
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων  ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 

1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Λογαριασµοί και έλεγχος. 

Το Συµβούλιο υπέβαλε τους λογαριασµούς του 2004 για έλεγχο στις 18.3.05, αντί 

µέχρι τις 28.2.05, όπως καθορίζει το άρθρο 3(3) του περί Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η υποβολή των λογαριασµών 

µέχρι 28 Φεβρουαρίου είναι πρακτικά αδύνατη, καθότι δεν παρέχεται επαρκής 

χρόνος για την ετοιµασία τους.  Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, µε την αλλαγή του 

ρόλου του Οργανισµού θα αναµένουν µέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους και αν 

δικαιολογείται, θα εισηγηθούν την µετατόπιση της 28ης Φεβρουαρίου, ώστε οι 

λογαριασµοί να υποβάλλονται σε µεταγενέστερο στάδιο. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

Για το έτος 2004 ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα £174.145, σε σύγκριση µε 

έλλειµµα £13.115 για το 2003.   

Το πλεόνασµα οφείλεται κυρίως στη χρηµατοδότηση του Προϋπολογισµού για την 

περίοδο 1.4.04-31.12.04 από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ύψους £804.771. 

4. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

 

  2004  2003 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 1,09  0,97 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις  10,72%  8,52% 
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5. Κυβερνητικές εγγυήσεις.   

Η Κυβέρνηση ανανέωσε µέχρι 30.4.05 την εγγύηση που παραχώρησε στον 

Οργανισµό, για τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις που σύναψε µε τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για ποσό ύψους £900.000. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία, το παρατράβηγµα στις 

31.12.04 µειώθηκε στις £297.003 (υπόλοιπο κατάστασης τράπεζας £167.150  

πιστωτικό), σε σύγκριση µε £739.926 κατά τις 31.12.03. 

6. Προσωπικό. 

(α) Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους, µε συνολικό κόστος  

£821.040 περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, 

εκτός αυτών στο Ταµείο Συντάξεων, που αφορούν στη µη χρηµατοδοτούµενη 

εισφορά ύψους £155.000.  Ο µέσος όρος αποδοχών για κάθε υπάλληλο ήταν 

£22.190.  Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης 2 έκτακτους υπαλλήλους και 23 

εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £3.821 και £95.083, αντίστοιχα.  Ποσό ύψους 

£49.110 από τις αποδοχές των εργατών αφορά σε 18 ωροµίσθιους εργάτες, οι 

υπηρεσίες των οποίων τερµατίστηκαν από 1.4.04, µε το κλείσιµο του 

Αποστεωτηρίου του Οργανισµού.  Στις 31.12.04 υπήρχαν 8 κενές οργανικές 

θέσεις. 

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

Υπηρεσίας Υπαλλήλων εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

(ii) Οργανόγραµµα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στη συνεδρία 

του αρ. 827, ηµερ. 15.2.05, αποφάσισε την αναδιοργάνωση του Οργανισµού 

και ετοίµασε, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση, προσχέδιο πρότασης για την 

αναδιοργάνωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µαζί µε νέο οργανόγραµµα, τα 

οποία υποβλήθηκαν στις 3.3.05 στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για έγκριση.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε δεν πήραν ακόµα απάντηση 

από τον Υπουργό. 

(γ)  Απεργία ωροµίσθιων υπαλλήλων του αποστεωτηρίου.  Οι υπάλληλοι του 

αποστεωτηρίου του Οργανισµού κατήλθαν το Μάρτιο του 2004 σε οκταήµερη 

απεργία, λόγω της µη ικανοποίησης των αιτηµάτων τους που αφορούσαν κυρίως 
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στο ύψος των αποζηµιώσεων που επρόκειτο να λάβουν λόγω τερµατισµού των 

υπηρεσιών τους. 

Ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού, στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ. 802, 

ηµερ. 14.4.04, ανέφερε ότι οι υπάλληλοι του αποστεωτηρίου ζητούν όπως 

πληρωθούν για τις οκτώ µέρες που κατήλθαν σε απεργία και ότι για το θέµα αυτό 

ενηµερώθηκε και ο αρµόδιος Υπουργός, ο οποίος εισηγήθηκε όπως το αίτηµα γίνει 

αποδεκτό.  Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως το ποσό που αναλογεί στις οκτώ 

µέρες απεργίας καταβληθεί στους υπαλλήλους, αλλά αυτό να δικαιολογηθεί ως 

καταβολή φιλοδωρήµατος και όχι ως πληρωµή των ηµερών της απεργίας.  Τελικά 

πληρώθηκε στους πιο πάνω υπαλλήλους στις 13.10.04 ποσό ύψους £4.594, το 

οποίο χρεώθηκε στο λογαριασµό «∆ιάφορα Έξοδα».   

