
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

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. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους. Ο Οργανισμός κατά το 2012 παρουσίασε έλλειμμα ύψους 

€75.963, σε σύγκριση με έλλειμμα €762.207 το 2011. Όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη μας επιστολή, το μεγάλο έλλειμμα κατά το 2011 προέκυψε κυρίως από 

τη μειωμένη κρατική χορηγία, λόγω του ότι οι καταθέσεις προθεσμίας ύψους €689.020, 

που διατηρούσε ο Οργανισμός από τον προηγούμενο ρόλο του, χρησιμοποιήθηκαν για 

κάλυψη μέρους της χρηματοδότησης του Προϋπολογισμού του 2011, κατόπιν έγκρισης 

του Υπουργείου Οικονομικών, αντί κρατικής χορηγίας. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού κατά το 2012 ανήλθαν σε €2.104.407 (εκ των 

οποίων ποσό €1.644.264 ή ποσοστό 78,1% ήταν κρατική χορηγία), σε σύγκριση με 

έσοδα €1.754.810 το 2011 (εκ των οποίων €1.130.766 ή ποσοστό 64,4% ήταν κρατική 

χορηγία), δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €349.597 ή ποσοστό 19,9%, η οποία οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση της κρατικής χορηγίας (€513.498), ενώ παράλληλα σημειώθηκε 

μείωση των εσόδων από αναλύσεις γάλακτος (€126.213).   

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

λόγο, στην κρατική χορηγία.  

(γ) Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισμού κατά το 2012 ανήλθαν σε €2.180.370, σε 

σύγκριση με €2.517.017 το 2011, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €336.647 ή ποσοστό 

13,4%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών για μισθούς και 

ωφελήματα προσωπικού (€242.407), διοικητικά και άλλα έξοδα (€51.432) και 

αποσβέσεις (€16.950). 

(δ) Λογιστικές Αναλογίες. Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 
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 2012  2011

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,0 1,0 

Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα 78,1% 64,4%

∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα                                        76,1% 75,6%

3.  Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2012 υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αρχικά στις 31.5.2011 και μετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν με τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και Οικονομικών, στις 14.10.2011 υποβλήθηκε αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.10.2011 και 

κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23.11.2011, ενώ σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) 

Νόμων, ο Προϋπολογισμός έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

το αργότερο μέχρι τις 30.9.2011. 

Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο στις 23.2.2012 που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 9.3.2012 (Ν.10(ΙΙ)/2012) και προνοούσε 

συνολικές δαπάνες ύψους €2,6 εκ. Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2012, η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια και ως εκ τούτου οι πληρωμές που έγιναν 

την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 8.3.2012 δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. 

Ο  Πρόεδρος του Οργανισμού εξέφρασε την άποψη ότι οι πιο πάνω πληρωμές δεν 

ήταν παράνομες, καθότι ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2012, o 

οποίος εγκρίθηκε σε Νόμο από τις 23.2.2012, καθυστέρησε να δημοσιευθεί χωρίς 

υπαιτιότητα του Οργανισμού. 

4.  Θέμα κατάργησης του Οργανισμού. 

(α)  Αρμοδιότητες Οργανισμού και προσωπικό.  Σύμφωνα με τα πρακτικά της  

συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆Σ), ημερ. 5.9.2011, σε σύσκεψη που έγινε στο 

Προεδρικό Μέγαρο στις 22.7.2011 συμφωνήθηκε από τους πολιτικούς αρχηγούς πακέτο 

μέτρων, στο οποίο περιλαμβάνεται πρόνοια για την κατάργηση του Οργανισμού. Υπό το 

φως της εξέλιξης αυτής και κατόπιν απόφασης του ∆Σ του Οργανισμού, στάληκε σχετική 

επιστολή στις 9.9.2011 στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

όπου, ενώ αναγνωρίζεται ασφαλώς το δικαίωμα του Κράτους για τερματισμό της 
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λειτουργίας του Οργανισμού, διατυπώνεται η θέση του ∆Σ ότι το Κράτος θα πρέπει να 

διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και τη 

συνέχιση της εργοδότησης του προσωπικού. 

Με αφορμή επίσης τις πιο πάνω εξελίξεις, στάληκαν για ενημέρωση στις αρχές του 

2012 από τον Οργανισμό τόσο στον αρμόδιο Υπουργό, όσο και στον Πρόεδρο και 

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά σημειώματα για τις δραστηριότητες του 

Οργανισμού, στα οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τον περί 

Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμο και τους Κανονισμούς 

της ΕΕ 1234/2007 και 595/2004, ο Οργανισμός εφαρμόζει και ελέγχει τις 

ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος, οι οποίες αναμένεται ότι θα καταργηθούν το 

2015. ∆ιατυπώνεται επίσης η άποψη, η οποία αναφέρεται και στην απαντητική 

επιστολή του Οργανισμού προς εμάς, ημερ. 6.6.2012, ότι παράλληλα με την πιο πάνω 

δραστηριότητα, η συνέχιση της οποίας θα πρέπει να διασφαλιστεί μέχρι τη λήψη 

τελικής απόφασης για κατάργηση των ποσοστώσεων, υπάρχουν και άλλες 

δραστηριότητες του Οργανισμού που θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά το 2015. 

