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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
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 2007 παρουσίασε έλλειµµα ύψους 

£96.583, σε σύγκριση µε έλλειµµα £32.294 το 2006.   

(β)  Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισµού κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.600.474, σε 

σύγκριση µε £1.509.716 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £90.758 ή ποσοστό 6%, 

η οποία οφείλεται στην αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά £128.724 και στην 

ταυτόχρονη µείωση των άλλων εσόδων κατά £37.966.  Στα έσοδα του Οργανισµού για 

το 2007 περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £1.411.662, σε σύγκριση µε 

£1.282.938 το 2006.  Όπως προκύπτει, η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισµού 

βασίζεται, στο µεγαλύτερό της βαθµό, στην κρατική χορηγία. 

(γ)  Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.697.057, σε 

σύγκριση µε £1.542.010 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £155.047 ή ποσοστό 

10%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων διαχείρισης (£27.944) και 

χρηµατοδότησης (£52.242) και στη µείωση στην αξία των αποθεµάτων κρεάτων 

(£74.048). 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης 

του Οργανισµού: 

 2007  2006 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

 
     1,19 

  
    1,42 

Κυβερνητική Χορηγία προς Έσοδα     94,3%    94,1% 
∆απάνες Προσωπικού προς Έξοδα    63,5%    67,6% 
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4. Προσωπικό. 

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

Οργανισµός κατά τα έτη 2006 και 2007, µαζί µε το ανάλογο κόστος: 

  2007  2006 
Υπαλληλικό προσωπικό:     
Μόνιµοι  35  35 
     
Εργατικό προσωπικό:     
Τακτικοί  6  6 
Σύνολο  41  41 
     
∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και 
εργοδοτικές εισφορές: 

 £  £ 

Υπαλληλικό προσωπικό  912.632  877.224 
Εργατικό προσωπικό  58.525  61.716 
Σύνολο  971.157  938.940 
Μέσος όρος αποδοχών:     
Υπαλληλικό προσωπικό  26.075  25.063 
Εργατικό προσωπικό  9.754  10.286 
 
Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης κατά το 2007 τρεις έκτακτους υπαλλήλους, µε 

σύνολο αποδοχών £23.396 και στις 31.12.2007 υπήρχαν 9 κενές οργανικές θέσεις. 

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 £590.000, ποσό το οποίο καταβάλλεται µε 5 πρόσθετες ετήσιες εισφορές ύψους 

£130.000  η καθεµιά, αρχής γενοµένης το 2006.   

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

Υπαλλήλων, εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι Κανονισµοί έχουν ετοιµαστεί και 

ότι βρίσκονται ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για µελέτη και έγκριση. 

(γ) Οργανόγραµµα. Στις 23.1.2007 στάληκε εκ νέου στον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πρόταση για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 

Οργανισµού, η οποία περιελάµβανε τη νέα οργανωτική δοµή και το οργανόγραµµα, για 

έγκριση.  Η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργείο και στις 12.2.2007 στάληκε στο 

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για τα περαιτέρω.  Με επιστολή του, ηµερ. 

31.8.2007, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού ζήτησε επιπλέον 
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στοιχεία για να καταστεί δυνατή η εξέταση του αιτήµατος για αναδιοργάνωση, τα οποία 

υποβλήθηκαν από τον Οργανισµό στις 26.9.2007. 

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

Προσωπικού υπέβαλε τις απόψεις του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος στις 3.5.2008 και ότι το Υπουργείο µε επιστολή του, ηµερ. 13.5.2008, 

ζήτησε τις απόψεις του Οργανισµού επί των θέσεων του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού. 

(δ)  Αµοιβή ∆ιευθυντή για συµµετοχή στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Το Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του αρ. 721, ηµερ. 14.11.2001, 

επαναβεβαίωσε προηγούµενη απόφασή του, ηµερ. 4.12.1998, για καταβολή αµοιβής 

ύψους £20 (£35 από 1.4.2004) και στο ∆ιευθυντή του Οργανισµού για κάθε συνεδρία 

του Συµβουλίου στην οποία παρίσταται και που πραγµατοποιείται εκτός ωρών 

εργασίας, ενώ η σχετική εγκύκλιος του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

αφορά µόνο στους Προέδρους και στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

Ηµικρατικών Οργανισµών.  

5. Προϋπολογισµός – Έγκριση. 

Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2007 υποβλήθηκε έγκαιρα στον Υπουργό 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 13.6.2006 και εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 29.11.2006, οπότε και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 

Βιοµηχανίας Νόµου, ο Προϋπολογισµός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί για έγκριση  µέχρι 

τις 30.9.2006. Ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 28.2.2007 (Νόµος 12(ΙΙ) /2007). 

Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές της Βουλής των Αντιπροσώπων προς όλα τα 

Υπουργεία, ηµερ. 27.12.2006 και 2.2.2007, για όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου εγκρίθηκαν για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007, αντίστοιχα, 

δωδεκατηµόρια. 

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

Για αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, µετά τον εντοπισµό από 

Κοινοτικό Εργαστήριο κρουσµάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, λήφθηκαν 
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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 £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 £0,85/κιλό ζεστού σφάγιου, 

αφαιρουµένου 2% του βάρους.  Επιπρόσθετα θα καλύπτονται και δαπάνες µέχρι 

£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 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  £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 Τετραµελή Επιτροπή που συστάθηκε  για το σκοπό 



 5

αυτό από τον Οργανισµό, χωρίς ωστόσο να υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού για έγκριση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη 

συνεδρία του ηµερ. 7.12.2007, εξουσιοδότησε την Τετραµελή Επιτροπή να αναλάβει και 

διεκπεραιώσει τη διαδικασία των προσφορών. 

Ο έλεγχος του Σχεδίου από την Υπηρεσία µου, το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται το 

∆εκέµβριο 2007 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, θα ολοκληρωθεί κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων του Οργανισµού για το έτος 2008. 

Από τον µέχρι σήµερα έλεγχο του Σχεδίου, παρατηρήθηκαν διάφορες αδυναµίες, 

παραλείψεις και προβλήµατα, τα οποία αναφέρονται πιο κάτω: 

(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  της περιόδου ∆εκεµβρίου 2007 – 

Φεβρουαρίου 2008, 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.  

Πληροφοριακά αναφέρω ότι, 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 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».   

Ενδεικτικός για τις πιο πάνω σφαγές είναι ο ακόλουθος πίνακας, στον οποίο 

παρουσιάζονται οι χοίροι που σφάχτηκαν κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου 2007 – 

Φεβρουαρίου 2008, όπου φαίνεται ότι το 20% των σφαχθέντων χοίρων είχαν σφάγιο 

βάρος µικρότερο των 85 κιλών. 
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Αριθµός εντολής 
Οργανισµού και 
µήνας σφαγής 

 
 
 
 

Σύνολο 
χοίρων που 
σφάχτηκαν 

 
Σύνολο 

χοίρων µε 
σφάγιο 
βάρος 

µικρότερο 
των 85 κιλών 

 
 

Ποσοστό 
χοίρων µε 

σφάγιο βάρος 
µικρότερο των 

85 κιλών 

 
Βάρος σφάγιου σύµφωνα µε 

ζυγιστικά 
 
 

 
60-70 κιλά  71-80 κιλά   81-85 κιλά 

1-4 
∆εκέµβριος 2007 

 
1 317 

       
          86 

 
7% 

 
3 

 
  35 

 
  48 

5-31 
Ιανουάριος 2008 

 
7 783 

 
1 430 

 
18% 

 
98 

  
 712 

 
  620 

32-62 
Φεβρουάριος 

2008 

 
7 585 

 
1 897 

 
25% 

 
155 

 
  911 

 
  831 

 Σύνολο 16 685 3 413 20% 256 1 658 1 499 

 
Τα σφάγια των 3 413 χοίρων, µε βάρος µικρότερο των 85 κιλών, 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 πιο πάνω έξοδα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο µέσος όρος 

βάρους των µη υπέρβαρων χοίρων, που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, ανέρχεται 

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

πάνω εξόδων, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανέρχεται περίπου στις £320.000, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη το µηνιαίο κόστος συντήρησης των αποστεωµένων κρεάτων 

στους ψυκτικούς θαλάµους, το οποίο ανέρχεται περίπου στις £8.000. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, ζήτησα να πληροφορηθώ: 

• Γιατί ο Οργανισµός παραλάµβανε και συνεχίζει να παραλαµβάνει σφάγια µε  βάρος 

µικρότερο των 85 κιλών, τα οποία είναι εκτός του Σχεδίου που  εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο. 
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• Κατά πόσο το Σφαγείο ειδοποιούσε τον Οργανισµό για σφαγή ζώων µε σφάγιο 

βάρους µικρότερου του ελάχιστου των 85 κιλών, όπως υποχρεούται µε βάση τους 

όρους της προσφοράς και τα µέτρα που τυχόν λήφθηκαν εναντίον του Σφαγείου για 

τη µη τήρηση των όρων αυτών. 

