
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. 
 
 
1. Γενικά. 

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

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

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσµατα έτους. Ο Οργανισµός κατά το 2008 παρουσίασε πλεόνασµα 

ύψους €51.639, σε σύγκριση µε έλλειµµα €165.023 το 2007. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισµού κατά το 2008 ανήλθαν σε €8.803.071, σε 

σύγκριση µε €2.734.572 το 2007, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση €6.068.499 ή 

ποσοστό 221,9%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις 

χοιρινού κρέατος στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων 

χοίρων (€1.430.428), κρατική χορηγία (€3.932.942) και άλλα έσοδα (€705.129).  

Στα έσοδα του Οργανισµού για το 2008 περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους 

€6.344.909, σε σύγκριση µε €2.411.967 το 2007. Όπως προκύπτει, η συνέχιση της 

λειτουργίας του Οργανισµού βασίζεται, στο µεγαλύτερό της βαθµό, στην κρατική 

χορηγία. 

(γ)  Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισµού κατά το 2008 ανήλθαν σε €8.751.432, σε 

σύγκριση µε €2.899.595 το 2007, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση €5.851.837 ή 

ποσοστό 201,8%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους πωλήσεων 

χοιρινού κρέατος (€3.794.171) και στην αύξηση των εξόδων διαχείρισης 

(€2.142.650), που συµπεριλαµβάνει ψυκτικά, σφακτικά τέλη και τέλη διανοµής 

χοιρινού κρέατος και άλλα σχετικά έξοδα στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του 

κρέατος των υπέρβαρων χοίρων, συνολικού ύψους €1.827.699, µε ταυτόχρονη 

µείωση των εξόδων χρηµατοδότησης (€89.138). 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 
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 2008  2007 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,5  1,2 
Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα* 76,0%  94,3%
∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα* 22,9%  66,3%
 
* Στα έσοδα περιλαµβάνεται ποσό ύψους €1.430.735 το 2008, που αφορά στις 

πωλήσεις χοιρινού κρέατος στα πλαίσια του Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των 

υπέρβαρων χοίρων, σε σύγκριση µε €307 το 2007 και στα έξοδα περιλαµβάνεται 

ποσό ύψους €5.818.303 το 2008, που αφορά στο πιο πάνω Σχέδιο (κόστος 

πωλήσεων, ψυκτικά, σφακτικά και άλλα έξοδα), σε σύγκριση µε €196.433 το 2007. 

4. Προσωπικό. 

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

Οργανισµός κατά τα έτη 2007 και 2008, µαζί µε το ανάλογο κόστος: 
  2008  2007 
Υπαλληλικό προσωπικό:     
Μόνιµοι  34  35 
     
Εργατικό προσωπικό:     
Τακτικοί  5  6 
Σύνολο  39  41 
     

 
∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και 
εργοδοτικές εισφορές: 

 €  € 

Υπαλληλικό προσωπικό  1.632.699  1.559.324 
Εργατικό προσωπικό  111.857  99.996 
Σύνολο  1.744.556  1.659.320 
Μέσος όρος αποδοχών:     
Υπαλληλικό προσωπικό  48.021  44.552 
Εργατικό προσωπικό  22.371  16.666 

 

Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η χρηµατοδοτηθείσα εισφορά ύψους 

€222.118 προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων. 

Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2006, οι ελλειµµατικές υποχρεώσεις 

του Οργανισµού στις 31.12.2005 προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων 

ανέρχονταν σε €1.008.075, ποσό το οποίο καταβάλλεται µε 5 πρόσθετες ετήσιες 

εισφορές ύψους €222.118  η καθεµιά, αρχής γενοµένης το 2006.  Τον Οκτώβριο  

2008 διεξήχθη νέα µελέτη, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή από τον Ιανουάριο 2009. 
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Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης κατά το 2008 δύο έκτακτους υπαλλήλους και 

µία έκτακτη ωροµίσθια εργάτρια, µε σύνολο αποδοχών €36.826 και €2.590, 

αντίστοιχα.  Στις 31.12.2008 υπήρχαν 11 κενές οργανικές θέσεις. 

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

Υπαλλήλων, εξακολουθεί να εκκρεµεί.  Σύµφωνα µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού, στο οποίο υποβλήθηκε προσχέδιο των περί Οργανισµού 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισµών, οι Κανονισµοί αυτοί χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασίας από µέρους 

του Οργανισµού, για να µπορέσουν να αποτελέσουν νοµικό κείµενο, το οποίο να 

έχει ως βάση τους περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµους και Κανονισµούς αλλά και 

αντίστοιχους Κανονισµούς που έχουν ήδη εγκριθεί για άλλα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου. Στις 21.1.2009 υποβλήθηκε στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού προσχέδιο αναθεωρηµένων Κανονισµών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού γνωστοποίησε τα σχόλια και παρατηρήσεις του επί των 

προτεινόµενων Κανονισµών, τα οποία θα ληφθούν υπόψη και ότι οι Κανονισµοί θα 

σταλούν, µέσω του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στη 

Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνική επεξεργασία και  περαιτέρω προώθησή τους για 

έγκριση. 

(γ) Οργανόγραµµα. Το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, σε επιστολή 

του ηµερ. 3.3.2008 προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, στην οποία παραθέτει τις θέσεις του σχετικά µε το θέµα της 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Οργανισµού, φαίνεται να διαφωνεί µε τις 

πλείστες των εισηγήσεων του Οργανισµού, κυρίως όσες αφορούν στη δηµιουργία 

νέων θέσεων.  Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι  η εξέταση των υποβληθέντων 

αιτηµάτων έγινε στη βάση ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών κατά τη χρονική στιγµή 

που αυτά υποβλήθηκαν και, ως εκ τούτου, δεν τίθετο θέµα δηµιουργίας αριθµού 

νέων/πρόσθετων θέσεων, εφόσον η πλήρωσή τους παραπέµπετο σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

Στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµερ. 30.1.2009, ο 

∆ιευθυντής ανέφερε ότι στις 22.1.2009 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του 

Οργανισµού και του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, κατά την 

οποία καµιά από τις προτάσεις του Οργανισµού δεν έγινε αποδεκτή. Στη συνεδρία 



 

 

- 4 -

αυτή αποφασίστηκε όπως  καθοριστούν τα ελάχιστα αποδεκτά όρια τα οποία θα 

γίνουν προσπάθειες να διασφαλιστούν σε  επικείµενη  συνάντηση µε το Γενικό 

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

ετοιµαστεί σηµείωµα που να καταγράφονται οι προτάσεις του Οργανισµού, οι 

θέσεις του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού και η αντίστοιχη 

επιβάρυνση που θα επιφέρουν στον Οργανισµό. Το σηµείωµα ετοιµάστηκε και 

υποβλήθηκε στο πιο πάνω Υπουργείο στις 16.2.2009. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σε συνάντηση που είχαν µε το 

Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

και αφού υπέβαλαν τις θέσεις τους, οι οποίες σε καµιά περίπτωση θα επιβαρύνουν 

τον Προϋπολογισµό τους, ο τελευταίος ανέλαβε  να συνεννοηθεί µε το Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών για έγκριση των προτάσεών τους και ότι µε 

την έγκριση των προτάσεων αυτών θα γίνουν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την 

εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος. 

(δ) Πρόωρη οικειοθελής αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων του Οργανισµού.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού µε τις αποφάσεις του αρ. 07/895, ηµερ. 

24.3.2008 και αρ. 03/911, ηµερ. 30.1.2009, αποδέχθηκε τις αιτήσεις για  πρόωρη 

οικειοθελή αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων του από 15.5.2008 και από 31.1.2009, 

αντίστοιχα, εναντίον των οποίων εκκρεµεί στο δικαστήριο ποινική δίωξη.  Προτού 

αποφασίσει κατά πόσο θα αποδεχόταν τις αιτήσεις των πιο πάνω υπαλλήλων, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ζήτησε από το ∆ιευθυντή του Οργανισµού όπως εξετάσει το 

θέµα µε το νοµικό σύµβουλο. Σε σχετική γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου του 

Οργανισµού, ηµερ. 18.2.2008, αναφέρεται ότι εφόσον δεν υπάρχουν Κανονισµοί 

του Οργανισµού που να διέπουν το θέµα αυτό, θα πρέπει να εφαρµοστεί ότι ισχύει 

στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και ότι µετά από µελέτη του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

Νόµου 1/90 δεν έχει εντοπίσει οποιαδήποτε πρόνοια που να απαγορεύει την 

ικανοποίηση τέτοιου αιτήµατος, ενόσω εκκρεµεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο.  

Με άλλη επιστολή του όµως, ηµερ. 25.2.2008, ο νοµικός σύµβουλος του 

Οργανισµού αναφέρεται στο άρθρο 53 του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου 1/90, 

σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια Αρχή (η διεύθυνση στην περίπτωση του 

Οργανισµού), πριν υποβάλει την πρότασή της για πρόωρη οικειοθελή 

αφυπηρέτηση υπαλλήλου προς την Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στην περίπτωση του Οργανισµού), βεβαιώνεται  ότι: 
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• Ο υπάλληλος δεν έχει οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους 

(Οργανισµού) ή αν έχει θα τις ξοφλήσει. 

• ∆εν εκκρεµεί πειθαρχική ή ποινική υπόθεση εναντίον του. 