Συναφώς αναφέρεται ότι το αίτηµα για την πιο πάνω πληρωµή, η οποία, ας 

σηµειωθεί, είναι αντικανονική, απορρίφθηκε από το προηγούµενο Συµβούλιο στη 

συνεδρία του αρ. 801, ηµερ. 29.3.04. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι η πληρωµή της 8ήµερης απεργίας 

έγινε στα πλαίσια διαπραγµάτευσης µε τις συντεχνίες των επηρεαζόµενων 

υπαλλήλων και ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη του το γεγονός 

ότι το σχετικό ποσό δεν ήταν σηµαντικό. 

7.   Προϋπολογισµός - Έγκριση. 

Βάσει της ∆ηµοσιονοµικής Οδηγίας αρ. 4(1), που ίσχυε πριν από την µετεξέλιξη 

του Οργανισµού, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να υποβάλλεται στο Συµβούλιο για 

έγκριση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του έτους που προηγείται του οικονοµικού έτους 

και, βάσει του άρθρου 37(1) του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 

Νόµου, στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για ενηµέρωση. 

Λόγω του ότι η ακριβής ηµεροµηνία µετεξέλιξης του Οργανισµού δεν ήταν γνωστή 

πριν από την πιο πάνω ηµεροµηνία, ο Οργανισµός ετοίµασε και υπέβαλε στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση στη συνεδρία αρ. 774, ηµερ. 10.6.03, δύο 

Προϋπολογισµούς.  Ο ένας ετοιµάστηκε µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία 

κατάργησης του µονοπωλιακού καθεστώτος του Οργανισµού ήταν η 1.1.04 και ο 

άλλος µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία µετεξέλιξης ήταν η 30.4.04.  Μετά από 

εξουσιοδότηση του Συµβουλίου, ο Οργανισµός απέστειλε στις 11.6.03 τους δύο 
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Προϋπολογισµούς στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 

ενηµέρωση. 

Μετά το ξεκαθάρισµα της ηµεροµηνίας αλλαγής του ρόλου του Οργανισµού, που 

ήταν η 1.4.04, ετοιµάστηκε αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός, ο οποίος  

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στη συνεδρία αρ.792, ηµερ. 5.1.04. 

Ο αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός αφορούσε σε δύο περιόδους, η µια από 

1.1.04 -31.3.04 και η άλλη από 1.4.04-31.12.04, δηλαδή τις περιόδους πριν και 

µετά την αλλαγή του ρόλου του Οργανισµού, αντίστοιχα.  Για την πρώτη περίοδο ο 

Οργανισµός λειτούργησε µε το προηγούµενο καθεστώς, δηλαδή ο 

Προϋπολογισµός του καλύφθηκε από έσοδα που είχε ο Οργανισµός από τις 

δραστηριότητές του, ενώ για τη δεύτερη περίοδο ο Προϋπολογισµός του 

καλύφθηκε µε χρηµατοδότηση µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 

£804.771.  Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για την περίοδο 1.4.04-31.12.04 

υποβλήθηκε στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 25.6.04 και κατατέθηκε στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου.  Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που 

δηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 10.12.04 

(Ν31(ΙΙ)/2004). 

8. Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού. 

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

µετά από νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη 

των βιοµηχάνων.  Κατά το 2004 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £48.580, σε σύγκριση 

µε £22.044 το 2003.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τόκοι ύψους £47.439, 

δηλαδή ποσοστό 98%, επιβλήθηκαν σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία.  

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

χρεώστες ανήλθε στις £197.822 το 2004, σε σύγκριση µε £106.660 το 2003.  Στην 

πρόβλεψη περιλαµβάνονται ποσά που αφορούν σε παλιές άδειες βιοµηχάνων 

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

χρέη βιοµηχάνων £49.051 και χρεώστες κρεάτων £118.140. 
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9. Απόχυση πλεονασµατικού γάλακτος. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1-31.3.04 αποχύθηκε ποσότητα 1,7 εκ. λίτρων 

πλεονασµατικού αγελαδινού γάλακτος αξίας £383.772, µε βάση τη µέση 

σταθµισµένη τιµή, σε σύγκριση µε 1,4 εκ. λίτρα, αξίας £301.694, την περίοδο 1.1-

31.12.2003.  Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός επιβαρύνθηκε µε ποσό £12.777 για τη 

µεταφορά του πλεονασµατικού γάλακτος στους τόπους απόρριψης. 

10. Καταστροφή χαλασµένου γάλακτος. 

Κατά την περίοδο 1.1-31.3.04 καταστράφηκε ποσότητα 19 835 λίτρων χαλασµένου 

γάλακτος, λόγω ύπαρξης σ΄ αυτό αντιβιοτικού ή άλλων ξένων ουσιών, αξίας 

£4.411, µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή, σε σύγκριση µε 143 512 λίτρα, αξίας 

£31.946,  την περίοδο 1.1-31.12.03. 

