
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 
 

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. Οικονοµική κατάσταση. 

Για το έτος 2005 ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα £111.619, σε σύγκριση µε 

πλεόνασµα £174.145 για το 2004.   

Το έλλειµµα οφείλεται στο κόστος των αποσβέσεων για το έτος, ύψους £119.667, 

το οποίο δεν περιλαµβάνεται στη χρηµατοδότηση του Προϋπολογισµού του 

Οργανισµού από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

  2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 1,27  1,09 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις  8,41%  10,72% 
 

4. Προσωπικό. 

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

£816.360, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία 

εξαιρουµένης της µη χρηµατοδοτηθείσας εισφοράς ύψους £155.000 προς το 

Ταµείο Συντάξεων.  Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2002, υπήρχε 

ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων ύψους £690.000, η οποία θα 

καταβαλλόταν µε 5 πρόσθετες ετήσιες συνεισφορές ύψους £155.000 η καθεµία.  Ο 

µέσος όρος αποδοχών για κάθε υπάλληλο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πιο πάνω 

µη χρηµατοδοτηθείσα εισφορά προς το Ταµείο Συντάξεων, ανήλθε σε £23.324, σε 

σύγκριση µε £22.190 το 2004.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης µια έκτακτη 
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υπάλληλο και έξι εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £786 και £56.627, αντίστοιχα. 

Στις 31.12.05 υπήρχαν 9 κενές οργανικές θέσεις. 

(β) Κανονισµοί/Οργανόγραµµα.  Το θέµα της θέσπισης Κανονισµών  

Πρόσληψης  και Υπηρεσίας  Υπαλλήλων,  καθώς και της έγκρισης νέου 

Οργανογράµµατος εξακολουθεί να εκκρεµεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα του νέου 

Οργανογράµµατος, το οποίο υποβλήθηκε στις 3.3.05 στον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση και έγκριση, αλλά απορρίφθηκε 

στις 9.1.06, τέθηκε ξανά στον Υπουργό. 

Σ΄ ό,τι αφορά στη θέσπιση Κανονισµών Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων, 

µε πληροφόρησε ότι αυτοί έχουν ετοιµαστεί και εκκρεµούν ενώπιον του 

Συµβουλίου του Οργανισµού για έγκριση.  

(γ) Αποθηκάριος Τυροκοµείου (Α2-Α5). Σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο 

υπηρεσίας, τα προσόντα που απαιτούνται για την πιο πάνω θέση είναι, µεταξύ 

άλλων, και η επιτυχία στην Ενδιάµεση Εξέταση στη Λογιστική του Εµπορικού 

Επιµελητηρίου του Λονδίνου (Intermediate) ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα 

έχει εγκριθεί ως ισότιµη από τον Υπουργό Οικονοµικών. Για την πρώτη πλήρωση της 

θέσης, σύµφωνα πάντα µε το σχέδιο υπηρεσίας, µπορούν να ληφθούν υπόψη και 

υποψήφιοι που υπηρετούν στον Οργανισµό και δεν κατέχουν το πιο πάνω προσόν, 

νοουµένου ότι έχουν τριετή υπηρεσία στα καθήκοντα της θέσης και θα πετύχουν στην 

Ενδιάµεση Εξέταση στη Λογιστική µέσα σε δύο χρόνια από την ηµεροµηνία του 

διορισµού τους. 

Ο πιο πάνω διορίστηκε στη θέση αποθηκάριου στις 27.4.89, µε αναδροµική ισχύ 

από 1.6.87, και ανελίχθηκε µέχρι τη δέκατη βαθµίδα της κλίµακας Α5, χωρίς να 

έχει επιτύχει στην πιο πάνω εξέταση.  

Ζήτησα όπως διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους ο πιο πάνω, χωρίς να 

κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα, ανελίχθηκε µισθολογικά µέχρι την πιο πάνω 

κλίµακα.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

διέφυγε την προσοχή της υπαλλήλου που διαχειρίζεται το µισθολόγιο και ότι, 

κατόπι διερεύνησης του θέµατος και σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

δόθηκε εντολή από το ∆ιευθυντή όπως ο λειτουργός παραµείνει στάσιµος στο 
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σηµείο της κλίµακας που βρίσκεται.  Μου ανέφερε ότι οποιαδήποτε ανέλιξή του θα 

εξαρτηθεί από την επιτυχία του στην εν λόγω εξέταση. 

5. Προϋπολογισµός – Έγκριση. 

Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2005, ο οποίος υποβλήθηκε στον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 11.6.04, εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 16.2.05. Ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του 

περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, ο Προϋπολογισµός θα 

έπρεπε να κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.04, 

αυτός κατατέθηκε, µετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 16.2.05 

και ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 31.3.05 (Νόµος 30(ΙΙ)/2005). 

Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές της Βουλής των Αντιπροσώπων προς όλα τα 

Υπουργεία, ηµερ. 22.12.04 και 28.1.05, εγκρίθηκαν για τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 

2005, 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 2005 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £38.820, σε σύγκριση 

µε £48.580 το 2004, από τους οποίους τόκοι ύψους £36.387 ή ποσοστό 94% 

επιβλήθηκαν σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία.  

