
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ   

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 
 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημoσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους. Ο Οργανισμός κατά το 2010 παρουσίασε έλλειμμα 

€66.797, σε σύγκριση με πλεόνασμα €13.095 το 2009. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού κατά το 2010 ανήλθαν σε €2.632.695 (εκ των 

οποίων ποσό €1.958.267 ή 74,4% ήταν κρατική χορηγία), σε σύγκριση με έσοδα 

€2.773.650 το 2009 (εκ των οποίων €2.001.667 ή 72,2% ήταν κρατική χορηγία), 

δηλαδή σημειώθηκε μείωση €140.955 ή ποσοστό 5,1%, η οποία οφείλεται στη μείωση 

της κρατικής χορηγίας (€43.400) και των άλλων εσόδων (€97.555).   

Όπως προκύπτει, η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού βασίζεται, κατά 

κύριο λόγο, στην κρατική χορηγία.  

(γ) Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισμού κατά το 2010 ανήλθαν σε €2.699.492, σε 

σύγκριση με €2.760.555 το 2009, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €61.063 ή ποσοστό 

2,2%, η οποία οφείλεται στη μείωση των εξόδων διαχείρισης (€62.025), με 

ταυτόχρονη αύξηση στα έξοδα χρηματοδότησης (€130) και στην έκτακτη εισφορά 

για την άμυνα (€832). 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης του Οργανισμού: 

 2010  2009 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 4,6  2,4 
Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα 74,4%  72,2% 
Δαπάνες Προσωπικού προς Έξοδα 73,9%  74,2% 
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4. Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2010 υποβλήθηκε έγκαιρα στον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 30.6.2009 και 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26.11.2009, οπότε και κατατέθηκε 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε Νόμο που δημοσιεύθηκε στην  

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12.2.2010 (Νόμος 8(ΙΙ)/2010). Για τους  

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2010 ψηφίστηκαν δωδεκατημόρια στις 

17.12.2009 και 25.1.2010, αντίστοιχα. 

5. Προσωπικό. 

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

Οργανισμός κατά τα έτη 2010 και 2009, μαζί με το ανάλογο κόστος: 
 

  2010  2009 
Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  32  33 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  5  5 
Σύνολο  37  38 
     
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: 

 €  € 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  1.705.327  1.685.789 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  121.396  118.307 
Σύνολο  1.826.723  1.804.096 
Μέσος όρος δαπανών προσωπικού:     
Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  53.291  51.084 
Τακτικό εργατικό προσωπικό  24.279  23.661 

 

Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνεται η εισφορά ύψους €120.000 (€198.198  

το 2009) για κάλυψη ελλειμματικών υποχρεώσεων προς το Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων.  

Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2010, οι ελλειμματικές υποχρεώσεις 

του Οργανισμού στις 31.12.2009 προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων 

ανέρχονταν σε €120.000, ποσό το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ για πλήρη εξόφληση. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 και 2010 ο Οργανισμός απασχόλησε επίσης 3  

έκτακτους υπαλλήλους, με σύνολο δαπάνης €29.578 και €47.488, αντίστοιχα.  Η 

μεγάλη διαφορά (πέραν του 60%) στη δαπάνη του 2010, σε σύγκριση με το 2009, 
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οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2010 οι έκτακτοι υπάλληλοι 

απασχολήθηκαν για μεγαλύτερη συνολική διάρκεια. 

Στις 31.12.2010 υπήρχαν 13 κενές οργανικές θέσεις. Οι έκτακτοι υπάλληλοι 

απασχολήθηκαν έναντι ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων γραφέων και ενός 

λογιστικού λειτουργού.  

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

Υπαλλήλων, εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι σχετικοί Κανονισμοί έχουν 

τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και ότι θα κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο 

για έγκριση. 

(γ) 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.  Τα 

νέα σχέδια υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού και στάληκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία.   