11. Επιδότηση εξαγωγών αγελαδινού χαλλουµιού. 

Στις προηγούµενες εκθέσεις µου παρατήρησα ότι ο Οργανισµός επιδότησε 

συγκεκριµένη βιοµηχανία για εξαγωγές αγελαδινού χαλλουµιού σε τέτοιες 

ποσότητες, οι οποίες, για να παραχθούν, θα πρέπει να χρησιµοποιήθηκε πολύ 

περισσότερο γάλα από εκείνο που της παρέδωσε ο Οργανισµός για τυροκόµηση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού, µε επιστολή του ηµερ. 9.6.03, αναφέρει, µεταξύ 

άλλων, ότι η εν λόγω βιοµηχανία, παρόλο που χρεώθηκε γάλα για παστερίωση, το 

χρησιµοποίησε για σκοπούς τυροκόµησης, κάτι που στην επιστολή του ηµερ. 

21.8.03 ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού αναφέρει ότι ατυχώς συµπεριλήφθηκε στην 

απάντησή τους η πιο πάνω αναφορά.  Στην εν λόγω επιστολή του, ο ∆ιευθυντής 

του Οργανισµού, απαντώντας στο βασικό ερώτηµα για το επιπλέον γάλα που θα 

πρέπει να χρησιµοποιήθηκε, αναφέρει επίσης ότι, από πρόσφατη µελέτη 

στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε την τυροκόµηση στη συγκεκριµένη 

βιοµηχανία, η οποία έγινε από τον ίδιο, διαµόρφωσε εικόνα διαφορετική από αυτή 

που πίστευε προηγουµένως, σχετικά µε τις αποδόσεις του γάλακτος σε τελικό 

προϊόν, αφήνοντας να νοηθεί ότι οι διαφορές οφείλονται στις αυξηµένες 

αποδόσεις.  

Με επιστολή του ηµεροµηνίας 11.2.04 ο Πρόεδρος του Οργανισµού αναφέρει, 

µεταξύ άλλων, ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες αποδόσεις του γάλακτος σε 

τελικό προϊόν, τις πρόσθετες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος που 

προµηθεύεται η συγκεκριµένη βιοµηχανία εκτός Οργανισµού (για τις οποίες δεν 
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υπάρχουν ακριβή στοιχεία) και την πιθανότητα χρησιµοποίησης µέρους της 

ποσότητας γάλακτος που προορίζεται για παστερίωση για σκοπούς τυροκόµησης, 

θα µπορούσε κάποιος να καταλήξει σε συµπεράσµατα όσον αφορά στο ύψος της 

παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων από τη συγκεκριµένη εταιρεία. 

Εξακολουθούσε πάντως να µην είχε δοθεί ικανοποιητική απάντηση στο βασικό 

ερώτηµα που τέθηκε στις προηγούµενες εκθέσεις µου, όπως αυτό εκτίθεται στην 

αρχή της  παραγράφου αυτής. 

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περισσότερο µε την αγωγή της συγκεκριµένης 

βιοµηχανίας εναντίον του Οργανισµού για τις χρεώσεις γάλακτος που παρέλαβε η 

βιοµηχανία για παστερίωση και χρησιµοποιήθηκε για τυροκόµηση, απαιτώντας 

επιστροφή ποσού ύψους £48.680, γεγονός που συνιστά παραδοχή για τη χρήση 

γάλακτος παστερίωσης για σκοπούς τυροκόµησης και τα ερωτηµατικά να 

επιτείνονται σε σχέση µε το τι έχει πραγµατικά συµβεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού, στην απαντητική του επιστολή, παραδέχεται ότι η εν 

λόγω βιοµηχανία χρησιµοποίησε µέρος του γάλακτος που προοριζόταν για 

παστερίωση στην τυροκόµηση και αναφέρει επίσης ότι το θέµα αυτό είναι 

καταγραµµένο στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου του Οργανισµού. 

12. Κατανοµή ποσοστώσεων. 

(α) Σύµφωνα µε τους όρους που τέθηκαν για την τελική κατανοµή ποσοστώσεων 

γάλακτος σε νεοεισερχόµενους παραγωγούς και οι οποίοι επισυνάπτονται στην 

απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής ηµερ. 8.4.04, κατά την οποία εγκρίθηκε η 

τελική κατανοµή, νεοεισερχόµενος παραγωγός δεν µπορεί να θεωρηθεί αιτητής, 

εάν, ενώ ήταν αγελαδοτρόφος, πώλησε/µεταβίβασε τις ποσοστώσεις του και δεν 

έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία της πώλησης/µεταβίβασης.  Για 

την παρούσα όµως κατανοµή, στους όρους γίνεται αναφορά ότι ως χρονικό 

διάστηµα που πρέπει να παρέλθει από την ηµεροµηνία πώλησης/µεταβίβασης 

των ποσοστώσεων να θεωρούνται τα τρία χρόνια. 