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

χρεώστες ανήλθε στις £197.822 το 2005, δηλαδή όση ήταν και το 2004. Στην 

πρόβλεψη περιλαµβάνονται ποσά που αφορούν σε παλιές άδειες βιοµηχάνων 

ύψους £11.851, σε παγοποιηµένα χρέη βιοµηχάνων από το 1974, ύψους £6.614, 

σε χρέη βιοµηχάνων ύψους £49.051 και σε χρεώστες κρεάτων ύψους £118.140. 

7. Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις). 

(α) Ποσόστωση σηµαίνει την ποσότητα γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει 

κάποιος παραγωγός χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε Συµπληρωµατική 

Εισφορά (Levy). 

Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων έχει ο 

Οργανισµός, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 24 του 
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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 1788/03 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 διαχωρίζεται σε «Παραδόσεις» 141 337 τόνους 

(137 220 388 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 3 863 τόνους (3 750 485 λίτρα).  

Κατά το γαλακτοκοµικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005, η Κύπρος παρήγαγε 

συνολικά 126 258 734 λίτρα αγελαδινού γάλακτος, που αφορά σε 124 128 973 λίτρα 

«Παραδόσεις» και 2 129 761 λίτρα «Απευθείας Πωλήσεις» και ως εκ τούτου δεν 

καταβλήθηκε οποιαδήποτε Συµπληρωµατική Εισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(β) Ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης ποσοτήτων αναφοράς 
(ποσοστώσεων).  Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου των 

ποσοστώσεων και για την πιστή εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών και των 

εκάστοτε διαταγµάτων του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

εισηγήθηκα τα πιο κάτω: 

(i) Να καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα των ποσοστώσεων, στη µερίδα 

του κάθε παραγωγού, όλες οι µεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες), ώστε να 

ελέγχεται αυτόµατα η ηµεροµηνία της τελευταίας αγοράς, για να καθίσταται 

δυνατή η παρακράτηση του 15% της ατοµικής ποσόστωσης που αποτέλεσε 

το αντικείµενο µεταβίβασης, σε περίπτωση παραγωγού που µεταβιβάζει 

(πωλεί) την ατοµική του ποσόστωση ή µέρος αυτής πριν από την παρέλευση 

δύο γαλακτοκοµικών περιόδων από την ηµεροµηνία απόκτησής της.  
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(ii) Για τις µη µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις  να αναγραφεί η ηµεροµηνία µέχρι την 

οποία αυτές δεν είναι µεταβιβάσιµες, έτσι ώστε να ελέγχεται αυτόµατα από το 

σύστηµα κάθε περίπτωση µεταβίβασης από παραγωγό ποσοστώσεων πριν 

από την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής και να κατάσχονται αυτόµατα οι 

µη µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις (χαριστική κατανοµή).  Επίσης, επειδή 

επίκειται νέα χαριστική κατανοµή, θα πρέπει να δηµιουργηθεί νέο πεδίο στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα για τις πρόσθετες µη µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις, στο 

οποίο θα καταχωρίζεται η νέα ηµεροµηνία, για να µπορεί και πάλι να γίνεται 

αυτόµατα ο έλεγχος στην περίπτωση µεταβίβασης (πώλησης). 

(iii) Οι όροι και οι περιορισµοί που τίθενται σε παραγωγούς, σε περίπτωση 

συγχώνευσης ή/και διαχωρισµού µονάδων, µετατροπής ποσοστώσεων κ.λπ., να 

καταχωρίζονται στη µερίδα του παραγωγού, έτσι ώστε, σε περίπτωση 

µεταβίβασης ποσοστώσεων, το σύστηµα να ελέγχει αυτόµατα και προτού 

διενεργηθεί η µεταβίβαση.  

(iv) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράµµατα που τίθενται στους 

νεοεισερχόµενους παραγωγούς, όπως για παράδειγµα η εξασφάλιση όλων των 

απαιτούµενων αδειών εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία της παραχώρησης 

ποσοστώσεων, η ηµεροµηνία µέχρι την οποία οι ποσοστώσεις είναι µη 

µεταβιβάσιµες κ.λπ., πρέπει να καταχωρίζονται στη µερίδα του κάθε παραγωγού 

και να ελέγχονται αυτόµατα από το σύστηµα. Στην περίπτωση που δεν 

εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες άδειες εντός του καθορισµένου 

χρονοδιαγράµµατος, τότε οι παραχωρηθείσες ποσοστώσεις κατάσχονται. Στην 

περίπτωση µεταβίβασης (πώλησης) ποσοστώσεων προτού παρέλθει η 

καθορισθείσα ηµεροµηνία, οι µη µεταβιβάσιµες ποσοστώσεις κατάσχονται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι συµφωνούν απόλυτα µε τις εισηγήσεις µου 

και ότι είχαν ήδη δοθεί εντολές στον προγραµµατιστή του Οργανισµού να 

προχωρήσει αµέσως µε την ενσωµάτωση παρόµοιων εισηγήσεων στο ηλεκτρονικό 

πρόγραµµα των ποσοστώσεων. 