Ο νοµικός σύµβουλος αναφέρει, ωστόσο, στην εν λόγω επιστολή του, ότι το άρθρο 

53 δεν αναφέρει τι θα γίνει αν η διεύθυνση εξακριβώσει ότι εκκρεµεί ποινική 

διαδικασία εναντίον του υπαλλήλου και ότι δεν έχει εντοπίσει απόφαση του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου που να ερµηνεύει το σχετικό εδάφιο του άρθρου αυτού και 

καταλήγει ότι στην απουσία ερµηνείας είναι της άποψης ότι το γεγονός ότι υπάρχει 

ποινική διαδικασία δεν αποτελεί εµπόδιο να υποβληθεί πρόταση προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση, πλην όµως το γεγονός της 

ύπαρξης ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να τεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  για να 

ληφθεί υπόψη στην απόφασή του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώθηκε από το ∆ιευθυντή του Οργανισµού για το 

περιεχόµενο των γνωµατεύσεων του νοµικού συµβούλου στη συνεδρία του 

ηµερ. 24.3.2008. 

Εξέφρασα τις επιφυλάξεις µου για την ορθότητα των αποφάσεων του Οργανισµού 

να αποδεχθεί το αίτηµα των πιο πάνω για πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση,  

εκκρεµούσης της ποινικής δίωξης εναντίον τους.  Συναφώς αναφέρεται ότι η 

Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας δεν εγκρίνει πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση 

δηµοσίων υπαλλήλων, όταν εκκρεµεί ποινική δίωξη εναντίον τους. 

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

ότι η αποχώρηση των εν λόγω υπαλλήλων ήταν προς το συµφέρον του 

Οργανισµού και ότι η µη άµεση καταβολή οποιωνδήποτε ωφεληµάτων από το 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων του Οργανισµού, αφού φιλοδώρηµα και 

σύνταξη θα πάρουν µετά από σχεδόν 10 χρόνια, σε ηλικία 55 ετών, τους δίδει το 

δικαίωµα µετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας να πάρουν τα αναγκαία 

από το Νόµο µέτρα, αν και εφόσον χρειαστεί. 

5. Προϋπολογισµός – Έγκριση. 

Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2008 υποβλήθηκε έγκαιρα στον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 26.6.2007 και 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.11.2007, οπότε και κατατέθηκε στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του περί Κυπριακής 
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Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, ο Προϋπολογισµός θα έπρεπε να είχε 

κατατεθεί για έγκριση  µέχρι τις 30.9.2007. Ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε 

στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2007 (Νόµος 62(ΙΙ)/2007). 

6. Παραχώρηση ενισχύσεων στους τοµείς της χοιροτροφίας, της 
αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας που πλήγηκαν λόγω 
των περιοριστικών µέτρων για αντιµετώπιση του αφθώδους πυρετού. 

Ο έλεγχος σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα ξεκίνησε τον Απρίλιο 2008 και σχετική  

αναφορά έγινε και στην προηγούµενή µου Έκθεση.  Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε 

φέτος και τα ευρήµατα εκτίθενται πιο κάτω. 

Για αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, µετά τον εντοπισµό από 

Κοινοτικό Εργαστήριο κρουσµάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, λήφθηκαν 

περιοριστικά µέτρα, τα οποία, µεταξύ άλλων, δεν επέτρεπαν την εξαγωγή  χοίρων, 

χοιρινού κρέατος και σπέρµατος και άλλων ειδών κρεάτων.  Λόγω των 

περιοριστικών µέτρων, πλήγηκαν οι τοµείς της χοιροτροφίας, της 

αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας. Ιδιαίτερα προβλήµατα 

παρουσιάστηκαν στη χοιροτροφία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

βάρους των ζώων και ιδιαίτερα την αύξηση του αριθµού των ζώων στις µονάδες και 

τη δηµιουργία προβληµάτων σε βάρος της υγείας και της ευηµερίας των ζώων.   

Για βελτίωση της κατάστασης αποφασίστηκε η άµεση αποµάκρυνση αριθµού 

υπέρβαρων ζώων και η παραχώρηση ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την 

απώλεια εισοδηµάτων που προέκυψαν.   Με την απόφασή του αρ. 66.548, ηµερ. 

5.12.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση διαφόρων 

ενισχύσεων στους τοµείς που πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών µέτρων, τα οποία 

περιλάµβαναν και την παραχώρηση ποσού µέχρι περίπου €5,1 εκ. (£3 εκ.) στον 

Οργανισµό για εφαρµογή Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων χοίρων, 

οι εισπράξεις του οποίου θα κατατίθενται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασµό.  Στα 

πλαίσια του Σχεδίου, ο Οργανισµός  θα πληρώνει  τον παραγωγό αποζηµίωση για 

την απώλεια εισοδήµατος, λόγω της θανάτωσης των υπέρβαρων χοίρων, ανάλογα 

µε το βάρος του σφάγιου και σύµφωνα µε τα ζυγιστικά του σφαγείου, στην τιµή των 

€1,45 (£0,85)/κιλό ζεστού σφάγιου, αφαιρουµένου 2% του βάρους.  Επιπρόσθετα 

θα καλύπτονται και δαπάνες µέχρι €47 (£27,50) ανά ζώο, που αφορούν στη 

µεταφορά, σφαγή, τεµαχισµό, συσκευασία, ταχεία ψύξη και  ψυκτικά συντήρησης.  

Σύµφωνα µε την Πρόταση, υπολογίστηκε ότι υπήρχαν  30.000 υπέρβαροι χοίροι µε 
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βάρος τουλάχιστον 110 κιλά ανά ζώο.  Σηµειώνεται ότι µε την απόφασή του αρ. 

67.026, ηµερ. 2.4.2008, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση στον 

Οργανισµό επιπρόσθετου ποσού  ύψους €1.161.176 (£679.606)  για τη λειτουργία 

του Σχεδίου, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό στα €6.286.980 (£3.679.606).   

Το Σχέδιο εγκρίθηκε από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και στις 13.12.2007 ο 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέθεσε στον Οργανισµό 

το σκέλος του Σχεδίου που αναφέρεται στη στήριξη της χοιροτροφίας.  

Για υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου, ο Οργανισµός προκήρυξε τις προσφορές 

12/2007 και 13/2007, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για τη σφαγή µέχρι 

30.000 χοίρων και για τον τεµαχισµό, συσκευασία, κατάψυξη, µεταφορά στους 

ψυκτικούς θαλάµους και συντήρηση µέχρι 30.000 χοιρινών σφάγιων, αντίστοιχα, η 

κατακύρωση των οποίων έγινε από την Επιτροπή Προσφορών του Οργανισµού.  

Για την εξαγωγή των αποστεωµένων κρεάτων των χοίρων προκηρύχθηκαν οι 

προσφορές 1/2008, 2/2008, 3/2008 και 8/2008, οι οποίες κατακυρώθηκαν όλες 

στον ίδιο προσφοροδότη, για συνολική ποσότητα 1.649 τόνων, έναντι ποσού 

ύψους €1.422.047 (£832.287).  Το Σχέδιο κόστισε τελικά στο ∆ηµόσιο €4.570.794 

(£2.675.167). 

Από τον έλεγχο του Σχεδίου, το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται το ∆εκέµβριο 2007 

και ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο 2008 µε την εξαγωγή των αποστεωµένων 

κρεάτων, παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω αδυναµίες, παραλείψεις και προβλήµατα, 

πλείστα των οποίων αναφέρθηκαν και στην προηγούµενή µου Έκθεση. 

(α)  Σφαγή ζώων µε σφάγιο βάρος µικρότερο των 85 κιλών για αποστέωση,  
κατάψυξη και συντήρηση στους ψυκτικούς θαλάµους.   

(i) Από τον έλεγχο των ζυγιστικών του σφαγείου διαπιστώθηκε ότι, κατά 

παράβαση των προνοιών του Σχεδίου και των όρων της προσφοράς για 

σφαγή χοίρων, σφάχτηκαν χοίροι µε βάρος µικρότερο των 110 κιλών, που 

θεωρήθηκε ως το ελάχιστο βάρος υπέρβαρου χοίρου για σκοπούς 

αποζηµίωσης των χοιροτρόφων.   Σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς 

αρ. 12/2007, για τη σφαγή µέχρι 30.000 υπέρβαρων χοίρων, «ο Οργανισµός 

δεν θα δέχεται ζώα το βάρος των οποίων θα είναι κάτω από 110 κιλά ζωντανό 

βάρος» και  «αν  παραδοθούν τέτοια ζώα και σφαχτούν και κατά τη διάρκεια 

του ζυγίσµατος το βάρος τους είναι κάτω από 85 κιλά, το σφαγείο θα πρέπει 



 

 

- 8 -

να ειδοποιεί τον Οργανισµό για την ύπαρξη τέτοιων ζώων και δεν θα 

παραδίδονται στα εργαστήρια κοπής των κρεάτων για τεµαχισµό αλλά ο 

Οργανισµός θα ειδοποιεί τον παραγωγό να παραλάβει τα σφάγια από το 

σφαγείο και να τα διαθέσει για λογαριασµό του».   

Από το σύνολο των 25.553 χοίρων που σφάχτηκαν, κατόπιν εντολής του 

Οργανισµού, κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου 2007-Ιουνίου  2008, 4.466 χοίροι ή 

ποσοστό 17,5% των σφαχθέντων χοίρων είχαν σφάγιο βάρος µικρότερο των 

85 κιλών.   