(δ) Υπερωριακή απασχόληση και άλλα επιδόματα.  Κατά το 2010 καταβλήθηκαν 
αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση, νυκτερινό και απογευματινό επίδομα και 

εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης από τον Οργανισμό των 

νέων ρυθμίσεων για την υπερωριακή αποζημίωση  που ισχύουν στη Δημόσια 

Υπηρεσία, που προνοούν, μεταξύ άλλων, αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 

κατά ένα ποσοστό με την χορήγηση ελεύθερου χρόνου.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

αποφάσισε στις 30.5.2011 όπως καταβάλλεται αποζημίωση για το 75% της υπερωριακής 

απασχόλησης και για το υπόλοιπο 25% να παραχωρείται ελεύθερος χρόνος. 

(ε) Επιτυχία στις απαιτούμενες από τα σχέδια υπηρεσίας εξετάσεις.  Ο 

Οργανισμός δεν λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα, σε περίπτωση μη επιτυχίας υπαλλήλων 

στις προβλεπόμενες από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας εξετάσεις μέσα στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διορισμού τους, με αποτέλεσμα 

η πρόνοια αυτή να μην εξυπηρετεί ουσιαστικά τον σκοπό για τον οποίο περιλήφθηκε.   

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα έπρεπε να είχε εφαρμόσει κατ  ́

αναλογία τους Κανονισμούς που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, για κατακράτηση και 
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στη συνέχεια διακοπή της προσαύξησης των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, λόγω μη 

επιτυχίας σε συγκεκριμένη εξέταση μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί μέτρα, έτσι ώστε 

κανένας υπάλληλος που δεν έχει επιτύχει έγκαιρα στις εξετάσεις που προνοούνται στα 

σχέδια υπηρεσίας, να μπορεί να λαμβάνει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.  

6. Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις) γάλακτος. 

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 

περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου, καθώς επίσης και με βάση 

τη συμφωνία αναδοχής που έχει με τον 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 1234/2007 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).  Μεταγενέστερα, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 248/2008 του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερ. 17.3.2008, η εθνική ποσότητα 

αναφοράς αυξήθηκε σε 148.104 τόνους αγελαδινού γάλακτος (143.790.291 λίτρα), 

ενώ με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 72/2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ημερ. 19.1.2009, η εθνική ποσότητα αναφοράς αυξήθηκε περαιτέρω σε 

149.585,04 τόνους (145.228.194 λίτρα). Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 

72/2009 προβλέπει ετήσια αύξηση 1% της εθνικής ποσότητας αναφοράς κάθε 

χρόνο, μέχρι και το γαλακτοκομικό έτος 2014-2015. 
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Για την περίοδο 1.4.2009 – 31.3.2010, η εθνική ποσότητα αναφοράς διαχωρίστηκε 

σε «Παραδόσεις» 148.720.224 κιλά (144.388.567 λίτρα) και σε «Απευθείας 

Πωλήσεις» 864.816 κιλά (839.627 λίτρα). Κατά το γαλακτοκομικό έτος που έληξε 

στις 31.3.2010, η Κύπρος παρήγαγε συνολικά 145.357.441 λίτρα αγελαδινού 

γάλακτος (144.823.637 λίτρα «Παραδόσεις» και 533.804 λίτρα «Απευθείας 

Πωλήσεις»), σημειώθηκε δηλαδή υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, με 

αποτέλεσμα να καταβληθεί Συμπληρωματική Εισφορά (Levy) ύψους €124.712.  

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τη Συμπληρωματική Εισφορά επωμίστηκαν 2 

παραγωγοί με ποσόστωση για «Παραδόσεις», η οποία καταβλήθηκε στον Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. 

7. Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με την επιστολή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού προς την 

Υπηρεσία μας, ημερ. 8.2.2011, οι οικονομικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του 

Οργανισμού, οι οποίες εκκρεμούν μέχρι σήμερα, ανέρχονται στις περίπου €682.600. 

8. Ενοικίαση τυροκομείου στη Λάρνακα. 

Ο Οργανισμός υπενοικιάζει από το 1997 σε συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία το 

υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το τυροκομείο στη Λάρνακα, χωρίς την έγκριση 

του ιδιοκτήτη. 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 και να τον αναγκάσει να 

καταβάλει αποζημιώσεις, ίσως και μεγαλύτερες από τα ενοίκια που εισπράττει.  