8. Επιθεωρήσεις σε υποστατικά παραγωγών/αγοραστών. 

(α) Σύµφωνα µε το σχετικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚ 595/2004, 

άρθρο 20), «Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση.  Ωστόσο, 

υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου, µπορεί να υπάρξει 

προειδοποίηση περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα».  



 

 

- 6 -

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι σε παραγωγούς/αγοραστές 

διενεργούνται µε προειδοποίηση µέχρι 48 ώρες πριν από τη διενέργεια του 

ελέγχου, ο οποίος θεωρείται από τον Οργανισµό ως «απροειδοποίητος έλεγχος».  

Στην έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών 

Πληρωµών, ηµερ. 11.1.05, µε τίτλο «Έλεγχος διαδικασιών που αφορούν στο Μέτρο 

Ποσοστώσεων Γάλακτος», γίνεται εισήγηση όπως η διεξαγωγή αιφνιδιαστικού 

επιτόπιου ελέγχου ανακοινώνεται στους επιθεωρητές από τον προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης την ηµέρα που πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος και όχι 

προγενέστερα, για να διασφαλίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό η αιφνιδιαστική του 

µορφή και να αποφεύγονται τυχόν σχετικές διαρροές. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η προειδοποίηση δίνεται επειδή η παρουσία του 

παραγωγού κατά την επιθεώρηση είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος 

και ότι, σύµφωνα και µε άλλες χώρες µέλη, προειδοποίηση µέχρι 48 ώρες είναι 

αποδεκτή.  Μου ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε προειδοποίηση πέραν του ορίου 

αυτού πρέπει να δικαιολογείται. 

(β) Πιθανή διακίνηση αγελαδινού γάλακτος εκτός του συστήµατος των 
ποσοστώσεων.   Με επιστολή του ηµερ. 6.4.06 προς τον Κυπριακό Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών, ο Οργανισµός εισηγήθηκε τη διερεύνηση σε βάθος 12 

περιπτώσεων παραγωγών αγελαδινού γάλακτος που πιθανόν να διακινούν 

αγελαδινό γάλα εκτός των πλαισίων του συστήµατος ποσοστώσεων, µε στόχο την 

αποφυγή καταβολής Συµπληρωµατικής Εισφοράς. Στην ίδια επιστολή γίνεται 

επίσης εισήγηση για σύγκληση σύσκεψης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 

Υπηρεσιών για ανταλλαγή απόψεων και λήψη σχετικής απόφασης. 

9. ∆ιενέργεια αναλύσεων από το Χηµείο του Οργανισµού.  

(α) Έσοδα από αναλύσεις.  Στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού δεν γίνεται 

πρόβλεψη για έσοδα από αναλύσεις γάλακτος, ούτε και στους τελικούς 

λογαριασµούς  παρουσιάζονται τα έσοδα του Χηµείου από αναλύσεις.  Το σύνολο 

των εισπράξεων από αναλύσεις αφαιρείται στο τέλος του χρόνου από το ποσό της 

χορηγίας που θα πάρει ο Οργανισµός από την Κυβέρνηση. 

Πληροφοριακά αναφέρω ότι το ύψος των εισπράξεων από αναλύσεις  κατά το 

2005 ανήλθε στο ποσό των £56.379. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού συµφωνεί ότι λογιστικά είναι ορθότερο όπως τα 

έσοδα αυτά φαίνονται τόσο στους Προϋπολογισµούς όσο και στους τελικούς 

λογαριασµούς και µου ανέφερε ότι στον Προϋπολογισµό του 2007, που έχουν ήδη 

ετοιµάσει, περιλαµβάνεται σχετική πρόνοια για τα έσοδα αυτά. 

(β) Παροχή υπηρεσιών χωρίς χρέωση. 

(i) Αναλύσεις γαλοµέτρησης για τη µονάδα της Κυβερνητικής Έπαυλης 
Αχέλειας. Οι αναλύσεις γαλοµέτρησης για τη µονάδα της Κυβερνητικής 

Έπαυλης Αχέλειας διενεργούνται δωρεάν από το Χηµείο του Οργανισµού, 

το κόστος των οποίων, για το 2005, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Οργανισµού, ανήλθε περίπου στις £7.000.  

(ii) Αναλύσεις για λογαριασµό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Όλες οι 

αναλύσεις που διενεργούνται για λογαριασµό των Κτηνιατρικών  

Υπηρεσιών παρέχονται  χωρίς χρέωση.  Το κόστος για το 2005, 

σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού,  ανήλθε στο ποσό των περίπου 

£145.700.    

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες 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 στα πιο 

πάνω Τµήµατα/Υπηρεσίες, όπως ακριβώς γίνεται και για τα άλλα Κυβερνητικά 

Τµήµατα (π.χ. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών), ώστε να φαίνονται τα πραγµατικά 

έσοδα του Οργανισµού από τη λειτουργία του εργαστηρίου και να παρουσιάζεται η 

ορθή εικόνα στις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού.  