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως στη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο 

γάλακτος του Οργανισμού, για λογαριασμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για λογαριασμό των παραγωγών και μεταποιητών 

γάλακτος (αυτοέλεγχος) για τους υποχρεωτικούς ελέγχους στους οποίους πρέπει να 

προβαίνουν για διακρίβωση της υγιεινής του γάλακτος, με βάση τους σχετικούς 

Eυρωπαϊκούς Κανονισμούς, καθώς επίσης και στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και διαφόρων φορέων στην Κύπρο, για θέματα που αφορούν στον τομέα 

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Η Υπηρεσία μας διατύπωσε την άποψη ότι οι πιο πάνω σημαντικές, αλλά 

περιορισμένες, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητες, θα μπορούσε να αναληφθούν 

από άλλες Κρατικές Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός δειγματοληψίας και 

αναλύσεων θα μπορούσε να αναληφθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή το Κρατικό 

Χημείο που έχουν τη δυνατότητα/γνώση να τις ασκήσουν, με κατάλληλη εκπαίδευση, 

αν χρειαστεί. Όσον αφορά στην ενημέρωση της ΕΕ, αυτή θα μπορούσε να γίνεται από 

το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Για εξέταση της όλης κατάστασης και για την ομαλή κατάργηση του Οργανισμού, το 

Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του αρ. 73.626, ημερ. 29.5.2012, ενέκρινε τη 
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σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή μελέτης για το μέλλον του Οργανισμού, 

της οποίας θα προεδρεύει η Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (Τ∆∆&Π), της Νομικής Υπηρεσίας και 

του Οργανισμού. Ενέκρινε επίσης και τους όρους εντολής της Τεχνικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή θα εξέταζε όλα τα πιθανά σενάρια για την 

κατάργηση του Οργανισμού και τις επιπτώσεις τους και θα μελετούσε, μεταξύ άλλων, τις 

σημερινές δραστηριότητες, το μέλλον του προσωπικού και τρόπους αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας και του εξοπλισμού του Οργανισμού.  

Η μελέτη, σύμφωνα με την απόφαση, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2012 

και να υποβληθεί στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   

Όπως διαπιστώθηκε, ύστερα από οδηγίες της Τεχνικής Επιτροπής, ετοιμάστηκε από 

τον πρώην ∆ιευθυντή του Οργανισμού προσχέδιο της μελέτης, το οποίο συνοψίστηκε 

αργότερα από τον Αν. ∆ιευθυντή στα απολύτως απαραίτητα, εγκρίθηκε από το ∆Σ στις 

22.11.2012 και υποβλήθηκε στη Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος στις 28.11.2012. Παρατηρήσαμε ότι μέχρι και την 

ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, η μελέτη δεν είχε ακόμη υποβληθεί 

στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

(β)  Κτίριο. Ο Οργανισμός στεγάζεται από το 2001 σε ιδιόκτητο κτίριο 1.950 τ.μ. (δεν 

συμπεριλαμβάνεται το υπόγειο), το οποίο έχει κοστίσει €2.702.162 (€272.826 η γη και 

€2.429.336 το κτίριο) και στο οποίο εργάζονται σήμερα 28 υπάλληλοι (26 μόνιμοι και 2 

έκτακτοι) και 5 ωρομίσθιοι. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας Έκθεση, ενόψει 

του επικείμενου τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού, καθώς και της μείωσης, 

λόγω αφυπηρετήσεων, των υπηρετούντων υπαλλήλων, εγείρεται το θέμα της 

αξιοποίησης του κτιρίου, καθώς επίσης και της διαχείρισής του.  Εισηγηθήκαμε όπως, 

σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης του κτιρίου από τον Οργανισμό Αγροτικών 

Πληρωμών. 

Σχετικά με όλα τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ζήτησε να πληροφορηθεί για τυχόν 

αποφάσεις που λήφθηκαν και ενέργειες που γίνονται, σε σχέση με τη συνέχιση των 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και γενικά το μέλλον του, καθώς επίσης και για την 

τύχη του προσωπικού και του κτιρίου του Οργανισμού. Παρατηρήσαμε, επιπρόσθετα, 
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ότι η Τεχνική Επιτροπή, αρκετούς μήνες μετά την απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, εξακολουθούσε να συζητεί το προσχέδιο της μελέτης που κατατέθηκε σε 

αυτήν, το οποίο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εκπονήθηκε από τον ίδιο τον 

Οργανισμό (από τη ∆ιεύθυνση του Οργανισμού και εγκρίθηκε από το ∆Σ) και η οποία, 

μελέτη, σε αντίθεση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν έχει ακόμη 

υποβληθεί στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι δεν υπάρχει, 

μέχρι στιγμής, τελική απόφαση για κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015, καθότι 

υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από χώρες μέλη της ΕΕ. 

Όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, 

ημερ. 5.6.2013, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Οικονομικών να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τη 

Συνδικαλιστική πλευρά, για την κατάργηση, μεταξύ άλλων, του Οργανισμού 

Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και την ένταξη των αρμοδιοτήτων και μέρους 

του προσωπικού του στο Τμήμα Γεωργίας και του υπόλοιπου προσωπικού σε άλλες 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και τη μεταφορά όλων των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων, των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και των Ταμείων 

Συντάξεως, Προνοίας και Υγείας στο Κράτος. 

5. Προσωπικό. 

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

Οργανισμός κατά την 31.12.2012 και την 31.12.2011, μαζί με το ανάλογο κόστος: 

       2012  2011 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό    28  31 

Τακτικό εργατικό προσωπικό 5  5 

Σύνολο 33  36 

    
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: 

€  € 

Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό 1.476.157  1.705.139 

Τακτικό εργατικό προσωπικό 123.462  121.956 

Σύνολο 1.599.619  1.827.095 

Μέσος όρος δαπανών προσωπικού:    
Μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό  52.720  55.005 

Τακτικό εργατικό προσωπικό 24.692  24.391 
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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.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ενδιάμεση αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2013, για την 

εξασφάλιση της απαραίτητης πληροφόρησης για την εφαρμογή του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 19, η αναλογιστική υποχρέωση του Σχεδίου στις 31.12.2012 

ανέρχεται στα €6.179.266 (€7.231.124  στις 31.12.2011) και προκύπτει αναλογιστικό 

πλεόνασμα ύψους €1.492.886 (€703.929 στις 31.12.2011).  

Το συνολικό καθαρό ενεργητικό στις 31.12.2012, όπως παρουσιάζεται στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (εισπρακτέο ποσό ), ανέρχεται σε €174.011. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 και 2011 ο Οργανισμός απασχόλησε επίσης 3 και 4 

έκτακτους υπαλλήλους, με σύνολο δαπάνης € 59.767 και €74.698, αντίστοιχα. 

Στις 31.12.2012 υπήρχαν 10 κενές οργανικές θέσεις.  Πληροφοριακά αναφέρεται 

ότι κατά το 2012 καταργήθηκαν 8 από τις 15 κενές θέσεις που υπήρχαν στις 

31.12.2011, ενώ 3 θέσεις κενώθηκαν λόγω αφυπηρετήσεων. Οι έκτακτοι 

υπάλληλοι απασχολήθηκαν έναντι ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων βοηθών 

γραμματειακών λειτουργών και ενός λογιστικού λειτουργού.  

(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 στην προηγούμενη μας Έκθεση, 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. 

Σημειώνεται ότι τα 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.  
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Απαντώντας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι η αναδιοργάνωση  

υποβλήθηκε για έγκριση στην αρμόδια Αρχή από το 2004, με την αλλαγή του καθεστώτος 

και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, λόγω της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία επέφερε και τη διαφοροποίηση των καθηκόντων μεγάλου αριθμού 

υπαλλήλων και την ανάγκη δημιουργίας νέας δομής και κατάρτισης νέων σχεδίων 

υπηρεσίας.   

Μας ανέφερε επίσης ότι η αναδιοργάνωση εγκρίθηκε τελικά τον Νοέμβριο 2010 και ότι το 

γεγονός ότι συμφωνήθηκε εκ των υστέρων η κατάργηση του Οργανισμού, δεν σημαίνει ότι 

ο Οργανισμός θα σταματούσε να λειτουργεί κανονικά, ούτε και εξυπακούεται απόλυση 

προσωπικού, καθότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού συνεχίζουν να είναι αναγκαίες.  

(γ)  Απασχόληση έκτακτου προσωπικού. Η ανάγκη πρόσληψης για έκτακτη 

απασχόληση δύο γραφέων και ενός λογιστικού λειτουργού δημοσιεύθηκε στον 

τύπο τον ∆εκέμβριο 2009 και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός 

δεχόταν αιτήσεις για ετοιμασία καταλόγου με μοριοδότηση για τις εν λόγω θέσεις 

για την κάλυψη των αναγκών για το 2010. Με βάση τον εν λόγω κατάλογο, 

επιλέγηκαν και προσλήφθηκαν το 2010 συγκεκριμένα άτομα, αρχικά για περίοδο 

που έληγε στις 31.10.2010.  

Στην προηγούμενη μας Έκθεση, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι ο Οργανισμός δεν 

προέβη σε επαναπροκήρυξη των αναγκών για το 2011 και 2012, αλλά αφού 

εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη του Τ∆∆&Π και την έγκριση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, συνέχισε να απασχολεί τα εν λόγω άτομα με παράταση των 

υπηρεσιών τους, αρχικά μέχρι τις 31.10.2011 και αργότερα μέχρι τις  31.10.2012.   

Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι δύο από τους τρείς πιο πάνω έκτακτους υπάλληλους 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του Λογιστηρίου, ενώ ο τρίτος απασχολείται στην Υπηρεσία  

Επιθεώρησης. Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τερματισμό της λειτουργίας του Οργανισμού 

και τα σημερινά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαφοροποιηθεί (αναδιοργάνωση/νέο 

οργανόγραμμα, κύκλος εργασιών), καθώς επίσης και το γεγονός ότι δύο μόνιμοι λογιστικοί 

λειτουργοί είχαν τοποθετηθεί ο ένας στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και ο άλλος στην Υπηρεσία 

∆ειγματοληψίας του Οργανισμού και ασχολούνταν αποκλειστικά με εργασίες που αφορούν 

στις Υπηρεσίες αυτές, η Υπηρεσία μας διατύπωσε τις επιφυλάξεις της για την ανάγκη 

απασχόλησης έκτακτου προσωπικού, θεωρώντας ότι η παράταση των υπηρεσιών των 
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έκτακτων υπαλλήλων το 2012 δεν ενδείκνυτο και εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός 

επαναξιολογήσει την κατανομή των εργασιών στο υφιστάμενο προσωπικό.  

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο από τους έκτακτους υπαλλήλους κατέστησαν, λίγο πριν τη λήξη 

του συμβολαίου τους, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ενώ οι υπηρεσίες του τρίτου 

έκτακτου τερματίστηκαν με τη λήξη του συμβολαίου του στις 31.10.2012.  

Σημειώσαμε ότι προς το τέλος του 2012, ο Οργανισμός προέβη σε κάποιες μετακινήσεις και 

επανακατανομή προσωπικού, για κάλυψη, μεταξύ άλλων, αναγκών που προέκυψαν από τις 

πρόωρες αφυπηρετήσεις προσωπικού και από τη λήξη του συμβολαίου απασχόλησης του 

έκτακτου υπαλλήλου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι οι δύο λογιστικοί λειτουργοί τοποθετήθηκαν 

αρχικά στη νεοσύστατη τότε Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισμού, μετά την ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ και ότι η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Λογιστήριο και στην 

Υπηρεσία Επιθεώρησης έγινε 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 ανακατανομή των εργασιών του υφιστάμενου προσωπικού, 

έχει  μειωθεί ο αριθμός των εκτάκτων από τρεις σε δύο.  

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, που είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να υπάρχουν 

δύο πρόσθετοι υπάλληλοι για τους οποίους θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος αξιοποίησής 

τους, μετά την κατάργηση του Οργανισμού. 

6. Συνέχιση υπηρεσιών του ∆ιευθυντή του Οργανισμού πέραν της ηλικίας 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 

Ο Κανονισμός 56 των περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του 

Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Κανονισμών του 1969, όπως 

έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, προβλέπει ότι «Η κανονική ηλικία αφυπηρέτησης των 

μελών του Σχεδίου είναι τα εξήντα τρία (63) έτη: Νοείται ότι όσα μέλη του Σχεδίου δεν 

προλαβαίνουν να συμπληρώσουν τους 400 μήνες υπηρεσίας κατά την πιο πάνω ηλικία 

αφυπηρέτησης, μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι τη συμπλήρωση των 400 

μηνών υπηρεσίας, αλλά σε καμιά περίπτωση πέραν της ηλικίας των εξήντα πέντε ετών». 
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Ο ∆ιευθυντής του Οργανισμού, ο οποίος θα αφυπηρετούσε κανονικά την 1.6.2012 (με 

τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του), αποφάσισε να κάνει χρήση του πιο 

πάνω Κανονισμού και να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι τα 65 του χρόνια, εφόσον μέχρι 

το 63ο έτος θα συμπλήρωνε 284 μήνες μόνο. Για την απόφασή του αυτή ενημερώθηκε 

στις 11.10.2011 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καθώς επίσης και το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Πρόεδρος της 

Κλαδικής Επιτροπής των Υπαλλήλων του  Οργανισμού.  

Όπως φαίνεται πιο πάνω, ο Κανονισμός 56 παρέχει τη δυνατότητα σε μέλος του Σχεδίου 

να παραμείνει στην υπηρεσία πέραν της προβλεπόμενης ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή/και ενημέρωση αρμόδιου 

οργάνου και χωρίς να αναφέρεται ότι γίνεται προς το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, όπως 

εκτενώς αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας Έκθεση, δεν συνάδει με τα ισχύοντα στη 

∆ημόσια Υπηρεσία.  

Το θέμα της έγκρισης της παράτασης της υπηρεσίας των υπαλλήλων των Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) απασχόλησε το Τ∆∆&Π, το οποίο σε σχετική 

επιστολή του, ημερ. 10.9.2009, προς τα αρμόδια Υπουργεία, εισηγήθηκε να ζητήσουν από 

τα ΝΠ∆∆ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως τροποποιήσουν τους σχετικούς 

Νόμους και Κανονισμούς τους, έτσι που να διαλαμβάνουν ότι οι εγκρίσεις για παράταση 

υπηρεσιών να παραχωρούνται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, αφού 

προηγουμένως ενημερωθεί ο αρμόδιος Υπουργός και εκεί όπου είναι δυνατό να 

ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, τα ισχύοντα (νομοθετικές διατάξεις και πρακτική) στη 

δημόσια υπηρεσία. Ειδικότερα για τον Οργανισμό, σχετική είναι και η επιστολή του 

Τ∆∆&Π προς τον αρμόδιο Υπουργό, ημερ. 23.2.2011. 