Τα σφάγια των 4.466 χοίρων παραδόθηκαν στα εργαστήρια κοπής κρεάτων 

στα οποία κατακυρώθηκε η προσφορά αρ. 13/2007, όπου έγινε ο τεµαχισµός, 

η συσκευασία, η ταχεία ψύξη και η φύλαξή τους για συντήρηση στους 

ψυκτικούς θαλάµους, µε αποτέλεσµα το κράτος να επιβαρυνθεί µε έξοδα που 

δεν καλύπτονται από το Σχέδιο, όπως: 

• Καταβολή αποζηµίωσης στους χοιροτρόφους για απώλεια εισοδήµατος 

λόγω θανάτωσης των  χοίρων. 

•  Έξοδα µεταφοράς και σφαγής.  

• Έξοδα τεµαχισµού, συσκευασίας, κατάψυξης και µεταφοράς των  κρεάτων  

σε ψυκτικούς θαλάµους.   

• Κόστος µηνιαίας συντήρησης των κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους. 

Έχοντας υπόψη τα έξοδα αυτά, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο µέσος όρος 

βάρους των µη υπέρβαρων χοίρων, που αναφέρονται πιο πάνω, ανέρχεται γύρω 

στα 78 κιλά σφάγιου βάρους, τότε συµπεραίνεται ότι  το συνολικό ύψος των πιο 

πάνω εξόδων, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανέρχεται περίπου σε €693.150 

(£405.683), χωρίς να ληφθεί υπόψη το µηνιαίο κόστος συντήρησης των 

αποστεωµένων κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους, το οποίο ανέρχεται περίπου 

στις €18.084 (£10.584). 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, ζήτησα να πληροφορηθώ: 

• Γιατί ο Οργανισµός παραλάµβανε σφάγια µε  βάρος µικρότερο των 85 κιλών, τα 

οποία είναι εκτός του Σχεδίου που  εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και 

τους όρους της προσφοράς. 
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• Κατά πόσο το σφαγείο ειδοποιούσε τον Οργανισµό για σφαγή ζώων µε σφάγιο 

βάρους µικρότερου του ελάχιστου των 85 κιλών, όπως είχε υποχρέωση  µε 

βάση τους όρους της προσφοράς και τα µέτρα που τυχόν λήφθηκαν εναντίον 

του σφαγείου για τη µη τήρηση των όρων αυτών. 

Τα πιο πάνω ερωτήµατα τέθηκαν και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, χωρίς 

ωστόσο να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις.   

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, συµπεραίνεται ότι το ∆ηµόσιο επιβαρύνθηκε 

αχρείαστα µε το πιο πάνω κόστος, λόγω της µη ορθής εφαρµογής από πλευράς  

Οργανισµού των προνοιών του Σχεδίου και των όρων της προσφοράς που ο ίδιος 

ο Οργανισµός έθεσε. 

Πληροφοριακά αναφέρω ότι καθόλη τη διάρκεια του Σχεδίου, επιστροφές σφάγιων 

µη υπέρβαρων χοίρων έγιναν µόνο για 129 ζώα, κατά το Μάιο 2008 και αφορούσαν 

σε 5 παραγωγούς. 

(ii) Στην προηγούµενη Έκθεσή µου αναφέρθηκε ότι, µετά από δειγµατοληπτικό 

έλεγχο, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το ποσοστό των µη υπέρβαρων 

ζώων (βάρος σφάγιου κάτω των 85 κιλών) που σφάχτηκαν για συγκεκριµένες 

χοιροτροφικές  µονάδες, σε σχέση µε το σύνολο των σφαχθέντων ζώων, ήταν 

πολύ ψηλό, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, χωρίς να δίνονται 

οποιεσδήποτε εξηγήσεις. 

 

 
Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού, ηµερ. 6.6.2008, σε σχέση µε το πιο 

πάνω, δεν δόθηκε καµιά εξήγηση που να δικαιολογεί το ψηλό ποσοστό µη 

υπέρβαρων χοίρων στις χοιροτροφικές αυτές µονάδες και µάλιστα στις 

συγκεκριµένες µέρες σφαγής, στις οποίες λογικά θα αναµένονταν ψηλά ποσοστά 

υπέρβαρων χοίρων, αφού αφορούσαν στις πρώτες βδοµάδες που τέθηκε σε ισχύ 

 
Αριθµός  
µονάδας 

Ηµεροµηνία 
ζυγιστικού 

δελτίου 

Αριθµός 
σφαχθέντων 

ζώων 

Αριθµός µη 
υπέρβαρων 

ζώων 

Ποσοστό µη 
υπέρβαρων 

ζώων  
    % 

CY414 28.12.2007 30 19 63 
CY135 28 και 30.1.2008 100 68 68 
CY504   5-30.1.2008 309 159 51 
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το Σχέδιο για άµεση αποµάκρυνση των υπέρβαρων χοίρων για  βελτίωση της 

υγείας και της ευηµερίας των ζώων.    

(iii) Χοιροτροφικές µονάδες µε ψηλά ποσοστά µη υπέρβαρων χοίρων.  Από 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ανά χοιροτροφική µονάδα, σε σχέση µε τον 

αριθµό και το  βάρος των χοίρων που σφάχτηκαν καθόλη τη διάρκεια του 

Σχεδίου, διαπιστώθηκε ότι: 

• 4 από τις 74  συνολικά  χοιροτροφικές µονάδες είχαν ποσοστό σφαχθέντων  

µη υπέρβαρων χοίρων πέραν του 50%, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Αριθµός  
µονάδας 

Αριθµός 
σφαχθέντων 

ζώων 

Αριθµός µη 
υπέρβαρων 

ζώων 

Ποσοστό µη 
υπέρβαρων 

ζώων % 

CY 416 343            265 77 

CY 135 150 98 65 

CY 123 198             110 56 

CY 118 423 223 53 

 
• 43 από τις 74 συνολικά  χοιροτροφικές µονάδες είχαν  ποσοστό σφαχθέντων  

µη υπέρβαρων χοίρων που κυµαινόταν µεταξύ 12% - 77%.   

• Από το σύνολο των 25.553 χοίρων που σφάχτηκαν από τον Οργανισµό, οι 

4.466 χοίροι  ή ποσοστό 17,5% ήταν µη υπέρβαροι. 

Εγείρεται το ερώτηµα πώς δικαιολογείται η πληρωµή παραγωγών µε τα πιο πάνω 

ποσοστά µη υπέρβαρων χοίρων, όταν σύµφωνα µε την απόφαση του Εφόρου  

Κρατικών Ενισχύσεων η κρατική ενίσχυση συνίσταται αποκλειστικά στην 

αποζηµίωση  των παραγωγών  για τις απώλειες εισοδηµάτων που υπέστησαν, 

λόγω των περιοριστικών µέτρων που είχαν τεθεί και είχαν ως αποτέλεσµα τα ζώα 

να γίνουν υπέρβαρα και να µειωθεί η αξία τους. Εποµένως δεν τίθετο θέµα 

αποζηµίωσής τους για ζώα των οποίων η αξία δεν µειώθηκε λόγω υπερβολικού 

βάρους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, εγείρεται και ένα άλλο ερώτηµα.  Ποια ζώα 

σφάζονταν τους τελευταίους µήνες και ιδιαίτερα το Μάιο και Ιούνιο 2008, όταν τα 

περιοριστικά µέτρα στη µετακίνηση των ζώων τέθηκαν το Νοέµβριο 2007 και 

έληξαν το ∆εκέµβριο 2007, δηλαδή περίπου 6 µήνες πριν τη σφαγή τους.  Αβίαστα 
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µπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι στις 5.12.2007, όταν υποβλήθηκε 

η Πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς το  

Υπουργικό Συµβούλιο, για παραχώρηση ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την 

απώλεια εισοδηµάτων που προέκυψαν λόγω των περιοριστικών µέτρων, δεν 

υπήρχαν 30.000 υπέρβαροι χοίροι, όπως αναφέρεται στην εν λόγω Πρόταση και 

βάσει της οποίας αποφασίστηκε η άµεση αποµάκρυνση των υπέρβαρων ζώων για  

βελτίωση της όλης κατάστασης.  Επιπρόσθετα θα ήθελα να επισηµάνω ότι, 

σύµφωνα µε την απόφαση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, η αρµόδια Αρχή 

έπρεπε να διεξάγει ενδελεχείς ελέγχους και να πιστοποιεί ότι πράγµατι η ευηµερία 

των ζώων είναι σε µη αποδεκτό επίπεδο και επιπλέον να διαπιστώνει  ότι αυτό 

οφείλεται αποκλειστικά σε ζώα που έγιναν υπέρβαρα, λόγω των περιοριστικών 

µέτρων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να οδηγηθούν στη σφαγή ή 

αποτέφρωση, ως µέτρο αποσυµφόρησης της κτηνοτροφικής µονάδας.   

Έχοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά µέτρα έληξαν το ∆εκέµβριο 2007, τα ζώα που 

σφάχτηκαν το Μάιο και Ιούνιο 2008 ίσως να ήταν αγέννητα το ∆εκέµβριο 2007, 

αφού µέσα σε 24 εβδοµάδες από τη γέννησή τους οι χοίροι παίρνουν βάρος 100-

110 κιλά. 

(β) Σφαγή χοίρων που βρίσκονταν εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 
χιλιοµέτρων.  