Ανέφερα επίσης ότι είναι προς το συµφέρον του Οργανισµού όπως οι απόψεις 

ή/και οδηγίες που λαµβάνονται από τον αρµόδιο Υπουργό, µε βάση τις οποίες 

καθορίζεται συνήθως και η πολιτική του, λαµβάνονται πάντοτε γραπτώς. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι έχουν ήδη αποστείλει επιστολές στις 

επηρεαζόµενες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και τις πληροφορούν ότι οι αναλύσεις θα 

χρεώνονται πλέον, για να περιλάβουν σχετική πρόνοια στους Προϋπολογισµούς 

τους για το 2007. 

10. Κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων.  
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Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, ηµερ. 25.5.05, 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 οφείλονται κυρίως στους πιο κάτω λόγους: 

(α) Στη µη ενηµέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από τους παραγωγούς για 

τις διακυµάνσεις του ζωικού πληθυσµού της µονάδας τους (θάνατοι, γέννες, 

µετακινήσεις ζώων). 

(β) Μεγάλος αριθµός µονάδων διατηρούν ζώα που δεν φέρουν ενώτια, µε 

αποτέλεσµα οι καταχωρίσεις στα µητρώα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να είναι 

λανθασµένες, σε σχέση µε τον πληθυσµό της µονάδας. 

(γ) Στις περισσότερες µονάδες οι ηµεροµηνίες γέννησης που αναφέρονται στα 

µητρώα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι λανθασµένες.     

Ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τυχόν εξελίξεις σχετικά µε τα πιο πάνω, καθώς 

επίσης και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού 

και του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών για τη διεξαγωγή των πιο 

πάνω ελέγχων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Κυπριακός Οργανισµός 

Αγροτικών Πληρωµών τους ανέθεσε τον έλεγχο των µονάδων 

αιγοπροβατοτροφίας, µέσα στα πλαίσια της εφαρµογής του µέτρου κεφαλικών 

επιδοτήσεων αιγοπροβάτων, και ότι τα ευρήµατά τους διαβιβάστηκαν στον 

Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για µελέτη και λήψη µέτρων, χωρίς 

ωστόσο να γνωρίζουν τις περαιτέρω ενέργειές του.  Μου ανέφερε επίσης ότι η 

συνεννόηση ήταν προφορική και ότι σε συνάντηση που είχαν στις 6.6.06 ζήτησε 

από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών όπως ετοιµαστεί γραπτή 

συµφωνία για την ανάθεση.  

11. Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού. 

Οι οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού, οι οποίες εκκρεµούν 

µέχρι σήµερα, ανέρχονται στις £321.430 και αφορούν στις πιο κάτω αγωγές: 

(α) Αγωγή αρ. 6012/04 από συγκεκριµένη βιοµηχανία.  Απαιτείται επιστροφή 

ποσού ύψους £48.680 που αφορά σε χρεώσεις γάλακτος που παρέλαβε η 

βιοµηχανία για παστερίωση, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τυροκόµηση. 
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(β) Αγωγή αρ. 5066/04 από συγκεκριµένη εταιρεία.  Απαιτείται ποσό £272.750 

που αφορά σε ζηµιές που υπέστη η εταιρεία, λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος 

προς αυτή. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τυχόν εξελίξεις σχετικά µε τις πιο πάνω αγωγές, καθώς 

και για τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται να πληρώσει ο Οργανισµός σε 

περίπτωση που το δικαστήριο εκδώσει απόφαση εναντίον του. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε το νοµικό τους σύµβουλο, ο 

Οργανισµός «έχει καλή υπόθεση» για να κερδίσει την πρώτη αγωγή, η οποία είναι 

ορισµένη για τις 23.6.06.  Για τη δεύτερη αγωγή, µου ανέφερε ότι ο νοµικός τους 

σύµβουλος έχει εγείρει θέµα διαδικασίας, επί του οποίου αναµένεται σχετική 

απόφαση του ∆ικαστηρίου, και ότι ο Οργανισµός θεωρεί την απαίτηση αυτή 

αβάσιµη, την οποία ο ενάγων ήγειρε µετά από περίπου 13 χρόνια.  Όσον αφορά 

στο θέµα της πληρωµής σε περίπτωση που εκδοθούν αποφάσεις εναντίον του 

Οργανισµού, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι αυτή θα γίνει από τις εισπράξεις των 

χρεωστών του Οργανισµού που υφίστανται από τον παλιό του ρόλο. 

12. Χρεώστες. 

(α)  Χρεώστης γάλακτος (βιοµηχανία).   Όπως ανέφερα και στην προηγούµενή 

µου έκθεση, 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 31.12.03 να ανέλθει σε 

£1.053.402.  Παρόλο που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε προειδοποιήσει ακόµη και 

µε τερµατισµό της παράδοσης γάλακτος προς τη βιοµηχανία αυτή, εντούτοις αυτό 

φάνηκε ανεκτικό και δεν έλαβε οποιαδήποτε µέτρα για να αντιµετωπίσει το θέµα 

αποτελεσµατικά και έκανε αποδεκτή πρόταση της βιοµηχανίας, όπως εκδώσει 

προς τον Οργανισµό 34 µεταχρονολογηµένες επιταγές, για κατάθεση µία κάθε 

µήνα, µε τελική ηµεροµηνία εξόφλησης τις 10.4.07. 