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η τροποποίηση των Κανονισμών του Οργανισμού 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ∆∆&Π, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα χρήσης 

της πιο πάνω πρόνοιας από τον ∆ιευθυντή και μάλιστα για μακρόχρονη περίοδο (2 

χρόνια), με τις συνεπαγόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις (περιλαμβανομένων των 

αυξημένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων) για τον Οργανισμό. Σημειώνεται ότι οι 

Κανονισμοί δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, παρόλο ότι ο Οργανισμός ζήτησε εκ 

νέου στις 25.1.2012 από το οικείο Υπουργείο την προώθηση των Τροποποιητικών 

Κανονισμών, με αναδιατύπωση του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Τ∆∆&Π.   
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Συναφώς αναφέρεται ότι η παράταση των υπηρεσιών του ∆ιευθυντή ίσχυσε μέχρι και 

τις 31.12.2012, ημερομηνία κατά την οποία ο ∆ιευθυντής ζήτησε να τερματιστεί η 

υπηρεσία του για προσωπικούς λόγους, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από το ∆Σ.   

Στην απαντητική του επιστολή, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι η μη 

τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αφού από 

πλευράς του Οργανισμού έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

H Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι η τροποποίηση που προωθήθηκε αρχικά δεν ήταν 

πλήρως σύμφωνη με τις θέσεις/απόψεις του Τ∆∆&Π, με αποτέλεσμα η σχετική Πρόταση 

προς το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσυρθεί και να σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση 

στην τροποποίηση του Κανονισμού, ο οποίος χρήζει τροποποίησης, αφού έμμεσα δίδει τη 

δυνατότητα παραμονής μελών του Σχεδίου, πέραν της προβλεπόμενης ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης, χωρίς έγκριση.  Έχοντας υπόψη και την πρόσφατη  απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ημερ. 5.6.2013, όπως αναφέρεται πιο πάνω, για κατάργηση, όπως 

πληροφορηθήκαμε, του Οργανισμού, αναμένεται ότι το όλο θέμα θα τύχει του κατάλληλου 

χειρισμού και ρύθμισης.  

7.  ∆ειγματοληψίες και αναλύσεις νωπού γάλακτος (αιγοπρόβειου και αγελαδινού) 

για σκοπούς διακρίβωσης της υγιεινής του γάλακτος. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη μας Έκθεση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με 

επιστολή τους, ημερ. 7.5.2012, ζήτησαν από τον Οργανισμό τη διακοπή όλων των 

ελέγχων που γίνονται για λογαριασμό τους, για τη διακρίβωση της υγιεινής ποιότητας του 

γάλακτος, με την αιτιολογία ότι το κόστος των εν λόγω ελέγχων (δειγματοληψίες και 

αναλύσεις) συνιστά κρατική ενίσχυση, αφού πληρώνεται από το Κράτος και ότι το κόστος 

αυτό, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 (Τμήμα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, ΙΙΙ – Κριτήρια για το 

νωπό γάλα), θα πρέπει να το επωμίζονται οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί. 

Με την επιστολή τους, ημερ. 8.5.2012, προς τον ∆ιευθυντή του Οργανισμού, οι Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι οι επίσημοι έλεγχοι, όσον αφορά στις αναλύσεις για την ύπαρξη 

αντιβιοτικών και αφλατοξινών στο γάλα, θα συνεχιστούν για τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και ότι αυτοί θα καλύπτουν το παραδιδόμενο νωπό γάλα στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας γάλακτος, με βάση συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο θα 

εφαρμόζεται προσωρινά, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος. Όπως διαπιστώθηκε, 

οι έλεγχοι στο νωπό γάλα για λογαριασμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχουν περιοριστεί 

πλέον στους επίσημους ελέγχους για διασφάλιση της δημόσιας υγείας που προβλέπονται 
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από τον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004. Για το 2013 υπογράφηκε συμβόλαιο συνεργασίας, 

μεταξύ Οργανισμού και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για διενέργεια των υποχρεωτικών 

αναλύσεων που πρέπει να γίνονται, με βάση τον εν λόγω Κανονισμό και συγκεκριμένα 

για ελέγχους παρουσίας αντιμικροβιακών ουσιών, αφλατοξίνης και της επαλήθευσης της 

καθαριότητας βυτιοφόρων νωπού γάλακτος. 