(β) Σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους, στους νεοεισερχόµενους παραγωγούς, οι 

µονάδες των οποίων βρίσκονται στις Επαρχίες Λεµεσού και Πάφου, 

παραχωρήθηκαν επιπλέον 50 000 λίτρα και στους υφιστάµενους παραγωγούς των 

πιο πάνω Επαρχιών, µε ποσόστωση µέχρι 400 000 λίτρα, παραχωρήθηκαν 

επιπλέον 20 000 λίτρα.  Συµφωνώ ότι η λειτουργία µονάδων στις Επαρχίες αυτές 
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βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (Λεµεσός 7%, Πάφος 4%) και ότι τέτοιες περιοχές 

προσφέρονται για τη λειτουργία βουστασίων και ότι πρέπει να βοηθηθεί η 

ανάπτυξή τους, εξέφρασα όµως την άποψη ότι θα έπρεπε να εξαγγελθούν τα 

κίνητρα εκ των προτέρων, ούτως ώστε να υποβληθούν αιτήσεις µε κίνητρο την 

επιπλέον ποσόστωση για µονάδες που θα λειτουργούσαν στις Επαρχίες Λεµεσού 

και Πάφου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι τα κίνητρα που αφορούν στις 

Επαρχίες Λεµεσού και Πάφου συζητήθηκαν µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή, µέλη 

της οποίας είναι τόσο οι Αγροτικές Οργανώσεις όσο και εκπρόσωποι των 

αγελαδοτρόφων, µέσω των οποίων οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται. 

13. ∆ιακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Η διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος έγινε από τον Οργανισµό µόνο στην 

Επαρχία Πάφου, όπως και τα προηγούµενα χρόνια.  Από τη διακίνηση του 

αιγοπρόβειου γάλακτος στην Επαρχία Πάφου, κατά την περίοδο 1.1-31.3.04, 

συνολικής αξίας £313.373, προέκυψε για τον Οργανισµό ζηµιά ύψους £8.082, σε 

σύγκριση µε £28.097 την περίοδο 1.1-31.12.03. 

14. ∆ιάφορες πληρωµές σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία. 

Στις 11.5.04, το Συµβούλιο στη συνεδρία του αρ. 804 ενέκρινε, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

(α) Πληρωµή ποσού ύψους £11.260, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

πλύσης των βυτιοφόρων των µεταφορέων που παρέδωσαν γάλα σε άλλες 

βιοµηχανίες κατά την περίοδο 2001-2004, χωρίς ο Οργανισµός να χρεώσει τις 

βιοµηχανίες αυτές, οι οποίες δεν διέθεταν σύστηµα πλύσης βυτιοφόρων, σε 

αντίθεση µε την απόφαση του Συµβουλίου αρ. 10/600, ηµερ. 29.7.98.  

(β) Πληρωµή ποσού ύψους £1.010, το οποίο αφορά στην αξία γάλακτος που 

πλήρωσε η βιοµηχανία για τις παραλαβές του Ιουνίου του 2002, το οποίο 

ουδέποτε παρέλαβε, λόγω προβλήµατος στο µετρητή του βυτιοφόρου. 

(γ) Πληρωµή ποσού ύψους £4.565, το οποίο αποτελεί τη µισή αξία του γάλακτος 

που της παραδόθηκε στις 29 και 30.1.03, το οποίο, όπως ισχυρίζεται η 

βιοµηχανία, της προκάλεσε πρόβληµα και οδήγησε στην καταστροφή  των 

προϊόντων που παρήχθησαν. 
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Σχετικά µε τα πιο πάνω ζήτησα να πληροφορηθώ για τους λόγους της 

καθυστέρησης στην εξέταση και διευθέτηση των πιο πάνω αιτηµάτων, η 

διερεύνηση των οποίων, µετά την πάροδο τόσο µεγάλου χρονικού διαστήµατος, 

ήταν πολύ δύσκολη, καθώς επίσης και τους λόγους της µη χρέωσης των 

βιοµηχανιών που  δεν διέθεταν σύστηµα πλύσης βυτιοφόρου του κόστους 

πλυσίµατος των βυτιοφόρων.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στη διευθέτηση 

των πιο πάνω θεµάτων οφειλόταν στη διαφωνία µεταξύ των δύο µερών, σχετικά 

µε το ύψος του ποσού που έπρεπε να καταβληθεί από πλευράς Οργανισµού προς 

τη βιοµηχανία και στην καθυστέρηση στην υποβολή των στοιχείων για πληρωµή 

από πλευράς της εν λόγω βιοµηχανίας. 

15. Λογαριασµός εσόδων και εξόδων κρεάτων.  