Λόγω προβληµάτων ρευστότητας, η βιοµηχανία αυτή ζήτησε όπως ανασταλθεί η 

κατάθεση των επιταγών για 5 µήνες.  Το αίτηµα αυτό έγινε αποδεκτό από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 4/830, ηµερ. 4.4.05, για περίοδο 

όµως 4 µηνών, και ζήτησε την επανέκδοση των επιταγών για τους µήνες 

Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο 2005, για ποσό ύψους £56.800 το 

µήνα, αντί των £28.400, όπως είχαν αρχικά εκδοθεί.   
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Παρόλο που η βιοµηχανία δεν επανεξέδωσε νέες επιταγές, ο Οργανισµός δεν 

έλαβε µέτρα, αλλά αρκέστηκε σε ενέργειες για κατάθεση των επιταγών που είχε 

στα χέρια του, χωρίς όµως αποτέλεσµα, αφού όλες οι επιταγές επιστράφηκαν 

επανειληµµένα από την τράπεζα, είτε λόγω του ότι ο εκδότης είχε ανακαλέσει την 

πληρωµή είτε επειδή δεν υπήρχαν επαρκή υπόλοιπα στο λογαριασµό του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του αρ. 843, ηµερ. 14.11.05, αποφάσισε 

όπως ζητήσει την άποψη του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος σχετικά µε το θέµα, για να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, χωρίς 

ωστόσο να  φαίνεται να έχουν ζητηθεί γραπτώς οι θέσεις του Υπουργού. 

Στη συνέχεια, η βιοµηχανία µε επιστολή της ηµερ. 22.12.05, υπέβαλε νέα πρόταση 

στον Οργανισµό για αποπληρωµή του χρέους της µέχρι τις 31.12.07, αντί τις 

10.04.07, µε την αντικατάσταση 10 παλιών επιταγών µε 8 νέες ύψους £35.500 η 

καθεµιά, η οποία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 12.1.06. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν είχαν παραληφθεί νέες επιταγές 

προς αντικατάσταση των προηγούµενων, µε αποτέλεσµα για ορισµένες από αυτές 

να έχει λήξει ο χρόνος εξαργύρωσής τους.   

Σηµειώνεται ότι το χρέος της βιοµηχανίας αυτής κατά τις 31.12.05 ανερχόταν στις 

£602.570. 

Εξέφρασα την άποψη ότι ο Οργανισµός πρέπει να διεκδικήσει µε πιο δυναµικό και 

δραστικό τρόπο τα πιο πάνω ποσά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε διαβεβαίωσε ότι είναι µε πιεστικές και έντονες 

προσπάθειες που εισπράχθηκε ποσό ύψους £450.832 κατά τα δύο τελευταία 

χρόνια και ότι, σε περίπτωση που λαµβάνονταν δικαστικά µέτρα εναντίον της 

βιοµηχανίας, ο Οργανισµός θα εµπλέκετο σε χρονοβόρες διαδικασίες µε κίνδυνο 

να µην εισπράξει οτιδήποτε, δεδοµένων των οικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετώπιζε η βιοµηχανία.  Με πληροφόρησε επίσης ότι οι 8 επιταγές ύψους 

£35.500 η καθεµιά έχουν παραληφθεί. 

(β) Χρεώστης κρεάτων (εταιρεία).  Για την αγωγή που καταχώρισε ο 

Οργανισµός εναντίον της εταιρείας αυτής για εξασφάλιση του ποσού που του 

όφειλε από την πώληση κρεάτων, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε 

όπως η εταιρεία καταβάλει στον Οργανισµό το ποσό των £66.267, µε τόκο 8% 

ετήσια από 21.2.06 µέχρι την εξόφληση.   Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, µε 
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την πιο πάνω απόφασή του, έδωσε επίσης το δικαίωµα στον Οργανισµό να 

εγγράψει ΜΕΜΟ επί της περιουσίας της εταιρείας από 21.2.06. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο έχει δοθεί εντολή στο δικηγόρο του 

Οργανισµού να εγγράψει το ΜΕΜΟ ή κατά πόσο η εταιρεία έχει εξοφλήσει την 

οφειλή της. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει 

εξοφλήσει την οφειλή της και ότι ο Οργανισµός έχει ήδη εγγράψει ΜΕΜΟ επί της 

περιουσίας της. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι ο Οργανισµός καταβάλλει προσπάθειες να 

εξασφαλίσει διάταγµα δικαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να διευθετηθεί η 

εξόφληση του χρέους µε τη διαδικασία του «Μεσεγγυούχου», δηλαδή την 

είσπραξη ποσών από τρίτους που έχουν οφειλές προς την εταιρεία. 