Όσον αφορά στους υποχρεωτικούς ελέγχους για διακρίβωση της υγιεινής του γάλακτος, 

στους οποίους πρέπει να προβαίνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί και μεταποιητές γάλακτος 

(αυτοέλεγχοι), με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004, οι οποίοι είχαν διακοπεί από τον 

Μάιο 2012, όπως αναφέρεται πιο πάνω, αυτοί επανήρχισαν σταδιακά αργότερα στη βάση 

της νέας κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με καταβολή του κόστους από 

μέρους των παραγωγών και των επεξεργαστών του γάλακτος, μέσω υπογραφής 

σχετικών συμβολαίων με όσους από αυτούς επέλεξαν να συμβληθούν για τη 

διεξαγωγή αναλύσεων με τον Οργανισμό, μετά από σχετική πρόσκληση στην οποία 

προέβη ο Οργανισμός στις 21.6.2012. Στην εν λόγω επιστολή ο Οργανισμός παραθέτει 

τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού, τονίζει την υποχρέωση του κάθε παραγωγού 

να προβαίνει σε αυτοέλεγχο για την υγιεινή ποιότητα των ποσοτήτων του γάλακτος 

που πωλεί/παραδίδει, καθώς και την υποχρέωση των μεταποιητών να ζητούν από 

τους παραγωγούς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τις αναλύσεις και 

απευθύνει πρόσκληση για απευθείας συνεργασία μαζί τους με την υπογραφή σχετικού 

συμβολαίου για διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, στο οποίο 

επισυνάπτεται και ο σχετικός τιμοκατάλογος.   

Τα έσοδα από τις αναλύσεις ανήλθαν το 2012 σε €332.120, σε σύγκριση με 

€458.333 το 2011, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €126.213 ή ποσοστό 27,5%. 

8.  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 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 Οργανισμό Αγροτικών 

Πληρωμών. 
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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 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 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). 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, 

με εξαίρεση την τελευταία χρονιά (δηλαδή το 2015), όπου δεν προβλέπεται καμιά 

αύξηση. Για το γαλακτοκομικό έτος 2011-2012, ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει 

εθνική ποσότητα αναφοράς για την Κύπρο 152.591,70 τόνους (148.147.281 λίτρα). 

Για την περίοδο 1.4.2011-31.3.2012, η εθνική ποσότητα αναφοράς διαχωρίστηκε σε 

«Παραδόσεις» 151.845,94 τόνους (147.423.240 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 

745,76 τόνους (724.041 λίτρα). Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκομικό έτος που έληξε 

στις 31.3.2012, η Κύπρος παρήγαγε, μετά από την αναπροσαρμογή για το δίσεκτο 

έτος, συνολικά 151.310.446 λίτρα αγελαδινού γάλακτος (150.785.213 λίτρα 

«Παραδόσεις» και 525.233 λίτρα «Απευθείας Πωλήσεις»), σημειώθηκε υπέρβαση της 

εθνικής ποσότητας αναφοράς, με αποτέλεσμα να καταβληθεί εισφορά επί του 

πλεονάσματος (Levy) ύψους €963.706. 
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι την εισφορά επί του πλεονάσματος επωμίστηκαν 21 

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

Αγροτικών Πληρωμών για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. 

9.  Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με την επιστολή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού προς την 

Υπηρεσία μας, ημερ. 4.4.2013, οι οικονομικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του 

Οργανισμού, οι οποίες εκκρεμούν μέχρι σήμερα, ανέρχονται στις περίπου €636.100. 

10. Ενοικίαση τυροκομείου στη Λάρνακα. 

(α) Υπενοικίαση. 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. 

Σημειώσαμε επίσης ότι στις 30.5.2007 και 2.2.2010 στάληκαν επιστολές στην εν λόγω 

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

ζητήθηκε να παραδώσει αμέσως τις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, χωρίς όμως να 

υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση και χωρίς ο Οργανισμός, μέχρι την ολοκλήρωση 

του ελέγχου, να είχε προχωρήσει στη λήψη μέτρων εναντίον της γαλακτοβιομηχανίας.  

Σε επιστολή του νομικού συμβούλου, ημερ. 2.11.2012, προς τον Οργανισμό, 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το θέμα είχε αφεθεί να το χειριστεί η Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, περιλαμβανομένων και μέτρων εναντίον του κατόχου (της 

γαλακτοβιομηχανίας). 

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. Η υπόθεση, η οποία ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 

6.12.2012, αναβλήθηκε για τον Ιούνιο 2013. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 6.6.2012, αναφέρεται, μεταξύ 

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

γαλακτοβιομηχανία το παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό του. 
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, η εν λόγω 

γαλακτοβιομηχανία δεν είχε καταβάλει οποιοδήποτε ενοίκιο για το 2013, ενώ το 

ενοίκιο για το 2012, συνολικού ύψους €19.991, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

€2.905, καταβλήθηκε στις 26.11.2012.  

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

επίμονα από τον ιδιοκτήτη να προσφύγει στο ∆ικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων για 

να δοθεί λύση στο πρόβλημα. 

Όσον αφορά στην είσπραξη των ενοικίων προς το τέλος του χρόνου, μας ανέφερε 

ότι αυτό γίνεται κατόπιν υπόδειξης του νομικού τους συμβούλου. 