Κατά το 2004 λειτουργούσαν στον Οργανισµό τα πιο κάτω Σχέδια Εµπορίας 

Κρεάτων: 

(α)  Σχέδιο σφαγής και αποστέωσης αγελάδων για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(β)  Σχέδιο σφαγής µοσχαριών για λογαριασµό του Οργανισµού   

(γ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό του Οργανισµού 

(δ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(ε)  Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Η λειτουργία των πιο πάνω σχεδίων τερµατίστηκε στις 31.3.04, ενώ οι πωλήσεις 

των αποθεµάτων που παρέµειναν στα ψυγεία συνέχισαν µέχρι τον Απρίλιο 2005. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των σχεδίων αυτών έχουν ως εξής: 
 

Σχέδιο 
  

Έσοδα 
  

Έξοδα 
 Πλεόνασµα/

(έλλειµµα) 
  £  £  £ 

Σχέδιο αγελάδων Κυβέρνησης  1.204.299  1.204.347  (48) 

Σχέδιο µοσχαριών Οργανισµού  340.820  336.022  4.798 

Σχέδιο αµνοεριφίων Οργανισµού  204.780  182.912  21.868 

Σχέδιο αµνοεριφίων Κυβέρνησης  77.262  53.738  23.524 

Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα)  93.175  260.393  (167.218) 

  1.920.336  2.037.412  (117.076) 
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Ο Οργανισµός υπέστη από την εµπορία κρεάτων, όπως φαίνεται στον πιο πάνω 

πίνακα, ζηµιά ύψους £117.076, σε σύγκριση µε ζηµιά £682.995 το 2003. 

16. Πώληση αποθεµάτων κρεάτων (αµνοεριφίων). 

Μεγάλες ποσότητες κρεάτων αµνοεριφίων διατέθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές και 

χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες προσφορών, ως 

ακολούθως: 

(α) Πώληση 20 030 κιλών @ £0,70, για την οποία το Συµβούλιο ενηµερώθηκε εκ 

των υστέρων από το ∆ιευθυντή στις 20.12.04, στη συνεδρία αρ. 820.  Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αγοραστής προµηθευόταν κρέατα της ίδιας κατηγορίας προς £1,15 

το κιλό, µέχρι µια εβδοµάδα πριν από την πώληση αυτή. 

(β) Πώληση 3 256 κιλών @ £0,70. 

(γ) Πώληση 70 493 κιλών @ £0,35 στον αγοραστή που αναφέρεται στο (α).  Το 

Συµβούλιο ενηµερώθηκε και ενέκρινε την πώληση στη συνεδρία αρ. 829, ηµερ. 

21.3.05. 

(δ) Πώληση 13 426 κιλών @ £0,55.  Ας σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο στη 

συνεδρία του αρ. 829, ηµερ. 21.3.05, ενέκρινε την πώληση προς τον εν λόγω 

αγοραστή 10 τόνων αιγοπρόβειου κρέατος προς £0,60 το κιλό. 

(ε) Πώληση 15 438 κιλών @ £0,55 στον αγοραστή που αναφέρεται στο (β). 

(στ) Πώληση 5 785 κιλών @ £0,55. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι όλα τα αποθέµατα κρεάτων 

αµνοεριφίων ήταν από ζώα βρουκελλωµένα, τα οποία σφάχτηκαν σε συνεργασία 

µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην προσπάθεια να καταπολεµηθεί µε 

αποτελεσµατικότητα η ασθένεια και ότι ο Οργανισµός δέχτηκε να βοηθήσει, 

παρόλον ότι γνώριζε την προκατάληψη που υπήρχε για τα βρουκελλωµένα κρέατα 

και τα προβλήµατα διάθεσής τους.  Όπως ανέφερε ο Πρόεδος, την 1.4.04 ο 

Οργανισµός σταµάτησε να σφάζει αµνοερίφια γιατί άλλαξε ο ρόλος του, αλλά 

έπρεπε να διαθέσει τα αποθέµατα που ήταν στα ψυγεία, τα οποία ήταν ψηλά και 

ηλικίας πέραν του ενός έτους. 

Μου ανέφερε επίσης ότι υπήρχε πίεση από τα Υπουργεία Γεωργίας και 

Οικονοµικών για να διατεθούν τα κρέατα, γιατί τα ψυκτικά που πλήρωνε ο 

Οργανισµός ήταν πολύ ψηλά. 
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17. Πώληση αγελαδινών κρεάτων για εξαγωγή. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του αρ. 808, ηµερ. 24.6.04, αποφάσισε την 

κατακύρωση της προσφοράς για πώληση αγελαδινών κρεάτων, για εξαγωγή, σε 

συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία όµως αργότερα απέσυρε την προσφορά της, 

ισχυριζόµενη ότι ο πελάτης της που θα παραλάµβανε τα κρέατα απέσυρε τη δική 

του προσφορά.  Ακολούθως η ίδια εταιρεία επανήλθε µε νέα χαµηλότερη 

προσφορά, η οποία και κατακυρώθηκε στις 12.7.04 στη συνεδρία αρ. 4/810. 