13. Έλλειµµα στα αποθέµατα κρεάτων. 

Σύµφωνα µε τη φυσική καταµέτρηση που διεξήγαγε ο Οργανισµός και σύµφωνα 

µε βεβαίωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας των ψυκτικών θαλάµων ηµερ. 17.1.05, τα 

αποθέµατα του αιγοπρόβειου κρέατος στις 31.12.04 ανέρχονταν σε 118 109 κιλά, 

χωρίς να γίνεται  αναφορά σε οποιοδήποτε έλλειµµα.  Κατά την πώληση των 

αποθεµάτων, τον Απρίλιο του 2005, παρουσιάστηκε έλλειµµα ύψους 8 850 κιλών, 

το οποίο αποδόθηκε σε φύρα. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 4/832, ηµερ. 18.5.05, 

αποδέκτηκε το έλλειµµα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να έχει ζητήσει τη διενέργεια 

οποιασδήποτε έρευνας για επιβεβαίωση του ελλείµµατος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η διαφορά των 8 850 κιλών 

είναι απόλυτα φυσιολογική και ότι οφείλεται σε φύρα (απώλεια βάρους) λόγω 

παρατεταµένης κατάψυξης, που, σύµφωνα µε έρευνα που είχαν κάνει, αυτή 

µπορεί να είναι µέχρι και 5%. 

14. Αγωγιµόµετρα εγκατεστηµένα στη βιοµηχανία Κρίστη.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη επιστολή µου, ο Οργανισµός 

αποφάσισε στις 29.9.04 (αρ. απόφασης 5/815) όπως τα αγωγιµόµετρα που 

βρίσκονται εγκατεστηµένα σε συγκεκριµένη βιοµηχανία αξίας £40.090 (κόστος 

κτήσης), πωληθούν στη βιοµηχανία αυτή, αφού γίνει διαπραγµάτευση για επίτευξη 

τιµής πιο ψηλής από τις £2.000 που πρόσφερε η εταιρεία, και ταυτόχρονα να γίνει 
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προσπάθεια για απόσυρση από την εταιρεία της αγωγής που κατέθεσε εναντίον 

του Οργανισµού, ισχυριζόµενη υπερτιµολόγηση ύψους £48.680 για τις χρεώσεις 

γάλακτος που παρέλαβε για παστερίωση και χρησιµοποίησε για τυροκόµηση. 

Σχολιάζοντας την πιο πάνω απόφαση, ανέφερα ότι η τιµή των £2.000  φαίνεται να 

είναι πολύ χαµηλή σε σχέση µε την καθαρή αξία (κόστος µείον αποσβέσεις) του 

εξοπλισµού, η οποία στις 31.12.05 ανέρχεται σε £12.027, και ότι το θέµα της 

αγωγής της πιο πάνω βιοµηχανίας θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το θέµα της 

διάθεσης του εξοπλισµού.   

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού αναφέρεται ότι για το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αποτελεί εξειδικευµένου τύπου εξοπλισµό που 

χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε, το Συµβούλιο 

αποφάσισε όπως γίνει περαιτέρω διαπραγµάτευση για εξασφάλιση ψηλότερης 

τιµής και ότι, όσον αφορά στην εισήγησή µου για αποσύνδεση του θέµατος του 

εξοπλισµού από την αγωγή της εν λόγω βιοµηχανίας εναντίον του Οργανισµού, 

αυτή θα απασχολήσει µελλοντικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Όπως πληροφορήθηκα, το πιο πάνω θέµα συζητήθηκε ξανά στη συνεδρία  του 

Συµβουλίου αρ. 848, ηµερ. 6.2.06, κατά την οποία ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού 

ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι η πιο πάνω βιοµηχανία έχει αυξήσει την προσφορά της 

στις £4.000. Ο ∆ιευθυντής τόνισε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η προσφερόµενη 

τιµή είναι χαµηλή, ο σχετικός εξοπλισµός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε 

αλλού και ότι, σε περίπτωση που η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή, το κόστος 

αποσύνδεσης και µετακίνησης του εξοπλισµού και η αποκατάσταση των γραµµών 

στην εν λόγω βιοµηχανία αναµένεται να στοιχίσει  πέραν των £6.000 . 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προτού πάρει την τελική του απόφαση, εξουσιοδότησε 

το ∆ιευθυντή του Οργανισµού όπως επικοινωνήσει µε τον προµηθευτή του 

εξοπλισµού για να εξακριβωθεί η ακριβής δαπάνη αποσύνδεσης και µετακίνησης 

του εξοπλισµού. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός σε καµιά περίπτωση δεν συνδέει 

το θέµα της αγωγής της εταιρείας εναντίον του Οργανισµού µε το θέµα της 

διάθεσης του εξοπλισµού και ότι, κατόπιν έντονων πιέσεων του Οργανισµού προς 

την εταιρεία, η τελευταία συµφώνησε να αυξήσει το ποσό της προσφοράς της στις 

£4.500. 