(i) 831 ζώα.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενή µου Έκθεση, σύµφωνα 

µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 5.12.2007,  

απαγορεύεται η εξαγωγή κρέατος που προέρχεται από χοίρους της ζώνης 

επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, λόγω απαγόρευσης από τη Μόνιµη 

Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρόλο ότι η πιο πάνω 

περιοχή είναι εκτός του Σχεδίου για εξαγωγή, που ανατέθηκε στον Οργανισµό 

από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εντούτοις ο 

Οργανισµός προέβηκε στις 18.12.2007, 31.12.2007 και 7.1.2008 στη σφαγή 

831 υπέρβαρων χοίρων από τη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα 

σφάγια των οποίων συσκευάσθηκαν και φυλάχθηκαν σε ψυκτικούς θαλάµους 

ως ηµιµόρια  και έφεραν στρογγυλή σφραγίδα, µε βάση τον Κανονισµό 

2007/718 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σηµαίνει ότι δεν µπορούσαν να 

εξαχθούν.   
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Στην  Πρόταση αναφέρεται επίσης ότι οι χοίροι της ζώνης επιτήρησης θα 

πρέπει να θανατωθούν και καταστραφούν και ότι η χοιροτροφική µονάδα θα 

αποζηµιωθεί µε ποσό ύψους €134,57 (£78,76) ανά ζώο, το οποίο θα καλύπτει 

την αξία του ζώου, έξοδα µεταφοράς  και έξοδα αποτέφρωσης. 

Το συνολικό κόστος της θανάτωσης και καταστροφής των ζώων, στην 

περίπτωση που ακολουθείτο η Πρόταση του Υπουργικού, θα ανερχόταν σε 

€111.828 (£65.450) (831 ζώα @ €134,57 (£78,76)).  Λόγω όµως της σφαγής, 

συσκευασίας, κατάψυξης και φύλαξής τους σε ψυκτικούς θαλάµους, το κόστος 

ανήλθε στα €144.872 (£84.790) και πληρωνόταν επιπρόσθετα ποσό ύψους 

€10.778 (£6.308) το µήνα για τη συντήρησή τους στους ψυκτικούς θαλάµους 

από τον Ιανουάριο 2008. 

Σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Οργανισµού, ηµερ. 21.2.2008, οι σφαγές έγιναν κατόπιν  εντολής του 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κάτι που 

αναφέρεται και σε σχετική επιστολή του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµερ. 18.12.2007, προς το ∆ιευθυντή, µε 

οδηγίες για άµεση έναρξη σφαγής υπέρβαρων χοίρων και από την περιοχή 

Αραδίππου, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης και την ταχεία 

κατάψυξη, συσκευασία και αποθήκευσή τους σε χωριστούς ψυκτικούς 

θαλάµους,  κατά προτίµηση σε ηµιµόρια. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού αναφέρεται ότι η αρµόδια Αρχή 

αποφάσισε ότι δεν θα ήταν σωστό να προβεί σε θανάτωση ζώων, έστω και αν 

κόστιζε φθηνότερα, γιατί ίσως να µετέδιδε στους καταναλωτές ότι το χοιρινό 

κρέας, λόγω αφθώδους πυρετού, έχει πρόβληµα και ότι γι΄ αυτό το λόγο 

αποτεφρώνεται, καθώς επίσης και ότι δεν κρίθηκε σκόπιµο να καταστραφούν 

τα κρέατα σε µια περίοδο που η πείνα µαστίζει διάφορες περιοχές του 

πλανήτη.  Αναφέρεται επίσης ότι αναµένονται οδηγίες από το αρµόδιο 

Υπουργείο για τη διάθεσή τους.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ για τους 831 χοίρους εκφράστηκε η πιο 

πάνω θέση, σε µια άλλη παρόµοια περίπτωση 286 χοίροι της ζώνης 

επιτήρησης θανατώθηκαν και αποτεφρώθηκαν στις 22, 23 και 28.12.2007,   

κατόπιν οδηγιών του Υπουργού, σύµφωνα µε την επιστολή του Οργανισµού, 

ηµερ. 8.2.2008, προς το Υπουργείο.   
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Μετά από σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος στις 18.11.2008, για το θέµα της διάθεσης των 831 χοίρων, 

αποφασίστηκε, µετά από  καθυστέρηση 11 µηνών και πληρωµή ψυκτικών 

ύψους €119.452 (£69.912), όπως ο Οργανισµός προχωρήσει στην 

καταστροφή τους  για παραγωγή βιοαερίου και έδωσε την έγκρισή του µε την 

επιστολή ηµερ. 24.11.2008, αφού, όπως αναφέρεται, δεν καρποφόρησαν οι 

ενέργειες του Οργανισµού για τη διάθεσή τους µε άλλο τρόπο.  Σηµειώνεται 

ότι µε διάφορες επιστολές του από το Φεβρουάριο 2008, ο Οργανισµός 

ζητούσε επανειληµµένα οδηγίες από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος για τη διάθεση των ζώων, χωρίς ωστόσο να 

λαµβάνει απάντηση.  

Τελικά, τα ηµιµόρια αποσύρθηκαν από τους ψυκτικούς θαλάµους στις 

28.11.2008, 9.12.2008 και 17.12.2008 και δόθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία 

για σταδιακή καταστροφή, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16.1.2009, σύµφωνα 

µε τα πιστοποιητικά καταστροφής που υπογράφηκαν από δύο υπαλλήλους 

του Οργανισµού και ενός κτηνιατρικού λειτουργού.   

Η εντολή του τότε Υπουργού για σφαγή και φύλαξη των υπέρβαρων χοίρων 

από τη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, η οποία ήταν αντίθετη µε την 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, στοίχισε στο κράτος συνολικά 

€266.827 (£156.167), συµπεριλαµβανοµένου του κόστους καταστροφής τους 

ύψους €2.503 (£1.465), δηλαδή πολύ περισσότερα απ’ όσα θα στοίχιζε αν τα 

ζώα θανατώνονταν και αποτεφρώνονταν από την αρχή.  Σηµειώνεται ότι δεν 

φαίνεται να υπάρχει γραπτώς η εντολή του τότε Υπουργού, ούτε και δόθηκε 

οποιαδήποτε εξήγηση από µέρους του Υπουργείου για τους λόγους που 

δόθηκε τέτοια εντολή στον Οργανισµό, η οποία τελικά ήταν σε βάρος του 

∆ηµοσίου. 

(ii) 299 ζώα.  Με εντολή, ηµερ. 21.12.2007, ο Οργανισµός προχώρησε επίσης σε 

σφαγή 299 χοίρων από τη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια 

των οποίων δεν µπορούσαν να εξαχθούν, λόγω της απαγόρευσης από τη 

Μόνιµη Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα σφάγια αυτά 

παραδόθηκαν στα εργαστήρια κοπής κρεάτων, όπου και τεµαχίστηκαν, 

συσκευάστηκαν, καταψύχθηκαν και δόθηκαν για φύλαξη  και συντήρηση 
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στους ψυκτικούς θαλάµους, µαζί µε τα υπόλοιπα αποστεωµένα κρέατα που 

προορίζονταν για εξαγωγή. 

Στην προηγούµενή µου Έκθεση ζήτησα να πληροφορηθώ πώς ο Οργανισµός 

προτίθεται να χειριστεί τις ποσότητες των αποστεωµένων κρεάτων από τους 

299 χοίρους (νοουµένου ότι θα εξευρεθεί τρόπος διαχωρισµού τους από τα 

άλλα αποστεωµένα κρέατα). 

Στην απαντητική του επιστολή, ο Οργανισµός αναφέρει ότι έσφαξε τους 

χοίρους και τους αντάλλαξε µε ίση ποσότητα κρέατος από χοίρους άλλης 

περιοχής και ότι οι 299 χοίροι της ζώνης επιτήρησης διατέθηκαν στη ντόπια 

αγορά, ενώ οι χοίροι αντικατάστασης αποστεώθηκαν, καταψύχθηκαν και 

τοποθετήθηκαν στους ψυκτικούς θαλάµους.  

Κατά τον πρόσφατο έλεγχο ζητήθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την 

ανταλλαγή, χωρίς ωστόσο να µας δοθούν.  Το µόνο που µας δόθηκε ήταν µία  

κατάσταση που έφερε ηµεροµηνία 28.12.2007, η οποία, όπως µας ελέχθηκε 

από το ∆ιευθυντή του Οργανισµού, ετοιµάστηκε πολύ µεταγενέστερα, µε 

υπογραφές και σφραγίδες συγκεκριµένης εταιρείας και του Οργανισµού για 

την παραλαβή και παράδοση των κρεάτων. 

Παρατηρήθηκε ότι:  

• Στην κατάσταση που µας δόθηκε δεν γίνεται αναφορά στις ηµεροµηνίες σφαγής 

και στον αριθµό των χοίρων που σφάχτηκε για αντικατάσταση αλλά µόνο στις 

ποσότητες κρέατος που παραλήφθηκαν κατά µονάδα. 

• ∆εν έγινε πληρωµή για τους χοίρους που αντικατέστησαν τους 299 χοίρους της 

ζώνης επιτήρησης, όπως έγινε στην περίπτωση των 1.017 χοίρων που 

αναφέρεται στην παράγραφο 8 της Έκθεσής µου.  