(β)   Εξοπλισμός τυροκομείου. 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 διαδικασίες. Όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας Έκθεση, ο Οργανισμός δεν είχε προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια, λόγω του ότι, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν παραδόθηκαν τα 

υποστατικά.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης της κινητής 

περιουσίας του Οργανισμού για το έτος 2011, διαπιστώθηκαν, όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούμενη μας Έκθεση, ελλείμματα και κατεστραμμένος εξοπλισμός στο τυροκομείο 

στη Λάρνακα, με κόστος κτήσης ύψους €84.410. Για τον πιο πάνω εξοπλισμό ετοιμάστηκε 

τον Απρίλιο 2012, για ενημέρωση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆Σ), σχετικό 

σημείωμα με την εισήγηση όπως δοθεί έγκριση για τη διαγραφή του. Εξετάζοντας 

το θέμα, το ∆Σ αποφάσισε, τον Ιούνιο 2012, ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής ή 

καταστροφής του εξοπλισμού, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συμβουλή 

του νομικού του συμβούλου, σύμφωνα με την οποία, παρόλο που δεν έχει 

υπογραφεί νέα συμφωνία με τη γαλακτοβιομηχανία από το 2005, όταν έληξε η 

προηγούμενη, εντούτοις η είσπραξη από τον Οργανισμό του ποσού του ενοικίου 

κάθε χρόνο θέτει σε ισχύ τις πρόνοιες της τελευταίας συμφωνίας και επομένως και 

της πρόνοιας 2Γ, σύμφωνα με την οποία η γαλακτοβιομηχανία έχει την 

υποχρέωση να παραδώσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στην κατάσταση 

που τον παρέλαβε, εξαιρουμένων των φυσικών φθορών και όφειλε να πάρει τα 

αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση προς την πρόνοια αυτή. Στη συνέχεια, το ∆Σ 
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αποφάσισε όπως ζητηθεί από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ) να προβεί 

σε επιτόπου επιθεώρηση και εκτίμηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στο τυροκομείο 

και να κινηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για την πώλησή του. Με την προκήρυξη 

του διαγωνισμού αρ. 01/2013, ζητήθηκε από προεπιλεγμένους οικονομικούς φορείς (89 

εγγεγραμμένα τυροκομεία) η υποβολή προφορών για την πώληση του εν λόγω 

εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και η γαλακτοβιομηχανία που ενοικιάζει το τυροκομείο, 

με εκτιμώμενη αξία, σύμφωνα με την επιστολή της ΗΜΥ, ημερ. 19.12.2012, ύψους 

€12.700.  Λήφθηκαν μόνο τρεις προσφορές και στη συνεδρία του, ημερ. 30.1.2013, το 

∆Σ αποφάσισε να αναθέσει την προσφορά στην πιο πάνω γαλακτοβιομηχανία, για το 

ποσό των €15.000, η οποία ήταν η ψηλότερη. Μέχρι και την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχε σταλεί επίσημα γραπτή επιστολή στον επιτυχόντα 

προσφοροδότη.  

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό φυσικής 

καταμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού για το έτος 2012, το 

οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 8.4.2013, την ευθύνη για τη φύλαξη του 

εξοπλισμού του τυροκομείου φέρει η γαλακτοβιομηχανία στην οποία ο εν λόγω 

εξοπλισμός παραχωρήθηκε και ως εκ τούτου οποιεσδήποτε διαφορές ή ελλείψεις 

βαρύνουν την ίδια.  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, υποδείξαμε ότι τίθενται εύλογα κάποια ερωτήματα, 

μεταξύ των οποίων πώς αποφασίστηκε η πώληση του εξοπλισμού, αφού η πιο 

πάνω γαλακτοβιομηχανία δεν έχει προβεί επίσημα σε παράδοση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και τι θα γινόταν αν ο επιτυχών οικονομικός 

φορέας ήταν άλλος από τη συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία. Έχοντας επίσης υπόψη 

ότι, όπως αναφέρεται πιο πάνω, εκκρεμεί υπόθεση εναντίον της εν λόγω 

γαλακτοβιομηχανίας για εκκένωση και παράδοση του υποστατικού θέσαμε το ερώτημα 

γιατί ζητήθηκε από αυτή  η υποβολή προσφοράς για εξοπλισμό που δεν παραδίδει και 

βρίσκεται εντός του υποστατικού για το οποίο απαιτείται η εκκένωση. 

Σχολιάζοντας την πιο πάνω αναφορά μας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε 

ότι στην προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού δεν υπήρξε καμιά αντίδραση της 

γαλακτοβιομηχανίας που κατείχε τον εξοπλισμό και επισήμανε ότι, κατά την 

άποψή τους, τυχόν αποκλεισμός της εν λόγω βιομηχανίας από την υποβολή 

προσφοράς θα άφηνε τον Οργανισμό νομικά ακάλυπτο. Μας ανέφερε επίσης ότι ο 
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επιτυχών προσφοροδότης ειδοποιήθηκε γραπτώς για την κατακύρωση της 

προσφοράς στις 27.5.2013. 

11. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Οργανισμός 

διατηρούσε καταθέσεις σε τρεχούμενο λογαριασμό και καταθέσεις προθεσμίας 

κάτω από τον προηγούμενο 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.  Η Υπηρεσία 

μας εισηγήθηκε όπως, δεδομένου ότι η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται, στον 

μεγαλύτερό της βαθμό, στην κρατική χορηγία, το πιο πάνω ποσό κατατεθεί στο 

Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας ή χρησιμοποιηθεί έναντι της κρατικής χορηγίας και 

στην περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τότε να ζητηθεί 

επιπρόσθετη χορηγία από το κράτος. 