• Πώς δικαιολογείται η αύξηση του ποσοστού των χοίρων µε σφάγιο βάρος µικρότερο 

των 85 κιλών από 7% το ∆εκέµβριο 2007, σε 25% το Φεβρουάριο 2008. 

(ii) 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 δίνεται 

οποιαδήποτε εξήγηση ή δικαιολογία. 

 

 

Παρόλο ότι η χοιροτροφική µονάδα µε αρ. CY414 που αναφέρεται στο ζυγιστικό δελτίο 

ηµερ. 28.12.2007 και που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στις 

εντολές του ∆ιευθυντή του Οργανισµού αρ. 1-4 που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο 2007 

προς το Σφαγείο για παραλαβή και σφαγή συγκεκριµένου αριθµού ζώων από 

συγκεκριµένες µονάδες, εντούτοις σφάχτηκαν τα ζώα και πληρώθηκε ο παραγωγός, 

χωρίς οποιαδήποτε επεξήγηση ή δικαιολογητικό, έστω και εκ των υστέρων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η παραλαβή ζώων από τη µονάδα 

µε αρ. CY414 έγινε επειδή υπήρχε πρόβληµα παραλαβής ζώων από άλλες µονάδες. 

 
Αριθµός  
µονάδας 

Ηµεροµηνία 
ζυγιστικού 

δελτίου 

Αριθµός 
σφαχθέντων 

ζώων 

Αριθµός µη 
υπέρβαρων 

ζώων 

Ποσοστό µη 
υπέρβαρων 

ζώων % 
CY414 28.12.2007 30 19 63 
CY135 28.1.2008 50 31 62 
CY135 30.1.2008 50 37 74 
CY504   5.1.2008 20 12 60 
CY504   5.1.2008 80 40 50 
CY504 18.1.2008 60 30 50 
CY504 19.1.2008 30 13 43 
CY504 29.1.2008 60 27 45 
CY504 30.1.2008 59 37 63 
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(β) Σφαγή χοίρων που βρίσκονταν εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 
χιλιοµέτρων. 

(i) Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 5.12.2007,  

απαγορεύεται η εξαγωγή κρέατος που προέρχεται από χοίρους της ζώνης 

επιτήρησης των 10 χλµ., 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 φέρουν στρογγυλή 

σφραγίδα, κάτι που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να εξαχθούν.   

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  £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 θα ανερχόταν στις 

£65.450 (831 @ £78,76).  Λόγω όµως της σφαγής, συσκευασίας, κατάψυξης και 

φύλαξής τους σε ψυκτικούς θαλάµους, το κόστος ανήλθε στις £87.682 και πληρώνεται 

επιπρόσθετα ποσό ύψους £6.308 το µήνα, πλέον ΦΠΑ, 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. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η εντολή  για σφαγή υπέρβαρων χοίρων από τη 

ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων στοίχισε στο κράτος πολύ περισσότερα απ΄ όσα 
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θα στοίχιζε η θανάτωση και η αποτέφρωση και συνεχίζει να στοιχίζει κάθε µήνα  

£6.308.   

(ii) 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 

µπορούν 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 στους ψυκτικούς θαλάµους, 

µαζί µε τα υπόλοιπα αποστεωµένα κρέατα που προορίζονται για εξαγωγή. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ από τον Οργανισµό πώς προτίθεται να χειριστεί τις 

ποσότητες τόσο των ηµιµορίων από τη σφαγή των 831 υπέρβαρων χοίρων, όσο και 

των αποστεωµένων κρεάτων από τους 299 χοίρους (νοουµένου ότι θα εξευρεθεί 

τρόπος διαχωρισµού τους από τα άλλα αποστεωµένα κρέατα). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στους 831 χοίρους, 

αναµένει οδηγίες από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

τη διάθεσή τους.  Όσον αφορά στους 299 χοίρους από τη ζώνη επιτήρησης, µου 

ανέφερε ότι ο Οργανισµός τους έσφαξε και τους αντάλλαξε µε ίση ποσότητα κρέατος 

από χοίρους άλλης περιοχής, ότι οι 299 χοίροι της ζώνης επιτήρησης διατέθηκαν στη 

ντόπια αγορά και ότι οι χοίροι αντικατάστασης αποστεώθηκαν και καταψύχθηκαν. 

Ωστόσο, δεν έχω εντοπίσει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για ανταλλαγή κρεάτων από 

τη ζώνη επιτήρησης µε άλλα κρέατα εκτός ζώνης, αλλά ούτε υποβλήθηκαν και 

ικανοποιητικά στοιχεία για έλεγχο και επιβεβαίωση της ανταλλαγής. 

(γ)  Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου.  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 συνεχίζεται µέχρι σήµερα.   