• ∆εν γίνεται καµιά αναφορά στους 299 χοίρους στην επιστολή του ∆ιευθυντή του 

Οργανισµού προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ηµερ. 7.8.2008, µε την οποία έδωσε στοιχεία στο 

Υπουργείο  για όλες τις ανταλλαγές που έγιναν, ούτε και στην επιστολή του 

Παγκύπριου Συνδέσµου Χοιροτρόφων προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ηµερ. 22.7.2008, µε την οποία ζητά όπως δοθεί 

κρατική ενίσχυση ύψους €17,09 (£10) ανά ζώο στους χοιροτρόφους που 

έδωσαν ζώα προς αντικατάσταση.  
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Όπως συµπεραίνεται από τα πιο πάνω, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση από το αρµόδιο Υπουργείο ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού για ανταλλαγή κρεάτων της ζώνης επιτήρησης µε άλλα κρέατα εκτός 

ζώνης, αλλά ούτε υποβλήθηκαν και ικανοποιητικά στοιχεία για έλεγχο και 

επιβεβαίωση της ανταλλαγής. 

(γ)  Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου.  Όπως αναφέρεται και στην 

προηγούµενη Έκθεσή µου, παρόλο που η σφαγή των χοίρων άρχισε από το 

∆εκέµβριο 2007, όταν απαιτήθηκε η άµεση αποµάκρυνση αριθµού υπέρβαρων 

ζώων µε στόχο τη βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, λόγω της  κατάστασης που 

δηµιουργήθηκε µε την επιβολή των περιοριστικών µέτρων για αντιµετώπιση του 

αφθώδους πυρετού, εντούτοις αυτή συνεχίστηκε µέχρι τον Ιούνιο 2008.  

Εξέφρασα τη γνώµη ότι µε την κατακύρωση στις 17.12.2007 των προσφορών για 

σφαγή και αποστέωση των χοίρων, ήταν προβλεπτό ότι το Σχέδιο θα 

ολοκληρωνόταν σε περίοδο όχι λιγότερο των 4 µηνών και τελικά ολοκληρώθηκε 

στους 6 µήνες.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το σφαγείο µπορούσε να 

σφάζει µέχρι 1.000 χοίρους ηµερησίως, τα εργαστήρια κοπής µπορούσαν να 

αποστεώνουν µόνο 350 χοίρους και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να ζητηθούν 

προσφορές και από άλλα εργαστήρια κοπής κρεάτων για αύξηση του αριθµού των 

χοίρων που θα µπορούσαν να αποστεωθούν. 

Πέραν του γεγονότος ότι η δυνατότητα των εργαστηρίων κοπής ήταν περιορισµένη, 

παρατηρήθηκε επίσης ότι ούτε και η περιορισµένη αυτή δυνατότητα αποστέωσης  

350 χοίρων ηµερησίως αξιοποιήθηκε, που ήταν µάλιστα και υποχρέωσή τους, µε 

βάση την προσφορά αρ. 13/2007.  Αυτό φαίνεται και από τον αριθµό των χοίρων 

που σφάχτηκαν και αποστεώθηκαν, αφού στις 68 από τις 90 µέρες που σφάχτηκαν 

χοίροι, ο αριθµός ήταν πολύ µικρότερος των 350.  

Αναφέρω µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 

Ηµεροµηνία 
σφαγής 

Αριθµός χοίρων 
που σφάχτηκαν 

Ηµεροµηνία 
σφαγής 

Αριθµός χοίρων 
που σφάχτηκαν 

20.12.2007 45 13.3.2008 229 
27.12.2007 210 15.4.2008 151 

10.1.2008 257 17.4.2008 163 
15.1.2008 170 21.4.2008 60 
14.2.2008 260 19.5.2008 81 
26.2.2008 134 23.5.2008 91 

4.3.2008 234 5.6.2008 93 
7.3.2008 180 7.6.2008 101 
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Λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Κράτος επιβαρύνθηκε 

µε πρόσθετες δαπάνες, αφού η αύξηση στο βάρος των ήδη υπέρβαρων ζώων 

συνεπάγεται µεγαλύτερες αποζηµιώσεις στους παραγωγούς και αυξηµένο κόστος 

αποστέωσης και ψυκτικών. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού αναφέρεται ότι έγινε προσπάθεια για 

κατακύρωση της προσφοράς σε ακόµη τρία εργαστήρια κοπής κρεάτων, τα οποία 

όµως αρνήθηκαν να παραλαµβάνουν ζώα από το σφαγείο που κέρδισε την 

προσφορά για τη σφαγή, καθώς επίσης και ότι οι καθυστερήσεις που 

παρατηρήθηκαν οφείλονταν βασικά στις γιορτές των Χριστουγέννων, στην έκδοση 

διατάγµατος από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για αναστολή της σφαγής 

και στην εξάντληση του εγκριθέντος Κονδυλίου. 

Επισήµανα ότι κατά την υποβολή του Σχεδίου στις 12.12.2007 στον Έφορο 

Κρατικών Ενισχύσεων, για έγκριση του µέτρου της ενίσχυσης, τέθηκε ως 

ηµεροµηνία λήξης της διάρκειάς του η 29.2.2008, µε την ολοκλήρωση όλων των 

δράσεων.  Στη συνέχεια το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, ως αρµόδια Αρχή, ζήτησε, µεταξύ άλλων, παράταση στην 

ολοκλήρωση του Σχεδίου και τελικά καθορίστηκε από τον Έφορο όπως το Σχέδιο 

ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.4.2008.  Η σφαγή χοίρων συνεχίστηκε τελικά µέχρι και τις 

18.6.2008, χωρίς να εξασφαλιστεί έγκριση από τον Έφορο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι πράγµατι τα εργαστήρια κοπής, 

στα οποία κατακυρώθηκαν οι σχετικές προσφορές, δεν ανταποκρίθηκαν στις 

δεσµεύσεις τους.  Θα ήθελα, ωστόσο, να επισηµάνω, ότι όχι απλώς επιδείχθηκε 

ανοχή έναντι των προσφοροδοτών, όσον αφορά στη µη τήρηση των συµβατικών 

υποχρεώσεών τους αλλά η όλη αντιµετώπιση συνιστούσε στην ουσία διευκόλυνσή 

τους. 

(δ)  Εντολές Οργανισµού για σφαγή χοίρων.  Στη προηγούµενή µου Έκθεση 

αναφέρθηκε  ότι από τον έλεγχο των εντολών του ∆ιευθυντή του Οργανισµού προς 

το σφαγείο για παραλαβή και σφαγή συγκεκριµένου αριθµού ζώων από 

συγκεκριµένες µονάδες, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

• Παραλήφθηκε και σφάχτηκε διαφορετικός αριθµός ζώων απ΄ αυτόν που 

αναφερόταν στην εντολή. 
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• Παραλήφθηκαν και σφάχτηκαν χοίροι από µονάδες που δεν 

συµπεριλαµβάνονταν στην εντολή. 

• ∆εν παραλήφθηκαν και δεν σφάχτηκαν χοίροι από µονάδες που 

συµπεριλαµβάνονταν στην εντολή. 

• Εκδόθηκαν πολλές εντολές, χωρίς να φαίνεται σ΄ αυτές η ηµεροµηνία 

παραλαβής των ζώων. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ σύµφωνα µε τις «Λογιστικές και άλλες διαδικασίες 

ελέγχου για το Σχέδιο σφαγής 30.000 χοίρων», που ετοιµάστηκαν από το Λογιστή 

του Οργανισµού για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της εκτέλεσης των 

εντολών, σε κάθε εντολή σφαγής πρέπει να αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθµός του 

∆ελτίου Εισαγωγής στους ψυκτικούς θαλάµους, εντούτοις αυτό δεν φαίνεται να 

έγινε σε καµιά περίπτωση. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού, ηµερ. 6.6.2008, αναφέρεται, µεταξύ 

άλλων, ότι ο αριθµός των ζώων που παραλαµβάνεται προς σφαγή µπορεί να είναι 

διαφορετικός από τις εντολές γιατί ο αριθµός των ζώων προσδιορίζεται από τη  

δυνατότητα του σφαγείου και των εργαστηρίων κοπής για σφαγή και αποστέωση, 

αντίστοιχα, τη  συγκεκριµένη µέρα και από τις περιοχές που  γίνεται η µεταφορά 

ζώων. 

Σηµείωσα ότι ο Οργανισµός γνώριζε τις δυνατότητες και υποχρεώσεις του σφαγείου 

και των εργαστηρίων κοπής για σφαγή 1.000 χοίρων και αποστέωση 350 χοίρων, 

ηµερησίως, µε βάση τις προσφορές αρ. 12/2007 και αρ. 13/2007, αντίστοιχα, και 

εποµένως οι εντολές θα έπρεπε να εκδίδονται και να εκτελούνται µε βάση τις πιο 

πάνω δυνατότητες.  Ο Οργανισµός γνώριζε επίσης τον αριθµό των υπέρβαρων 

χοίρων που οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πιστοποίησαν, µετά από αίτηση του 

πληγέντα χοιροτρόφου, για κάθε χοιροτροφική µονάδα.  Επιπρόσθετα ανέφερα ότι 

η µεταφορά των ζώων από τις χοιροτροφικές µονάδες στο σφαγείο ήταν 

υποχρέωση του σφαγείου, µε βάση την κατακυρωθείσα προσφορά, η οποία 

έπρεπε να γίνεται σύµφωνα µε τις εντολές, στις οποίες καθοριζόταν η µονάδα, ο 

αριθµός των ζώων και η ηµεροµηνία µεταφοράς και η υποχρέωση του Οργανισµού 

ήταν να παρακολουθεί ότι όλα γίνονταν σύµφωνα µε τις εντολές του. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι ενώ οι πρώτες εντολές του Οργανισµού προς το 

σφαγείο εκδίδονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε αναφορά στην καθεµιά απ΄ 
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αυτές στη χοιροτροφική µονάδα, στον αριθµό των ζώων για σφαγή και στην 

ηµεροµηνία που θα παραλαµβάνονταν τα ζώα, οι υπόλοιπες εκδίδονταν πολύ πιο 

αραιά και για µεγάλο αριθµό ζώων, αρκετές εκ των οποίων έφεραν την ίδια 

ηµεροµηνία, χωρίς όµως να αναφέρεται σ΄ αυτές η ηµεροµηνία για παραλαβή και 

σφαγή των ζώων. 