 

 

- 13 -

 

15. Προσφορές 

(α) Προσφορά αρ. 24/2003 για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
συστηµάτων δειγµατοληψίας και καταγραφή δεδοµένων σε βυτιοφόρα 
µεταφοράς γάλακτος.  Η πιο πάνω προσφορά προκηρύχθηκε στις 16.11.03 και 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του αρ.795, ηµερ. 2.2.04, να 

εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών για κατακύρωση της 

προσφοράς σε συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία πληρούσε όλες τις προδιαγραφές 

και ήταν και η φθηνότερη.  Λόγω όµως οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετώπιζε 

τότε ο Οργανισµός, το Συµβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την αγορά µέχρι να 

βελτιωθεί η ρευστότητα του Οργανισµού. 

Για την προσφορά της πιο πάνω εταιρείας, η ισχύς της οποίας έληξε στις 2.2.04, ο  

Οργανισµός εξασφάλισε διαδοχικές παρατάσεις µέχρι τις 30.4.05, ενέργεια η 

οποία όµως δεν συνάδει µε τα καλώς νοούµενα συµφέροντα του Οργανισµού και 

τις αρχές της χρηστής διοίκησης, αφού τα τεχνοοικονοµικά δεδοµένα της αγοράς, 

µετά την παρέλευση τόσο µεγάλου χρονικού διαστήµατος, ενδεχοµένως να είχαν 

διαφοροποιηθεί.  Η ενέργεια αυτή αντίκειται επίσης και στις πρόνοιες του άρθρου 

15(3)(α) των περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

(Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισµών του 2004 (Κ.∆.Π. 

492/2004), σύµφωνα µε τις οποίες οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

οικονοµικούς φορείς για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα προσφορών, η 

οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 µήνες για συνήθεις συµβάσεις ή τους 12 

µήνες για πολύπλοκες συµβάσεις.  

Το θέµα υποβλήθηκε και συζητήθηκε ξανά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία 

αρ.831, ηµερ. 7.4.05, όπου αποφασίστηκε και πάλι η κατακύρωση της προσφοράς 

στην πιο πάνω εταιρεία, για την προµήθεια 10 ολοκληρωµένων συστηµάτων 

δειγµατοληψίας δεδοµένων σε βυτιοφόρα µεταφοράς γάλακτος, για το συνολικό 

ποσό των 160.965 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.  

Ο Οργανισµός προχώρησε στην αγορά του πιο πάνω συστήµατος, χωρίς την 

υπογραφή οποιασδήποτε σύµβασης. Σηµειώνεται επίσης ότι η τραπεζική 

εγγυητική επιστολή που είχε υποβάλει ο επιτυχών προσφοροδότης έληξε στις 

11.12.04, πράγµα που σηµαίνει ότι από την ηµεροµηνία αυτή η προσφορά έπαυσε 

να θεωρείται έγκυρη. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η τεχνολογία των 

δειγµατοληπτών είναι η ίδια τα τελευταία χρόνια (περισταλτικό σύστηµα 

δειγµατοληψίας) και δεν υπήρχε κίνδυνος να αγοραστεί πεπαλαιωµένο σύστηµα 

και ότι τυχόν επαναπροκήρυξη της προσφοράς, µετά την πάροδο 14 µηνών, θα 

οδηγούσε σε ψηλότερο κόστος, όπως προέκυψε από επαφές που είχαν µε τους 

προσφοροδότες. 

(β) Παραγγελία 10 εκτυπωτών από συγκεκριµένη εταιρεία για 
εγκατάσταση σε βυτιοφόρα µεταφοράς γάλακτος.  Ο Οργανισµός  προχώρησε 

στην παραγγελία δέκα εκτυπωτών αξίας 6.265 ευρώ από την πιο πάνω εταιρεία, 

χωρίς τη ζήτηση  προσφορών  και χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού ενηµέρωσε εκ των υστέρων το Συµβούλιο, στη 

συνεδρία αρ. 832, ηµερ. 18.5.05, για την ενέργεια αυτή, αναφέροντας ότι, για να 

αποφευχθεί καθυστέρηση στην παραλαβή των εκτυπωτών και για να καταστεί δυνατή 

η ταυτόχρονη ενσωµάτωση/εγκατάστασή τους µε τα συστήµατα δειγµατοληψίας και 

καταγραφής δεδοµένων στα βυτιοφόρα (προσφορά 24/2003), ο Οργανισµός, µετά 

από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, προχώρησε στην εν λόγω 

παραγγελία. Μετά την πιο πάνω ενηµέρωση, το Συµβούλιο ενέκρινε την αγορά. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 54(1)(β) του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, 

Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου 101(Ι) του 2003, για την πιο πάνω αγορά ο 

Οργανισµός θα έπρεπε να προβεί στη ζήτηση γραπτών ή προφορικών προσφορών 

από περιορισµένο αριθµό οικονοµικών φορέων. 