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες προσφορών (υπογραφή 

συµβολαίων, κατάθεση εγγυητικής κ.λπ.), ο Οργανισµός απώλεσε πέραν των 

$50.000.  Για την αρχική προσφορά, για 291 τόνους κρεάτων προσφερόταν το 

ποσό των $279.300, ενώ αργότερα, για την ίδια ποσότητα, προσφέρθηκε το ποσό 

των $231.900.  Τελικά ο προσφοροδότης παρέλαβε 317 060 κιλά κρέας. 

18. Εξαγωγή 2000 αγελάδων. 

Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 59.084, ηµερ. 10.12.03, 

εγκρίθηκε η παροχή ποσού £416.000 στον Οργανισµό για επιδότηση της 

εξαγωγής 2000 αγελάδων.  Σύµφωνα µε την πρόταση προς το Υπουργικό 

Συµβούλιο, υπήρχε µόνο ένας αγοραστής, για εξαγωγή στο Λίβανο, ο οποίος 

πρόσφερε 20 σεντ/κιλό ζωντανού βάρους F.O.B. Λάρνακα. 

Τελικά εξήχθησαν 2 106 αγελάδες (1 274 920 κιλά ζωντανού βάρους), για τις 

οποίες όµως ο αγοραστής πλήρωσε µόνο £0,14 το κιλό. 

Επειδή δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες προσφορών, 

ρώτησα να πληροφορηθώ για τους λόγους µείωσης της τιµής και κατά πόσο έχει 

εξασφαλιστεί για τη µείωση αυτή σχετική έγκριση. 

19. Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Αναφορά για το πιο πάνω σχέδιο έγινε και στην έκθεσή µου για τα προηγούµενα 

έτη.  Η ζηµιά το 2004 από τη λειτουργία του σχεδίου, το οποίο αφορά σε 

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

σφαγή και διάθεση κρέατος και δερµάτων που προέρχονται από τα ζώα που 

κατάσχονται στα πλαίσια του Σχεδίου Ελέγχου της Τροµώδους Νόσου των 

προβάτων και της εκστρατείας κατά της Βρουκέλλωσης, ανήλθε στις £167.218, σε 

σύγκριση µε £198.932 το 2003.  Από προκαταρκτικό υπολογισµό που έγινε από 
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τον Οργανισµό, το συνολικό ύψος της ζηµιάς από τη λειτουργία του πιο πάνω 

σχεδίου ανέρχεται στις £419.881.  Παρόλο που στο παρελθόν το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί όπως συζητήσει και 

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

λειτουργία του σχεδίου, εντούτοις καµιά διευθέτηση δεν έγινε ακόµη για κάλυψη 

των πιο πάνω ζηµιών.  Στην επιστολή του αρ. Φακ. Φ/2.3.04, ηµερ. 11.6.04, προς 

το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο 

ύψος των ζηµιών από τη λειτουργία του σχεδίου και στην αξία των αιγοπροβάτων 

που αφορούν στο σχέδιο, η οποία ανέρχεται στις £396.000 και οφείλεται από τον 

Οργανισµό στο Κτηνιατρείο, και ζητά συµψηφισµό των δύο από το Υπουργείο για 

διευθέτηση των οφειλών.  Το ποσό των £396.000 παρουσιάζεται στους 

λογαριασµούς του Οργανισµού για το 2004 στους πιστωτές. 

20. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστης γάλακτος (βιοµηχανία).  Από τις αρχές του 2003, η εν λόγω 

βιοµηχανία παρουσιαζόταν ασυνεπής ως προς την εξόφληση της αξίας του 

γάλακτος που παραλάµβανε από τον Οργανισµό, µε αποτέλεσµα το χρέος της 

στις 31.12.03 να ανέλθει σε £1.053.402.  Παρόλο ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε 

προειδοποιήσει ακόµη και µε διακοπή της παράδοσης γάλακτος στη βιοµηχανία 

αυτή, εντούτοις  φάνηκε ανεκτικό.  Συνέπεια αυτού ήταν το χρέος της βιοµηχανίας 

να διαµορφωθεί στις 31.3.04, ηµεροµηνία κατά την οποία τερµατίστηκε η εµπορία 

γάλακτος από µέρους του Οργανισµού, λόγω της αλλαγής του ρόλου του, στις 

£945.704. 

Τελικά έγινε αποδεκτή πρόταση της βιοµηχανίας, η οποία εξέδωσε και παρέδωσε 

στον Οργανισµό 34 µεταχρονολογηµένες επιταγές, για κατάθεση µιας κάθε µήνα, 

µε τελική ηµεροµηνία εξόφλησης τις 10.4.07. 