Η διαφοροποίηση αυτή, η οποία έγινε στις αρχές του 2008, είχε ως αποτέλεσµα να 

εξουδετερωθεί η σηµασία της εντολής που, όπως ορθά αρχικά είχε διαµορφωθεί,    

σκοπό είχε τον καθορισµό του αριθµού των υπέρβαρων ζώων που θα 

παραλαµβάνονταν από κάθε συγκεκριµένη χοιροτροφική µονάδα και θα σφάζονταν 

σε προκαθορισµένες από τον Οργανισµό ηµεροµηνίες (σηµειώνεται ότι το κόστος 

του Σχεδίου επηρεάζετο αφενός από την ηµεροµηνία, αφού οποιαδήποτε 

καθυστέρηση συνεπαγόταν περαιτέρω πάχυνση των ζώων και αφετέρου από τον 

αριθµό των ζώων που θα σφάζονταν).  Τελικά η εντολή αφέθηκε να είναι «ανοιχτή», 

µε όλες τις επιπτώσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Σχεδίου και του 

περιορισµού του κόστους.  Επιπρόσθετα, εξαιτίας της διαφοροποίησης αυτής ήταν 

πλέον δύσκολος ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εντολών.  

Γεννάται εποµένως το ερώτηµα σε τι αποσκοπούσε η εν λόγω διαφοροποίηση.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι τελευταίες 6 εντολές προς το σφαγείο για τη 

σφαγή 3.848 συνολικά ζώων, έφεραν ηµερ. 23.4.2008, ενώ η τελευταία σφαγή 

ζώων έγινε στις 18.6.2008. 

(ε)  Ζυγιστικά.  Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 

66.548, ηµερ. 5.12.2007, ο παραγωγός πληρώνεται  για την απώλεια εισοδήµατος, 

λόγω των περιοριστικών µέτρων, µε βάση τα ζυγιστικά του σφαγείου. 

Στην προηγούµενή µου Έκθεση ανέφερα  ότι σε έλεγχο που έγινε στα Ζυγιστικά 

∆ελτία που υποβλήθηκαν από το σφαγείο προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκαν οι 

πιο κάτω ελλείψεις και αδυναµίες: 

• ∆εν έφεραν υπογραφή ούτε και τη σφραγίδα του σφαγείου. 

• Τα ζυγιστικά καταγράφονταν σε καταστάσεις που δεν φαίνεται να 

αποτελούσαν επίσηµο έντυπο του σφαγείου. 

• ∆εν έφεραν την υπογραφή του λειτουργού του Οργανισµού που ήταν  

τοποθετηµένος στο εργαστήριο κοπής των κρεάτων, ο οποίος είχε την ευθύνη 
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του ελέγχου των ποσοτήτων που παραλαµβάνονταν από το σφαγείο, ούτε και 

την υπογραφή λειτουργού του εργαστηρίου κοπής των κρεάτων. 

• Τα ζυγιστικά, τα οποία κατά το 2008 καταχωρίζονταν µε το χέρι, ήταν σε 

αρκετές περιπτώσεις δυσανάγνωστα και  µε πολλές αλλαγές. 

Εγέρθηκε το ερώτηµα γιατί ο Οργανισµός αποδεχόταν τέτοιες πρόχειρες 

καταστάσεις, δεδοµένου ότι τα ζυγιστικά αποτελούσαν το βασικό αποδεικτικό 

στοιχείο για την πληρωµή του παραγωγού και την παραλαβή των σφάγιων στο 

εργαστήριο κοπής κρεάτων. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού στην Έκθεση του προηγούµενου έτους 

είχε αναφερθεί ότι είχαν ληφθεί διορθωτικά µέτρα και ότι είχαν δοθεί οδηγίες από τη 

διεύθυνση του Οργανισµού για την ορθή τήρηση των λογιστικών διαδικασιών 

όπως, υπογραφή και σφραγίδα από το σφαγείο, υπογραφή ότι ελέγχθηκε και 

παραλήφθηκε από υπάλληλο του Οργανισµού και µονογραφή όπου υπήρχαν 

αλλαγές. 

Από τον πρόσφατο έλεγχο παρατηρήθηκε ότι όντως λήφθηκαν διορθωτικά µέτρα, 

ωστόσο τα πλείστα Ζυγιστικά ∆ελτία συνέχισαν να είναι δυσανάγνωστα και µε 

αρκετές αλλαγές χωρίς µονογραφή.   

(στ)  ∆ελτία Εισαγωγής.  Στην προηγούµενή µου Έκθεση αναφέρθηκε  ότι τα 

∆ελτία Εισαγωγής κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους δεν παρείχαν όλες τις 

απαιτούµενες πληροφορίες, αφού οι στήλες «Ποσότητα/Τεµάχια», «Αριθµός 

Κάρτας», «Παρατηρήσεις/Εντολή», ήταν σε όλα τα δελτία κενές.  Σύµφωνα επίσης 

µε  γραπτές οδηγίες του Λογιστή του Οργανισµού προς τον Αποθηκάριο, στο 

∆ελτίο Εισαγωγής πρέπει να φαίνεται τόσο ο αριθµός, όσο και η ηµεροµηνία της 

εντολής για σφαγή και στις εντολές για σφαγή πρέπει να φαίνεται ο αριθµός του 

∆ελτίου Εισαγωγής.  

Κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 2008 παρατηρήθηκε ότι η 

κατάσταση, όσον αφορά στα ∆ελτία Εισαγωγής, παρέµεινε σχεδόν η ίδια, αφού 

µόνο στα δελτία µε αρ. 118 – 138 έγινε κάποια αναφορά και αυτή µόνο στη στήλη  

«Παρατηρήσεις/Εντολή».  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι πράγµατι δεν συµπληρώνονταν 

όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες στα ∆ελτία Εισαγωγής κρεάτων στους 

ψυκτικούς θαλάµους, λόγω αµέλειας του Αποθηκάριου και παρά τις οδηγίες του 
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Λογιστή.  Εξέφρασε ωστόσο την άποψη ότι παρόλο που οι εν λόγω πληροφορίες 

θα καθιστούσαν τον έλεγχο ευκολότερο, εντούτοις η απουσία τους δεν αποτέλεσε 

αιτία για απώλεια αποθεµάτων ή αλλοίωση στοιχείων. 

(ζ)  Ψυκτικά.  Στην προηγούµενή µου Έκθεση ανέφερα ότι ο Οργανισµός δεν 

χρέωσε µε ψυκτικά τον προσφοροδότη που κέρδισε την προσφορά για την 

εξαγωγή των κατεψυγµένων αποστεωµένων κρεάτων, λόγω καθυστέρησης στην 

απόσυρση των κρεάτων µέσα στο χρονοδιάγραµµα που τέθηκε, όπως διαλάµβανε 

και η συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ τους. 

Παρά τις επιφυλάξεις του Οργανισµού, µετά από υπόδειξή µου και µετά από 

σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο Οργανισµός 

χρέωσε και εισέπραξε τελικά από τον πιο πάνω συνολικό ποσό ύψους €128.171 

για ψυκτικά. 

(η)   Πληρωµή σε χοιροτρόφους. 

(i) Σύµφωνα µε τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής των χοιροτρόφων, 

καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία που υποβλήθηκαν για έλεγχο, 

διαπιστώθηκε ότι σε 74 χοιροτροφικές µονάδες καταβλήθηκε ποσό ύψους 

€4.044.799 για τη σφαγή 28.772 συνολικά χοίρων, στο οποίο περιλαµβάνεται 

ποσό ύψους €37.223 για 309 χοίρους που αποτεφρώθηκαν, καθώς και ποσό 

ύψους €404.066 για 2.910 χοίρους που  σφάχτηκαν από συγκεκριµένη 

εταιρεία πριν την έναρξη του Σχεδίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 

της Έκθεσής µου.    

Όλες οι πληρωµές  γίνονταν  στον Παγκύπριο Σύνδεσµο Χοιροτρόφων, µετά 

από εξουσιοδότηση των παραγωγών προς το ∆ιευθυντή του Οργανισµού, 

συνοδευόµενες από ονοµαστικό κατάλογο των παραγωγών, ο οποίος 

επιστραφόταν στον Οργανισµό από το Σύνδεσµο µε τις υπογραφές των 

παραγωγών µετά την πληρωµή τους. 

(ii) Παρόλο που στο Σχέδιο, όπως αυτό εγκρίθηκε από τον ΄Εφορο Κρατικών 

Ενισχύσεων στις 13.12.2007, καθορίστηκε ως µέγιστη ενίσχυση ανά κάτοχο 

χοιροστασίου ποσό £70.000 (€119.602), το οποίο στις 13.3.2008 αυξήθηκε σε 

£80.000 (€136.688), εντούτοις οι πληρωµές για την ενίσχυση  έγιναν ανά 

χοιροτροφική µονάδα (σύµφωνα µε τον Κτηνιατρικό Κωδικό), χωρίς την 
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εξασφάλιση έγκρισης από τον αρµόδιο για τις κρατικές ενισχύσεις που είναι ο 

΄Εφορος Κρατικών Ενισχύσεων.   