Μετά από αίτημα του Οργανισμού, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερ. 

29.8.2011, διαβίβασε την έγκρισή του για χρησιμοποίηση των καταθέσεων προθεσμίας 

για κάλυψη μέρους της χρηματοδότησης του Προϋπολογισμού του 2011, αφού 

προηγουμένως στις 22.6.2011, είχε δώσει τη δέσμευσή του για παραχώρηση των 

απαιτούμενων πιστώσεων για κάλυψη οποιασδήποτε υποχρέωσης προκύψει από τον 

προηγούμενο ρόλο του. Το ποσό των καταθέσεων που τελικά χρησιμοποιήθηκε 

ανήλθε σε €689.020. 

Ο Οργανισμός συνεχίζει να διατηρεί κατατεθειμένο σε δύο τρεχούμενους λογαριασμούς, 

ποσό ύψους περίπου €56.000 (€52.000 το 2011), που αφορά στον προηγούμενο του ρόλο.  

Ενόψει της πιο πάνω δέσμευσης του Υπουργείου Οικονομικών, αναμενόταν ότι τα εν λόγω 

ποσά θα χρησιμοποιούνταν για χρηματοδότηση των δαπανών του Προϋπολογισμού για το 

2012, πράγμα το οποίο δεν έγινε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το ποσό που είναι κατατεθειμένο 

στους τρεχούμενους λογαριασμούς θα χρησιμοποιηθεί για απρόβλεπτες ανάγκες που 

πιθανόν να προκύψουν, σε σχέση με τον προηγούμενο του ρόλο και ότι το θέμα αυτό θα 

ρυθμιστεί στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργικού  Συμβουλίου  για το μέλλον του 

Οργανισμού. 
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12. Εξοπλισμός αποστεωτηρίου και αυτοκίνητα-ψυγεία που παραχωρήθηκαν 

δωρεάν στην Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ). 

(α) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τον Απρίλιο 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 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. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 6.6.2012, αναφέρεται ότι ο 

Οργανισμός θα εξετάσει και το ενδεχόμενο άλλων διευθετήσεων. Όπως αναφέρεται πιο 

κάτω, παρόλο ότι προκηρύχθηκε προσφορά για πώληση του εν λόγω εξοπλισμού, 

εντούτοις δεν κατέστη δυνατόν να πωληθεί, αλλά ούτε, μέχρι σήμερα, έχει γίνει 

οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση. 

(β) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας Έκθεση, σύμφωνα με το 

πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης της κινητής περιουσίας του Οργανισμού για το έτος 

2011, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, ελλείμματα στον εξοπλισμό του αποστεωτηρίου, 
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που παραχωρήθηκε στον ΠΟΑ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος το 2004, με κόστος κτήσης ύψους €14.338. Για τα πιο πάνω 

ελλείμματα ετοιμάστηκε στις 19.4.2012, για ενημέρωση του ∆Σ, σχετικό σημείωμα 

με την εισήγηση όπως δοθεί έγκριση για τη διαγραφή τους. Εξετάζοντας το θέμα, 

το ∆Σ αποφάσισε στις 24.4.2012 όπως ζητηθεί η επιστροφή του εξοπλισμού που 

ελλείπει και αν αυτό δεν είναι δυνατό να δοθούν οι απαιτούμενες εξηγήσεις. Στις 

15.5.2012 στάληκε σχετική επιστολή προς τον ΠΟΑ, χωρίς όμως ανταπόκριση και 

στις 19.10.2012 το ∆Σ αποφάσισε όπως ζητηθεί από την ΗΜΥ να προβεί σε 

επιτόπου επιθεώρηση και εκτίμηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στο εργαστήριο 

κοπής κρεάτων του ΠΟΑ και να κινηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για την 

πώλησή του. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού αρ. 02/2013, ζητήθηκε από 

προεπιλεγμένους οικονομικούς φορείς (46 εγγεγραμμένα εργαστήρια κοπής 

κρεάτων) η υποβολή προσφορών για την πώληση του εν λόγω εξοπλισμού, 

μεταξύ των οποίων και ο ΠΟΑ, με εκτιμώμενη αξία, σύμφωνα με την επιστολή της 

ΗΜΥ, ημερ. 19.12.2012, ύψους €3.600 (κόστος κτήσης περίπου €32.000). ∆εν 

λήφθηκε καμιά προσφορά, ούτε και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον ΠΟΑ, ο 

οποίος εξακολουθεί να κατέχει και να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό, χωρίς να έχει 

δώσει εξηγήσεις για τον εξοπλισμό που ελλείπει.  

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι το όλο θέμα, όπως 

εξελίχθηκε, προβληματίζει τον Οργανισμό και ότι θα τύχει του κατάλληλου χειρισμού. 

 

 

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2013 
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