Επίσης, η βιοµηχανία αυτή µε επιστολή της προς τον Οργανισµό, ηµερ. 31.3.05, 

ζήτησε όπως, λόγω προβληµάτων ρευστότητας, ανασταλεί η κατάθεση των 

επιταγών για 5 µήνες.  Το αίτηµα αυτό έγινε αποδεκτό από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ.4/830, ηµερ. 4.4.05, για περίοδο όµως 4 

µηνών και ζήτησε επανέκδοση των επιταγών των µηνών Αυγούστου, 

Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2004 για ποσό ύψους £56.800 το µήνα, 
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αντί των £28.400, όπως είχαν αρχικά εκδοθεί.  Το χρέος της βιοµηχανίας αυτής 

στις 21.4.05 ανερχόταν στις £651.384. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι το Συµβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών και ότι έκρινε ότι, για τα καλώς 

νοούµενα συµφέροντα του Οργανισµού, δεν ενδείκνυτο ούτε η διακοπή της 

παροχής γάλακτος αλλά ούτε και η εµπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες. 

(β) Χρεώστης κρεάτων (εταιρεία).  Από διερεύνηση της συνεργασίας της 

εταιρείας αυτής µε τον Οργανισµό, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο Οργανισµός ξανάρχισε να παραδίδει κρέατα στην εν λόγω εταιρεία από το 

Μάιο του 2003, χωρίς να διασφαλίσει την είσπραξη των οφειλών της, παρά το 

γεγονός ότι ο λόγος που σταµάτησε να της παραδίδει κρέατα ήταν επειδή δεν 

πλήρωνε τις οφειλές της, µε αποτέλεσµα το χρέος της εταιρείας να ανέλθει 

στις £76.267. 

(ii) Ο Οργανισµός έκανε χρήση των υποστατικών της εν λόγω εταιρείας ως 

αποστεωτηρίου από 15.1.04 µέχρι 31.3.04, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε 

γραπτή συµφωνία, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να ζητά ενοίκιο για 3 µήνες 

ύψους £30.000 και ο Οργανισµός να προσφέρει ενοίκιο για 2½ µήνες ύψους 

£10.500. 

(iii) Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι εργάτες της πρόσφεραν υπηρεσίες στον Οργανισµό 

κατά τη διάρκεια της απεργίας των υπαλλήλων του αποστεωτηρίου του 

Οργανισµού, χωρίς όµως να φαίνεται πόσοι εργάστηκαν και για πόσες ώρες, 

και χωρίς να συµφωνηθεί η αµοιβή τους. 

Λόγω των πιο πάνω διαφωνιών, καθώς επίσης και της µη διασφάλισης της 

είσπραξης της αξίας των κρεάτων, η εταιρεία αυτή φαίνεται να οφείλει σήµερα 

ποσό ύψους  £65.767 (£76.267-£10.500), για την εξασφάλιση του οποίου ο 

Οργανισµός καταχώρισε αγωγή εναντίον της. 

21. Στοιχεία πάγιου ενεργητικού. 

(α) Εξοπλισµός αποστεωτηρίου και αυτοκίνητα-ψυγεία που 
παραχωρήθηκαν στην Π.Ο.Α.  Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αρ. 5/803, ηµερ. 26.4.04, ο εξοπλισµός του αποστεωτηρίου µαζί µε τρία 

αυτοκίνητα-ψυγεία, συνολικής αξίας £89.257 (κόστος κτήσης), παραχωρούνται στην 
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Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (Π.Ο.Α.), βάσει προφορικής συµφωνίας 

µεταξύ του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της Π.Ο.Α.  Για τη 

δωρεά αυτή λήφθηκε στις 27.9.04 η έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και αναµένεται και η σχετική έγκριση του Υπουργείου 

Οικονοµικών, αφού εξεταστεί µέσα στα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων κατά 

πόσο η δωρεά αυτή επιτρέπεται.  Σηµειώνεται ότι τόσο ο εξοπλισµός του 

αποστεωτηρίου όσο και τα εν λόγω αυτοκίνητα-ψυγεία χρησιµοποιούνται ήδη από 

την Π.Ο.Α., χωρίς να έχουν µεταβιβαστεί από τον Οργανισµό και χωρίς 

οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία για τη χρήση αυτή, µε κίνδυνο ο Οργανισµός, ο 

οποίος είναι ο νόµιµος ιδιοκτήτης του εξοπλισµού και των αυτοκινήτων, να βρεθεί 

εκτεθειµένος σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι το αρµόδιο Υπουργείο, µε επιστολή 

του ηµερ. 17.5.05, τον πληροφόρησε ότι η εν λόγω δωρεά αποτελεί κρατική 

ενίσχυση, η οποία δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, ενόψει της 

εξέλιξης αυτής, το θέµα θα τεθεί εκ νέου ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Οργανισµού για λήψη απόφασης. 