Πληροφοριακά αναφέρω ότι ο Οργανισµός  µε  επιστολή του, ηµερ. 8.2.2008, 

ζήτησε διευκρινίσεις από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου  Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά πόσο η µέγιστη ενίσχυση αφορά 

στον κάτοχο χοιροστασίου, ασχέτως αν αυτός κατέχει 2 ή και περισσότερα 

χοιροστάσια ή κατά πόσο αφορά στο κάθε χοιροστάσιο ξεχωριστά, χωρίς 

ωστόσο να απευθυνθεί στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, όπως ενήργησε 

σε άλλες περιπτώσεις όπως, για παράδειγµα, για ΦΠΑ και για αγοραία αξία 

ζώων.  Η αρχική θέση του Υπουργείου, στις 19.2.2008, ήταν ότι η µέγιστη 

ενίσχυση δίνεται ανά κάτοχο χοιροστασίου και όχι ανά χοιροστάσιο.  Σε 

επιστολή του Τµήµατος Γεωργίας, ηµερ. 16.5.2008, προς το Γενικό ∆ιευθυντή 

του Υπουργείου όµως, αναφέρεται  ότι «η µέγιστη ένταση ενίσχυσης που 

µπορεί να φτάσει µέχρι £80.000 ανά κάτοχο χοιροστασίου θα πρέπει να 

ερµηνευθεί ως £80.000 ανά χοιροτροφική µονάδα (µε ξεχωριστό Κτηνιατρικό 

Κωδικό)…».  Η πιο πάνω επιστολή, η οποία στάληκε µε τηλεοµοιότυπο στον 

Οργανισµό την ίδια µέρα, έφερε χειρόγραφη σηµείωση προς το ∆ιευθυντή ότι 

το Υπουργείο συµφωνεί µε την πιο πάνω θέση. 

(θ)  Αρχή της αναλογικότητας.  ∆εν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας για τον 

αριθµό των χοίρων που θα παρέδιδε για σφαγή κάθε χοιροτροφική µονάδα, 

παρόλο που  αυτό αναφέρεται στα κριτήρια του Σχεδίου, όπως εγκρίθηκε από τον 

Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.  Αυτό φαίνεται από τον αριθµό των χοίρων που 

σφάχτηκε για τις 74 χοιροτροφικές µονάδες που συµµετείχαν στο Σχέδιο, σε 

σύγκριση µε τον αριθµό των χοίρων που οι χοιροτρόφοι συµπεριέλαβαν στην 

αίτησή τους, αφού σε αρκετές περιπτώσεις σφάχτηκαν λιγότεροι ή περισσότεροι 

χοίροι, ενώ σε άλλες σφάχτηκαν όλοι ή σχεδόν όλοι οι χοίροι. 

Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι: 

• Σε 33 χοιροτροφικές µονάδες υποβλήθηκε αίτηση για σφαγή 15.284 χοίρων 

και σφάχτηκαν µόνο 9.671 ή ποσοστό 63%.  

• Σε 9 χοιροτροφικές µονάδες ενώ υποβλήθηκε αίτηση για σφαγή 4.873 χοίρων, 

τελικά σφάχτηκαν 5.427 χοίροι ή ποσοστό 111%.  
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• Σε 32 χοιροτροφικές µονάδες υποβλήθηκε αίτηση για σφαγή 11.385 χοίρων 

και σφάχτηκαν 10.455 χοίροι ή ποσοστό 92%. 

Καθ΄ όσον αφορά στη σφαγή µικρότερου αριθµού ζώων από ότι η αίτηση, ο 

Πρόεδρος του Οργανισµού απάντησε ότι τούτο οφειλόταν στο γεγονός ότι, 

προϊόντος του χρόνου, κάποιοι παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση  για σφαγή ζώων 

είχαν κατορθώσει να πουλήσουν ορισµένα ζώα, µε αποτέλεσµα ο Οργανισµός να 

σφάξει µικρότερο αριθµό από ότι αιτήθηκαν.  Εν πάση περιπτώσει, όπως ο 

Πρόεδρος σηµείωσε, το Σχέδιο ολοκληρώθηκε και κανένας παραγωγός δεν 

παραπονέθηκε ότι δεν σφάχτηκαν ζώα του. 

Σηµειώνεται ότι η υποβολή και έγκριση αιτήσεων για συµµετοχή στο Σχέδιο 

διήρκησε, λόγω δύο παρατάσεων που ζήτησε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος,  από το ∆εκέµβριο 2007 µέχρι τις 30.4.2008.   

7. Σφαγή 2.910 υπέρβαρων χοίρων που έγινε στο σφαγείο συγκεκριµένης 
εταιρείας. 

Στην προηγούµενή µου Έκθεση αναφέρθηκε ότι µε επιστολή του ηµερ. 26.3.2008, ο 

∆ιευθυντής του Οργανισµού ζήτησε από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έγκριση για συµπερίληψη στο 

Σχέδιο 2.910 υπέρβαρων χοίρων, καθώς και οδηγίες για τις τιµές που θα πληρώσει, 

η σφαγή των οποίων, σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή,  έγινε από 

συγκεκριµένη εταιρεία από τις 4.12.2007-16.12.2007, µε την ευθύνη των ίδιων των 

χοιροτρόφων, τη σιωπηρή συγκατάθεση του  Τµήµατος Γεωργίας και την εποπτεία 

του Οργανισµού.  

Σύµφωνα µε την επισυνηµµένη, στην πιο πάνω επιστολή, κατάσταση,  από  τους 

2.910 χοίρους που σφάχτηκαν και αποστεώθηκαν, οι 996 χοίροι προέρχονται  από 

µονάδες της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν 

µπορούν να εξαχθούν, λόγω της απαγόρευσης της Μόνιµης Κτηνιατρικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ζήτησα όπως πληροφορηθώ: 

• Κατά πόσο έχει εγκριθεί η συµπερίληψη των 2.910 χοίρων στο Σχέδιο, καθώς 

και τον τρόπο πληρωµής των χοιροτρόφων. 
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• Κατά πόσο υπάρχει τρόπος εντοπισµού των αποστεωµένων κρεάτων που 

προέρχονται από τους 996 χοίρους της ζώνης επιτήρησης και πώς ο 

Οργανισµός προτίθεται να χειριστεί τις ποσότητες αυτές.  

• Τους λόγους για τους οποίους ενεπλάκη ο Οργανισµός στην εποπτεία της 

σφαγής και αποστέωσης των πιο πάνω ζώων, αφού ήταν εκτός του Σχεδίου 

που του ανατέθηκε. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε τη συµπερίληψη 

των 2.910 χοίρων στο Σχέδιο, καθώς και την πληρωµή των χοιροτρόφων και των 

σχετικών εξόδων για τη σφαγή, αποστέωση, κατάψυξη και συντήρησή τους.  

Αναφέρεται επίσης ότι δεν τίθεται θέµα εντοπισµού των κρεάτων που  προέρχονται 

από τους 996 χοίρους της ζώνης επιτήρησης γιατί αυτά ανταλλάγηκαν µε 

αντίστοιχες ποσότητες κρεάτων από άλλες περιοχές εκτός της ζώνης επιτήρησης.  

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο Οργανισµός ενεπλάκη στην εποπτεία της σφαγής 

και αποστέωσης των πιο πάνω ζώων µετά από παράκληση του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

∆ιαπιστώθηκε ότι µετά την παραλαβή των χοίρων στις 10.6.2008 καταβλήθηκε  

στους χοιροτρόφους ποσό ύψους €404.066.  Πληρώθηκαν επίσης τα έξοδα 

µεταφοράς και σφαγής, καθώς και τα έξοδα τεµαχισµού, αποστέωσης, 

συσκευασίας, ταχείας κατάψυξης και αποθήκευσης/συντήρησης ύψους €159.416, 

χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, ανεβάζοντας τελικά το κόστος στο συνολικό 

ποσό των €563.482. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η απόφαση του Υπουργείου για τη συµπερίληψη των 

2.910 χοίρων στο Σχέδιο, που συνεπάγεται κρατική ενίσχυση στους χοιροτρόφους 

ύψους €404.066, δεν είναι ορθή γιατί: 

• Oι σφαγές έγιναν πριν την υποβολή του Σχεδίου στον Έφορο Κρατικών 

Ενισχύσεων για έγκριση και εποµένως πριν τεθεί σε ισχύ. Σηµειώνεται ότι το 

µέτρο  τέθηκε σε ισχύ αµέσως µετά την έγκρισή του στις 13.12.2007.   

• ∆εν τηρήθηκαν τα κριτήρια του Σχεδίου, µε βάση τα οποία οι κτηνοτρόφοι 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια Αρχή για εξέταση µαζί µε 

πιστοποιητικό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, που να πιστοποιεί ότι ο 

αιτητής, λόγω των συνεπειών των εµπορικών περιορισµών που επέβαλαν οι 
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Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν τηρεί τις πρόνοιες αναφορικά µε την ευηµερία 

των ζώων.   

8. Έξοδα από ανταλλαγή από ζώνη επιτήρησης. 