Ωστόσο, εξέφρασα τη γνώµη ότι οι πιο πάνω εκτυπωτές θα έπρεπε να αποτελούν 

µέρος της προσφοράς 24/2003 για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 

συστηµάτων δειγµατοληψίας και καταγραφή δεδοµένων σε βυτιοφόρα µεταφοράς 

γάλακτος, αφού φαίνεται να ήταν απαραίτητα για την όλη λειτουργία του συστήµατος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι οι εκτυπωτές που παραγγέλθηκαν 

είναι εξειδικευµένοι και συµβατοί µε τον υπολογιστή του συστήµατος και ότι 

διαπιστώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του Οργανισµού ότι η εγκατάσταση των 

εκτυπωτών θα βοηθούσε στο έργο των επιθεωρητών για τους επιτόπιους ελέγχους 

και πιστοποίηση της παραλαβής των δειγµάτων. Μου ανέφερε επίσης ότι αν οι 

εκτυπωτές δεν συµπεριλαµβάνονταν στην φόρτωση µε τους δειγµατολήπτες θα 
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χρειαζόταν να επανέλθει τεχνικός της εταιρείας για να τους εγκαταστήσει, µε κόστος 

το οποίο υπολογίζεται ότι θα ήταν περίπου £1.800 ή 3.150 ευρώ επιπλέον. 

16. Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Αναφορά για το πιο πάνω σχέδιο έγινε και στις εκθέσεις µας για τα προηγούµενα 

έτη. Η ζηµιά το 2005 από τη λειτουργία του σχεδίου, το οποίο αφορά σε συµφωνία 

µεταξύ Οργανισµού και Κυβέρνησης, η οποία έληξε στις 31.3.04, για τη σφαγή και 

διάθεση κρέατος και δερµάτων που προέρχονται από ζώα που υπόκεινται σε 

κατάσχεση στα πλαίσια του Σχεδίου Ελέγχου της Τροµώδους Νόσου των 

προβάτων και της εκστρατείας κατά της Βρουκέλλωσης, ανήλθε στις £6.670, σε 

σύγκριση µε £167.218 το 2004.  Από υπολογισµό που έγινε από τον Οργανισµό, 

το συνολικό ύψος της ζηµιάς από τη λειτουργία του πιο πάνω σχεδίου 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.  Στην επιστολή του αρ. Φακ. Φ/2.3.04, ηµερ. 11.6.04, προς το 

Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

ο ∆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 £396.000, ποσό που οφείλεται από τον 

Οργανισµό στο Κτηνιατρείο, και ζητά συµψηφισµό των δύο ποσών από το 

Υπουργείο, για διευθέτηση των οφειλών. Το ποσό των £396.000 παρουσιάζεται 

κάτω από τους πιστωτές στους λογαριασµούς του Οργανισµού για το 2005. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η κατ΄αρχήν αντίδραση του Υπουργείου για το 

θέµα αυτό φαίνεται να είναι αρνητική και ότι ο Οργανισµός θα επαναφέρει το θέµα 

και θα πράξει ανάλογα. 

17. Επιβολή προστίµου £50.000 από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού. 

Στη συνεδρία αρ.842, ηµερ. 26.10.05, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού  ενηµέρωσε 

το Συµβούλιο ότι σε έφεση (υπόθεση αρ.496/2003) που υπέβαλε ο Οργανισµός, 

σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, δικαιώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, το οποίο 

κήρυξε άκυρη την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας  Ανταγωνισµού.  
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Ο Οργανισµός µε επιστολή ηµερ. 3.11.05 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισµού ζήτησε την επιστροφή του ποσού των £50.000, µαζί µε 

τους ανάλογους τόκους. 

18. Επίδοµα συντήρησης εξωτερικού. 

Στη συνεδρία του αρ. 818, ηµερ. 5.11.04, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε 

όπως υιοθετήσει την εγκύκλιο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, 

ηµερ. 16.4.92, αναφορικά µε το επίδοµα συντήρησης εξωτερικού ∆ιοικητικών 

Συµβούλων και ∆ιευθυντών Ηµικρατικών και άλλων Οργανισµών, σύµφωνα µε την 

οποία ο ∆ιευθυντής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Οργανισµού εντάσσονται στην κατηγορία ∆΄ (η οποία αντιστοιχεί σήµερα στην 

κατηγορία Γ΄, µε βάση τη νέα εγκύκλιο µε αρ. 1311, ηµερ. 4.5.06 (προηγούµενη 

εγκύκλιος αρ.1270, ηµερ. 6.8.04)). 

Παρατηρήθηκε ότι ο ∆ιευθυντής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς µε τη χρήση της αεροπορικής 

θέσης “business class”, σε αντίθεση µε την εγκύκλιο αρ. 1311, σύµφωνα µε την οποία 

µόνο κρατικοί αξιωµατούχοι και λειτουργοί που εµπίπτουν στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ 

µπορούν να κάνουν χρήση αεροπορικής θέσης “business” ή “club class”. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 

επανεξετάσει το θέµα και θα αποφασίσει σχετικά µε βάση δικούς του Κανονισµούς, οι 

οποίοι ετοιµάστηκαν ήδη.  Επιπρόσθετα επισήµανε την αυτονοµία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων και εξέφρασε την άποψη ότι όλα τα Συµβούλια 

των Ηµικρατικών Οργανισµών θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης. 
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