(β) Αγωγιµόµετρα εγκατεστηµένα σε συγκεκριµένη βιοµηχανία. Ο 

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

αγωγιµόµετρα που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε συγκεκριµένη βιοµηχανία, αξίας 

£44.090 (κόστος κτήσης), πωληθούν στη βιοµηχανία αυτή, αφού γίνει 

διαπραγµάτευση για τιµή πιο ψηλή από τις £2.000 που πρόσφερε η εταιρεία, και 

ταυτόχρονα γίνει προσπάθεια για απόσυρση από την εταιρεία της αγωγής που 

καταχώρισε εναντίον του Οργανισµού, ισχυριζόµενη υπερτιµολόγηση ύψους 

£48.680 για τις χρεώσεις γάλακτος που παρέλαβε για παστερίωση και 

χρησιµοποίησε για τυροκόµηση. 

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

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

εξοπλισµού, η οποία, στις 31.12.04 ανέρχεται σε £16.036 κι όχι σε µηδέν, όπως 

λανθασµένα αναφέρεται στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας.  Εξέφρασα την 

άποψη ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να προχωρήσει στη διάθεση του εν λόγω 

εξοπλισµού, ακολουθώντας την ενδεδειγµένη διαδικασία προσφορών 

(διαπραγµάτευση), και να αποσυνδέσει το θέµα της αγωγής της πιο πάνω 

βιοµηχανίας εναντίον του Οργανισµού από το θέµα διάθεσης του εξοπλισµού. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο του Οργανισµού θα προχωρήσει 

σε περαιτέρω διαπραγµάτευση για εξασφάλιση πιο ψηλής τιµής και µου ανέφερε 

επίσης ότι η εισήγησή µου για αποσύνδεση του θέµατος του εξοπλισµού µε την 

αγωγή της εν λόγω βιοµηχανίας θα απασχολήσει το Συµβούλιο. 

22. Ενοικίαση τυροκοµείου. 

Ο Οργανισµός ανανέωσε µέχρι 31.3.04 το συµβόλαιο ενοικίασης του υποστατικού 

όπου στεγάζεται το τυροκοµείο µε τον ιδιοκτήτη, µε ενοίκιο £250 το µήνα και 

παράλληλα ανανέωσε µέχρι 16.1.05 τη  συµφωνία για άδεια χρήσης 

(υπενοικίασης) του χώρου και εξοπλισµού του τυροκοµείου µε συγκεκριµένη 

εταιρεία, µε ενοίκιο £10.000 το χρόνο. 

Στις 22.3.04 το Συµβούλιο αποφάσισε  την περαιτέρω ανανέωση του συµβολαίου 

για ενοικίαση του υποστατικού µεταξύ του Οργανισµού και του ιδιοκτήτη, για την 

περίοδο 1.4.04-16.1.05, και την αποστολή επιστολής προς την εταιρεία που 

χρησιµοποιεί το χώρο και εξοπλισµό του τυροκοµείου, µε την οποία να την 

πληροφορεί ότι η συµφωνία για χρήση του τυροκοµείου λήγει στις 16.1.05 και ότι 

θα πρέπει να το παραδώσει, όπως προνοεί η συµφωνία. 

Ο ιδιοκτήτης αποδέχθηκε την πρόταση του Οργανισµού για ανανέωση του 

συµβολαίου ενοικίασης για την περίοδο 1.4.04-16.1.05, νοουµένου ότι θα 

υπογραφόταν νέο ενοικιαστήριο έγγραφο. 

Επειδή η εταιρεία που χρησιµοποιεί το χώρο και εξοπλισµό του τυροκοµείου δεν 

παρέδωσε τις εγκαταστάσεις του τυροκοµείου κατά τη λήξη της συµφωνίας στις 

16.1.05, το Συµβούλιο αποφάσισε στις 21.3.05 (απόφαση αρ. 8/829) να εισηγηθεί 

στην εταιρεία να συνεχίσει την ενοικίαση του τυροκοµείου από τον Οργανισµό, µε 

το ίδιο ενοίκιο και χωρίς ανανέωση του συµβολαίου, νοουµένου όµως ότι ο 

ιδιοκτήτης θα παραχωρούσε εύλογο χρόνο στην εταιρεία για να µεταφερθεί σε 

άλλο τυροκοµείο.  Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν συναίνεσε στην παραχώρηση του 

πιο πάνω χρόνου, µε επιστολή του ηµερ. 12.4.05 ειδοποίησε τον Οργανισµό ότι, 

σε περίπτωση που δεν του παραχωρηθεί η ελεύθερη κατοχή του υποστατικού 

σύντοµα, θα λάβει τα απαραίτητα δικαστικά µέτρα για ανάκτηση της κατοχής του. 
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23. Επιβολή προστίµου £50.000 από την Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισµού. 

Όπως πληροφορήθηκα εξακολουθεί να εκκρεµεί η έκδοση της απόφασης του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, σχετικά µε την προσφυγή του Οργανισµού εναντίον της 

πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής. 

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη) 

Γενικός Ελεγκτής 
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