι χρήσιµο όπως ο Οργανισµός ενηµερώνεται για τυχόν ενέργειες που 

έγιναν από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για τους συγκεκριµένους 

ελέγχους, ώστε να καθοδηγείται για την καλύτερη διεξαγωγή µελλοντικών ελέγχων. 

(β) Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, ηµερ. 30.5.2006, κατά το 2006 διεξήχθηκαν από την 

Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισµού 316 επιτόπιοι έλεγχοι για τις κεφαλικές 

επιδοτήσεις αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τους οποίους σε 158 περιπτώσεις  η 

καταµέτρηση των ζώων κατέδειξε µικρότερο αριθµό, σε σύγκριση µε εκείνο που είχε 
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δηλωθεί στην αίτηση των µονάδων προς τον  Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών 

Πληρωµών για επιδότηση.  

11. Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού. 

Οι οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού, που εκκρεµούσαν κατά τον 

προηγούµενο έλεγχο και συνεχίζουν να εκκρεµούν µέχρι σήµερα, ανέρχονται στις 

£272.750 και αφορούν στην αγωγή αρ. 5066/04 συγκεκριµένης εταιρείας, για  ζηµιές που 

υπέστη λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος προς αυτή. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η πιο πάνω αγωγή έχει οριστεί για 

ακρόαση στις 24 και 25.9.2007 ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας.  Μου 

ανέφερε επίσης ότι ο Οργανισµός θεωρεί την εν λόγω απαίτηση αβάσιµη και ότι γι΄ αυτό 

δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια στους λογαριασµούς. 

12. Χρεώστες. 

(α)  Χρεώστης γάλακτος (βιοµηχανία).   Όπως ανέφερα και σε προηγούµενές µου 

εκθέσεις, από τις αρχές του 2003 η εν λόγω βιοµηχανία παρουσιαζόταν ασυνεπής ως 

προς την εξόφληση της αξίας του γάλακτος που παραλάµβανε από τον Οργανισµό, µε 

αποτέλεσµα το χρέος της στις 31.12.2003 να ανέλθει σε £1.053.402.   

Από τον έλεγχο των πληρωµών της βιοµηχανίας προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκε 

ότι οι επιταγές της συνεχίζουν να κατατίθενται δύο ή και τρεις φορές προτού 

εξαργυρωθούν και το χρέος της βιοµηχανίας κατά τις 31.12.2006 ανερχόταν στις 

£403.155, ενώ στις 30.4.2007 αυτό µειώθηκε στις £288.255. 

Εισηγήθηκα όπως η αποπληρωµή του χρέους της βιοµηχανίας, έναντι του 

Οργανισµού, παρακολουθείται στενά, ώστε να ολοκληρωθεί η εξόφληση του 

οφειλόµενου ποσού εντός του τελευταίου συµφωνηθέντος χρονοδιαγράµµατος, το 

οποίο, ύστερα από συνεχείς επεκτάσεις του, προβλέπει εξόφληση του χρέους µέχρι 

τις 31.12.2007. 

(β) Χρεώστης κρεάτων (εταιρεία).  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενή µου 

έκθεση, για την αγωγή που καταχώρισε ο Οργανισµός εναντίον της πιο πάνω 

εταιρείας για εξασφάλιση του ποσού που του όφειλε από την πώληση κρεάτων, το 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε όπως η εν λόγω εταιρεία καταβάλει στον 

Οργανισµό το ποσό των £66.267, µε τόκο 8% ετήσια από 21.2.2006 µέχρι την 

εξόφληση.   Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, µε την πιο πάνω απόφασή του, 

έδωσε επίσης το δικαίωµα στον Οργανισµό να εγγράψει ΜΕΜΟ επί της περιουσίας 
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της εταιρείας από 21.2.2006, κάτι που έγινε στις 17.4.2006.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Λάρνακας αποφάσισε επίσης στις 4.4.2006, όπως ποσό £4.000, που όφειλε τρίτος 

(µεσεγγυούχοι) στην εν λόγω εταιρεία  καταβληθεί στον Οργανισµό, αλλά επειδή εν τω 

µεταξύ η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση, η µεσεγγυούχος διαδικασία αποσύρθηκε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο νοµικό 

τους σύµβουλο για να επικοινωνήσει γραπτώς µε τον εκκαθαριστή για τυχόν εξελίξεις. 