Στις 31.12.2008 έγινε  πληρωµή από τον Οργανισµό στον Παγκύπριο Σύνδεσµο 

Χοιροτρόφων ποσού ύψους €19.034, για 1.114 ζώα από µονάδες εκτός ζώνης 

επιτήρησης @ €17,09 (£10) ανά ζώο, που αντικατέστησαν 1.017 ζώα από µονάδες 

της ζώνης επιτήρησης.  Η πληρωµή έγινε µετά από επιστολή του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ηµερ. 21.8.2008, στην οποία 

αναφέρεται ότι το θέµα της αποζηµίωσης των €17,09 (£10) ανά χοίρο, για 

ανταλλαγή ζώων της ζώνης επιτήρησης µε ζώα εκτός ζώνης, καλύπτεται από την 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 66.548, ηµερ. 5.12.2007 και ότι 

µπορεί να καλυφθεί από τα ήδη εγκριθέντα Κονδύλια.  

Ανέφερα ότι η ενίσχυση αυτή δεν καλύπτεται από την απόφαση του  Υπουργικού 

Συµβουλίου, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή του Υπουργείου, καθότι η 

απόφαση αναφέρεται µόνο στην ανάθεση στον Οργανισµό του  Σχεδίου  εξαγωγής 

των κρεάτων των υπέρβαρων χοίρων, στα πλαίσια του οποίου θα πληρώνει  τον 

παραγωγό αποζηµίωση για την απώλεια εισοδήµατος λόγω της θανάτωσης των 

υπέρβαρων χοίρων, ανάλογα µε το βάρος του σφάγιου και σύµφωνα µε τα 

ζυγιστικά του σφαγείου.  

Επιπρόσθετα, εξέφρασα τη γνώµη ότι η αποζηµίωση  αποτελεί κρατική ενίσχυση, η 

οποία δεν περιλαµβάνεται στο µέτρο ενίσχυσης της αποζηµίωσης των 

χοιροτρόφων, όπως εγκρίθηκε από τον ΄Εφορο Κρατικών Ενισχύσεων στις 

13.12.2007 και συνεπώς µόνο µε την έγκριση του Εφόρου θα µπορούσε να 

παραχωρηθεί.  Σηµειώνεται ότι η αποζηµίωση αναφορικά µε το Σχέδιο καθορίστηκε 

από το πιο πάνω Υπουργείο και εγκρίθηκε από τον Έφορο, χωρίς ωστόσο να 

γίνεται αναφορά σε ενίσχυση €17,09 (£10) ανά ζώο στους εκτός ζώνης επιτήρησης 

χοιροτρόφους για ανταλλαγή ζώων. 

9. 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. 
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Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων έχει ο 

Οργανισµός, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 24 του 

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

Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 

Η διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, 

οι οποίες αποτελούν ένα από τα Μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που 

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

Κοινοτικούς Κανονισµούς 1788/2003 και 595/2004 και το εκάστοτε διάταγµα του 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά σε 

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

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου. 

Στόχος του Μέτρου είναι ο περιορισµός της ανεξέλεγκτης παραγωγής γάλακτος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Για παραγωγή γάλακτος πέραν της ποσόστωσης 

επιβάλλεται Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy). 

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

αναφοράς (ποσοστώσεις) καθορίστηκε σε 145.200 τόνους αγελαδινού γάλακτος 

(140.970.874 λίτρα), η οποία, για την περίοδο 1.4.2007 – 31.3.2008, µε µικρή 

διαφοροποίηση, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, διαχωρίστηκε σε 

«Παραδόσεις» 142.849 τόνους (138.688.332 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 

2.351 τόνους (2.282.542 λίτρα). Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκοµικό έτος που 

έληξε στις 31.3.2008, η Κύπρος παρήγαγε συνολικά 146.707.010 λίτρα αγελαδινού 

γάλακτος (144.452.208 λίτρα «Παραδόσεις» και 2.254.802 λίτρα «Απευθείας 

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

αποτέλεσµα να καταβληθεί Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy) ύψους €1.644.258.  

Πληροφοριακά αναφέρω ότι τη Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy) επωµίστηκαν 73 

παραγωγοί µε ποσόστωση για «Παραδόσεις» και 2 παραγωγοί µε ποσόστωση για 

«Απευθείας Πωλήσεις», η οποία καταβλήθηκε στον Κυπριακό Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο. 

10. Κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, ηµερ. 8.4.2008, κατά το 2008 διεξήχθηκαν από 

την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισµού 100 επιτόπιοι έλεγχοι για τις 
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κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τους οποίους σε 40 

περιπτώσεις η καταµέτρηση των ζώων κατέδειξε µικρότερο αριθµό, σε σύγκριση µε 

εκείνο που είχε δηλωθεί στην αίτηση των µονάδων προς τον Κυπριακό Οργανισµό 

Αγροτικών Πληρωµών. 

11.  Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού. 

Σύµφωνα µε την επιστολή του νοµικού συµβούλου του Οργανισµού προς την 

Υπηρεσία µου, ηµερ. 3.3.2009, οι οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του 

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

και αφορούν στις πιο κάτω αγωγές: 

(α)  Αγωγή αρ. 5066/04.  Απαιτείται ποσό £272.750 (€466.021) για  ζηµιές που 

υπέστη συγκεκριµένη εταιρεία, λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος προς αυτή και 

η υπόθεση είναι ορισµένη για τις 14.9.2009. 

(β) Αγωγή αρ. 5122/07. Απαιτείται ποσό περίπου £31.000 (€52.967) για 

µεταφορικά έξοδα γάλακτος και ζηµιά που υπέστη συγκεκριµένος παραγωγός, λόγω 

άρνησης και/ή παράλειψης και/ή αµέλειας εκ µέρους του Οργανισµού να παραλάβει το 

γάλα του και η υπόθεση είναι ορισµένη για τις 18.11.2009. 

(γ) Αγωγή αρ. 4103/08.   Απαιτείται ποσό €10.674 για γάλα που παραδόθηκε από 

συγκεκριµένο παραγωγό στον Οργανισµό από πλεονασµατική παραγωγή και δεν 

πληρώθηκε και για πρόστιµο που πληρώθηκε από τους ενάγοντες για την ίδια 

παράδοση. Η υπόθεση δεν είναι ορισµένη. 

(δ) Αγωγή αρ. 4104/08.   Απαιτείται ποσό €152.909 για γάλα που παραδόθηκε από 

συγκεκριµένο παραγωγό στον Οργανισµό από πλεονασµατική παραγωγή και δεν 

πληρώθηκε και για πρόστιµο που πληρώθηκε από τους ενάγοντες για την ίδια 

παράδοση. Η υπόθεση δεν είναι ορισµένη. 

Σηµειώνεται ότι για τις αγωγές αρ. 4103/08 και 4104/08 η απαίτηση είναι και εναντίον 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι 

αβάσιµες και ως εκ τούτου δεν έγινε καµιά πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για 

το έτος που έληξε στις 31.12.2008. 
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12. Ενοικίαση τυροκοµείου στη Λάρνακα. 

Ο Οργανισµός υπενοικιάζει από το 1997 σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία το 

υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το τυροκοµείο της, 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, µε πιθανόν 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 στάληκε επιστολή στην εν λόγω γαλακτοβιοµηχανία, 

µέσω του νοµικού συµβούλου του Οργανισµού, µε την οποία τους ζητήθηκε να 

παραδώσουν άµεσα τις εγκαταστάσεις του τυροκοµείου, χωρίς όµως να υπάρξει 

οποιαδήποτε ανταπόκριση.  Παρόλο ότι στην απαντητική επιστολή του 

Οργανισµού, ηµερ. 6.6.2008, αναφέρθηκε ότι η εν λόγω γαλακτοβιοµηχανία θα 

µετακόµιζε σε ιδιόκτητο τυροκοµείο, το οποίο αναµενόταν να ήταν έτοιµο περί το 

τέλος του 2008 και ότι το υποστατικό θα παραδινόταν στον ιδιοκτήτη του, εντούτοις 

η πιο πάνω γαλακτοβιοµηχανία συνεχίζει να κατέχει το υποστατικό µέχρι σήµερα. 

Στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 30.7.2008, ο ∆ιευθυντής του 

Οργανισµού ενηµέρωσε το Συµβούλιο  για την πρόθεση της γαλακτοβιοµηχανίας να 

αγοράσει τον εξοπλισµό του τυροκοµείου προσφέροντας  €12.000, ποσό το οποίο 

όµως η διεύθυνση θεωρεί πολύ χαµηλό. Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί η 

έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του 

Υπουργού Οικονοµικών, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 35(ε)(iii) του περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Τροποιητικού) Νόµου 14(Ι)/2004, για την πώληση ή 

διάθεση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού χρειάζεται η 

έγκριση των δύο πιο πάνω Υπουργών.   Με τις επιστολές τους ηµερ. 24.11.2008 

και 3.12.2008, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, αναφέρουν ότι δεν φέρουν ένσταση για την 

πώληση του εν λόγω εξοπλισµού µε προκήρυξη πλειοδοτικής προσφοράς, 

νοουµένου ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το νέο εργοστάσιο του 

ενοικιαστή είναι ήδη έτοιµο και ότι αναµένεται η µετακίνησή του το συντοµότερο 

δυνατό. 
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13. Κοινοποίηση σηµαντικής αλληλογραφίας. 

Παρατηρήθηκε ότι η αλληλογραφία µεταξύ του Οργανισµού και διαφόρων 

Υπουργείων και Υπηρεσιών, όπως, για παράδειγµα, το Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονοµικών, τη Νοµική 

Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων κ.α., η οποία, κατά 

τη γνώµη µου, είναι σηµαντική και θα βοηθούσε στον προγραµµατισµό και 

διεξαγωγή του ελέγχου, δεν κοινοποιείται στην Υπηρεσία µου και ζήτησα όπως στο 

µέλλον κοινοποιείται. 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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