Ο κύριος λόγος της µεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου είναι, κατά 

τη γνώµη µου, η αδυναµία των εργαστηρίων κοπής κρεάτων, στα οποία κατακυρώθηκε 

η προσφορά αρ. 13/2007, να αποστεώνουν πέραν των 350 χοίρων ηµερησίως, σε 

αντίθεση   µε τη δυνατότητα του Σφαγείου  που  ανέλαβε τη σφαγή (προσφορά αρ. 

12/2007) να σφάζει 1 000 χοίρους ηµερησίως. Ήταν δηλαδή αντιληπτό από τις 
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17.12.2007, όταν κατακυρώθηκαν οι δύο προσφορές, ότι η σφαγή και αποστέωση των 

χοίρων θα ολοκληρωνόταν σε περίοδο όχι λιγότερο των 4 µηνών, γι΄ αυτό και θα 

έπρεπε να ζητηθούν προσφορές και από άλλα εργαστήρια κοπής κρεάτων για αύξηση 

του αριθµού των χοίρων που θα µπορούσαν να αποστεωθούν.  

Λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Κράτος επιβαρύνεται µε 

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

συνεπάγεται µεγαλύτερες αποζηµιώσεις στους παραγωγούς και αυξηµένο κόστος 

αποστέωσης και ψυκτικών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε 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.  

Μου ανέφερε επίσης 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. 

Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, ο κυριότερος λόγος της καθυστέρησης είναι η ανάθεση 

της αποστέωσης, µε τη µέθοδο της διαπραγµάτευσης, σε µόνο δύο εργαστήρια κοπής, 

τη στιγµή που θα µπορούσαν να ζητηθούν δηµόσιες προσφορές και να εξασφαλιστεί 

πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή, αφού, σύµφωνα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 

υπάρχουν παγκύπρια τουλάχιστον 36 εγκεκριµένα εργαστήρια κοπής κόκκινων 

κρεάτων. 

(δ)  Πώληση κατεψυγµένων αποστεωµένων κρεάτων για εξαγωγή (Προσφορά  
αρ. 1/2008).  Στη συνεδρία του ηµερ. 14.2.2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού κατακύρωσε σε συγκεκριµένη εταιρεία την πιο πάνω προσφορά για την 

πώληση 300 τόνων αποστεωµένων κατεψυγµένων κρεάτων για εξαγωγή σε τρίτες 

χώρες, εκτός Αλβανίας (σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 

66.548,  ηµερ. 5.12.2007), στην τιµή των €900/τόνο.   Έγγραφα προσφορών 

παρέλαβαν οκτώ εταιρείες, εκ των οποίων τελικά µόνο  τρεις υπέβαλαν προσφορά.     

Από τον έλεγχο της προσφοράς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:- 

(i) Παρόλο που στην επιστολή του Γενικού Λογιστή, ηµερ. 12.12.2007, προς τον 

Οργανισµό, αναφορικά µε το Σχέδιο σφαγής 30 000 χοίρων, αναφέρεται, µεταξύ 

άλλων, ότι πρέπει να ζητηθούν διεθνείς προσφορές για την πώληση των 
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κατεψυγµένων κρεάτων, εντούτοις ο Οργανισµός δηµοσίευσε την προσφορά στις 

27.1.2008 µόνο σε  τέσσερεις εφηµερίδες στον εγχώριο τύπο. 

(ii) Οι τιµές κυµάνθηκαν σε χαµηλά επίπεδα (€716,67 – €900/τόνο) και στη συνεδρία 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κατακύρωση, ο ∆ιευθυντής  απέδωσε το 

γεγονός αυτό στο ότι το κρέας προέρχεται από ζώα υπέρβαρα, ότι υπάρχει 

περιορισµός των αγορών στις οποίες µπορούν να γίνουν εξαγωγές (µόνο σε τρίτες 

χώρες) και στη µεγάλη προσφορά κρεάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο 

και από τη Βραζιλία, η οποία προµηθεύει τις τρίτες χώρες µε χαµηλές τιµές. 