13. Οχήµατα. 

Ο Οργανισµός διαθέτει συνολικά 16 οχήµατα,  συµπεριλαµβανοµένου και του 

οχήµατος που χρησιµοποιεί ο ∆ιευθυντής. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται για τα διανυθέντα χιλιόµετρα κατά το 2006, 7 από 

τα 15 οχήµατα δεν φαίνεται να αξιοποιούνται πλήρως, αφού κάλυψαν, κατά µέσο όρο,  

µόνο 4 858 χλµ, σε σύγκριση µε 22 117 χλµ που κάλυψαν τα υπόλοιπα 8 οχήµατα.   

Ένα µάλιστα από τα εν λόγω οχήµατα διήνυσε µόνο 1 720 χλµ κατά το 2006. 

Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί κατά πόσο ο Οργανισµός χρειάζεται να συνεχίσει να  

διατηρεί στην κατοχή του ένα  τόσο µεγάλο αριθµό οχηµάτων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα απασχολήσει σοβαρά 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ότι θα µελετηθεί σε βάθος η πιθανότητα µείωσης του 

αριθµού των οχηµάτων, χωρίς βέβαια να επηρεαστεί η οµαλή λειτουργία των 

εργασιών του Οργανισµού. 

14. Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Αναφορά για το πιο πάνω σχέδιο έγινε και στις εκθέσεις µου για τα προηγούµενα έτη. 

Το συνολικό ύψος της ζηµιάς που υπέστη ο Οργανισµός από τη λειτουργία του 

σχεδίου, που αφορούσε σε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και Κυβέρνησης, η 

οποία έληξε στις 31.3.2004, για τη σφαγή και διάθεση κρέατος και δερµάτων που 

προέρχονταν από ζώα που υπόκειντο σε κατάσχεση στα πλαίσια του Σχεδίου 

Ελέγχου της Τροµώδους Νόσου των προβάτων και της εκστρατείας κατά της 

Βρουκέλλωσης, ανέρχεται στις £412.538.  Παρόλο που στο παρελθόν το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί ότι θα συζητήσει και 

εξετάσει τρόπους, έτσι ώστε ο Οργανισµός να µην επιβαρυνθεί οικονοµικά από τη 

λειτουργία του σχεδίου, εντούτοις καµιά διευθέτηση δεν έχει γίνει ακόµη για κάλυψη 

των πιο πάνω ζηµιών.  Σε σχετική επιστολή του ηµερ. 11.6.2004, προς το Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο 
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∆ιευθυντής του Οργανισµού αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο ύψος των ζηµιών από τη 

λειτουργία του σχεδίου και στην αξία των αιγοπροβάτων που καλύπτονται από το 

σχέδιο, η οποία ανέρχεται στις £395.594, ποσό που οφείλεται από τον Οργανισµό στο 

Κτηνιατρείο και που παρουσιάζεται κάτω από τους πιστωτές στους λογαριασµούς του 

2006, και ζητά συµψηφισµό των δύο ποσών από το Υπουργείο, για διευθέτηση των 

οφειλών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µετά από σχετικές επαφές που 

έγιναν, φαίνεται ότι το Υπουργείο, παρόλο ότι είχε δεσµευτεί κατά την έναρξη του 

σχεδίου να καλύψει τυχόν ζηµιές, δεν προτίθεται να καταβάλει στον Οργανισµό 

οποιοδήποτε ποσό έναντι των ζηµιών που προέκυψαν µε την υλοποίηση του πιο 

πάνω σχεδίου για λογαριασµό της Κυβέρνησης και εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα 

ήταν σκόπιµο να γίνουν επιπρόσθετες παραστάσεις προς το Υπουργείο, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι τόσο το Υπουργείο, όσο και ο Οργανισµός 

χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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