Σημειώνεται ότι στις 30.5.2007 και 2.2.2010 στάληκαν επιστολές στην εν λόγω 

γαλακτοβιομηχανία,  μέσω του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, με τις οποίες 

τους ζητήθηκε να παραδώσουν αμέσως τις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, χωρίς 

όμως να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση και χωρίς ο Οργανισμός να 

προχωρήσει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον της γαλακτοβιομηχανίας. 

Με τις επιστολές τους, ημερ. 24.11.2008 και 3.12.2008, τα Υπουργεία 

Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, 

ενέκριναν την πώληση του εξοπλισμού του τυροκομείου με προκήρυξη 

πλειοδοτικής προσφοράς, νοουμένου ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες 
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διαδικασίες. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο Οργανισμός δεν είχε προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια, λόγω του ότι δεν παραδόθηκαν τα υποστατικά.  

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 3.6.2010, 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού από τους νομικούς του 

συμβούλους, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του ιδιοκτήτη του υποστατικού. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω γαλακτοβιομηχανία δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε 

ενοίκιο μέσα στο 2011, ενώ τα ενοίκια για το 2010, συνολικού ύψους €19.649, 

καταβλήθηκαν στις 23.12.2010.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού 

κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων της Λάρνακας, 

εναντίον του Οργανισμού και της γαλακτοβιομηχανίας για εκκένωση του υποστατικού 

και ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να παραδώσει το υποστατικό, όταν η 

γαλακτοβιομηχανία το παραδώσει.  

9. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενή μας Έκθεση, ο Οργανισμός διατηρεί 

καταθέσεις σε τρεχούμενο λογαριασμό και καταθέσεις προθεσμίας κάτω από τον 

προηγούμενό του ρόλο (€683.263 στις 31.12.2010), με το δικαιολογητικό της 

αντιμετώπισης υποχρεώσεων που πιθανόν να προκύψουν είτε από υποθέσεις που 

εκκρεμούν στο δικαστήριο ή που αφορούν σε φόρο εισοδήματος, έλλειμμα στο Σχέδιο 

Συντάξεων και Χορηγημάτων κ.ά. Δεδομένου ότι η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται, 

στον μεγαλύτερό της βαθμό, στην  κρατική χορηγία, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε και πάλι 

όπως το πιο πάνω ποσό κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ή χρησιμοποιηθεί 

έναντι της κρατικής χορηγίας και στην περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις τότε να ζητηθεί επιπρόσθετη χορηγία από το κράτος. 

Αναφέραμε επίσης ότι δαπάνες που προκύπτουν από υποχρεώσεις του  

Οργανισμού από τον προηγούμενό του ρόλο  δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο 

Προϋπολογισμό του Οργανισμού και δεν τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής αλλά  

διενεργούνται κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από 

τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούνται από τον προηγούμενό του ρόλο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού δεν φέρει ένσταση όπως τα ποσά που αφορούν στον προηγούμενο ρόλο 

του κατατεθούν στο Πάγιο Ταμείο του Κράτους ή όπως λογιστούν έναντι του 

Προϋπολογισμού, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, νοουμένου ότι θα 
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εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η δέσμευση του Κράτους για κάλυψη οποιασδήποτε 

υποχρέωσης πιθανόν να προκύψει σε σχέση με τον προηγούμενο ρόλο του. 

10. Προσφορά αρ. 05/2010 «Προμήθεια, παράδοση,  εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση ημιαυτόματου συστήματος Kjeldahl τύπου Block-Digestion, 
Distillation, Titration». 

Η πιο πάνω προσφορά κατακυρώθηκε έναντι ποσού ύψους €27.800, πλέον ΦΠΑ και η 

σχετική συμφωνία υπογράφηκε την 1.11.2010.  Στη συμφωνία προβλεπόταν η καταβολή 

του 80% του ποσού με την παραλαβή, εγκατάσταση, επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία 

του εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού και η πλήρης εξόφληση του 

υπόλοιπου 20% μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος τριών μηνών ικανοποιητικής 

λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

Το σύστημα αποτελείται από τρεις επιμέρους μονάδες.  Η μια από αυτές τις μονάδες 

("Digestion Unit") του συστήματος που παραδόθηκε, όπως διαπιστώθηκε από τους 

κωδικούς των μονάδων που αναγράφονται στο τιμολόγιο ημερ. 30.12.2010, ήταν 

διαφορετικού τύπου/παραλλαγής από αυτόν που υποβλήθηκε με την προσφορά και 

περιλήφθηκε στη σύμβαση.  Συγκεκριμένα, για την εν λόγω μονάδα προσφέρθηκε  η 

Τecator Digestion Unit 2520 παραλλαγή/τύπος αυτόματος (κωδικός 2520-001), Without 

Lift, ενώ αυτή που παραδόθηκε φέρει διαφορετικό κωδικό (2520-051) που αντιστοιχεί 

στον βασικό τύπο/παραλλαγή και όχι στον αυτόματο. O βασικός τύπος, σύμφωνα με τα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, διαθέτει ένα απλό σύστημα για έλεγχο της 

θερμοκρασίας και του χρόνου και δεν μπορεί να αναβαθμιστεί σε αυτόματο τύπο, ο 

οποίος διαθέτει ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, για πλήρη 

έλεγχο και προγραμματισμό όλων των εφαρμογών/λειτουργιών της μονάδας 

"Digestion" και του προσαρτήματος "Scrubber" και παρέχει επίσης τη δυνατότητα 

σύνδεσης με υπολογιστή.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά την παραλαβή, εγκατάσταση και έλεγχο της 

δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, είχαν εκδοθεί δύο Δελτία Ελέγχου 

Συστήματος, με την ίδια ημερομηνία 29.12.2010. Στο πρώτο αναφερόταν ότι η 

πληρότητα του εξοπλισμού δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, αφού στο 

σύστημα ελέγχου χρόνου - θερμοκρασίας δεν περιλαμβανόταν το απαραίτητο 

λογισμικό αυτόματων πολλαπλών προγραμμάτων, όπως απαιτείτο, ενώ στο δεύτερο 

Δελτίο Ελέγχου αναφερόταν ότι, με την προσθήκη από τον προσφοροδότη εξωτερικού 
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μηχανισμού στον πίνακα ελέγχου χρόνου-θερμοκρασίας της συσκευής που 

παραδόθηκε, λύθηκε το πρόβλημα και ότι η συσκευή πληρούσε τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις κατά 

πόσο το σύστημα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, που είχαν 

ετοιμαστεί με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Οργανισμού, εφόσον 

αυτές προνοούσαν την προμήθεια ημιαυτόματου συστήματος, με αυτόματο 

προγραμματισμό/έλεγχο των λειτουργιών του, ενώ αυτό που παραλήφθηκε 

ήταν ο βασικός τύπος/παραλλαγή που,  όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σύμφωνα 

με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, δεν αναβαθμίζεται σε αυτόματο και 

διαθέτει ένα απλό σύστημα ελέγχου χρόνου - θερμοκρασίας.   

O Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι με την προσθήκη μέρους της 

συσκευής, που έγινε από τον προμηθευτή κατόπιν της διαπίστωσης από τον 

Οργανισμό ότι ο εξοπλισμός δεν συμμορφωνόταν με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

το σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και επιπρόσθετα 

παρέχει δυνατότητες για πλήρη αυτοματοποίησή του.  Εισηγήθηκε όπως γίνει νέος 

επιτόπου έλεγχος για επιβεβαίωση των πιο πάνω.  Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, η αναβάθμιση του βασικού μοντέλου σε 

αυτόματο δεν είναι δυνατή.  Επομένως, οποιαδήποτε μετατροπή/προσθήκη και αν 

έγινε από τον προμηθευτή δεν είναι της έγκρισης του κατασκευαστή και ως εκ 

τούτου η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τις επιφυλάξεις της. 
 

 
 
 
 
 
 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2011 
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