(iii) Σύµφωνα µε τον όρο 1.11 της προσφοράς, ο επιτυχών προσφοροδότης ήταν 

υποχρεωµένος να αποσύρει τα κρέατα µέσα σε 20 µέρες από την υπογραφή του 

συµβολαίου και σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώνει ψυκτικά €0,085 το κιλό το 

µήνα.  Παρόλο ότι η σύµβαση υπογράφηκε στις 27.2.2008, εντούτοις µέχρι τις 

16.5.2008 ο προσφοροδότης είχε αποσύρει συνολικά 291 624 κιλά (στις 3.4.2008, 

23.4.2008, 6.5.2008 και 9.5.2008) και παρέµεναν ακόµη 8 376 κιλά για να 

συµπληρωθεί η ποσότητα των 300 τόνων, χωρίς ωστόσο ο Οργανισµός να 

απαιτήσει την καταβολή ψυκτικών για την περίοδο πέραν των 20 ηµερών.  Σε 

συνεδρία του ηµερ. 24.3.2008, ο Οργανισµός αποφάσισε όπως, αντί της χρέωσης 

ψυκτικών και ως αντιστάθµισµα, καλέσει τον προσφοροδότη, στον οποίο 

κατακυρώθηκε και η προσφορά 2/2008 για εξαγωγή 600 τόνων κρεάτων, να 

αποσύρει τις ποσότητες αυτές µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την υπογραφή 

του συµβολαίου, αντί 40 που προβλέπεται σ΄ αυτό.  

Το κόστος των ψυκτικών που δεν χρεώθηκε από τον Οργανισµό για την περίοδο 

της καθυστέρησης µέχρι και την 16.5.2008, υπολογίστηκε σε περίπου £17.300, 

πλέον Φ.Π.Α.. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµφωνία για την προσφορά 2/2008 υπογράφηκε στις 

7.4.2008, όµως µέχρι τις 16.5.2008 είχαν αποσυρθεί από τον προσφοροδότη µόνο 

περίπου 20 τόνοι κρεάτων. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους ο Οργανισµός απάλλαξε 

τον προσφοροδότη από την καταβολή ψυκτικών στην προσφορά 1/2008, καθώς 

επίσης και πώς προτίθεται να χειριστεί το θέµα της χρέωσης ψυκτικών αναφορικά 

µε την προσφορά 2/2008. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα κάµει τις αναγκαίες χρεώσεις 

ψυκτικών, σύµφωνα µε τις υπογραφείσες συµβάσεις, αφού συµπληρωθούν οι 

ποσότητες κάθε προσφοράς.   

(ε)  Εντολές Οργανισµού για σφαγή χοίρων.  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. 

• 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, 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. 

(στ)  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. 

Σε έλεγχο που έγινε στα ζυγιστικά δελτία που υποβλήθηκαν από το Κεντρικό Σφαγείο 

Κοφίνου προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω ελλείψεις και αδυναµίες: 

• ∆εν φέρουν υπογραφή ούτε και τη σφραγίδα του Σφαγείου. 

• Τα ζυγιστικά καταγράφονται σε καταστάσεις που δεν φαίνεται να αποτελούν 

επίσηµο έντυπο του Σφαγείου. 

• ∆εν φέρουν την υπογραφή του λειτουργού του Οργανισµού που είναι 

τοποθετηµένος στο εργαστήριο κοπής των κρεάτων, ο οποίος φέρει την ευθύνη 

του ελέγχου των ποσοτήτων που παραλαµβάνονται από το Σφαγείο, ούτε και την 

υπογραφή λειτουργού του εργαστηρίου κοπής των κρεάτων. 
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• Τα ζυγιστικά, τα οποία κατά το 2008 καταχωρίζονται µε το χέρι, είναι σε αρκετές 

περιπτώσεις δυσανάγνωστα και  µε πολλές αλλαγές. 

Εγείρεται το ερώτηµα γιατί ο Οργανισµός αποδέχεται τέτοιες πρόχειρες καταστάσεις, 

δεδοµένου ότι τα ζυγιστικά αποτελούν το βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωµή 

του παραγωγού και την παραλαβή των σφάγιων στο εργαστήριο κοπής κρεάτων. 

(ζ)  ∆ελτία Εισαγωγής.  Τα ∆ελτία Εισαγωγής κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους δεν 

παρέχουν 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. 

(η)  Κάρτες Αποθήκης. 

(i) Ορισµένες στήλες των Καρτών Αποθήκης (ψυκτικών θαλάµων), στις οποίες πρέπει 

να φαίνεται ο αριθµός δελτίου εισαγωγής/εξαγωγής, η εισαγωγή/εξαγωγή σε 

τεµάχια ή κιβώτια, το υπόλοιπο σε τεµάχια ή κιβώτια και σε κιλά και η υπογραφή 

του αποθηκάριου είτε δεν είναι καθόλου συµπληρωµένες, είτε είναι µερικώς 

συµπληρωµένες. 

(ii) Οι Κάρτες Αποθήκης δεν είναι αριθµηµένες κατά αύξοντα αριθµό, µε αποτέλεσµα 

να µην έχουν χρεωθεί κατά την έκδοσή τους στον αποθηκάριο, ώστε να είναι 

δυνατή η παρακολούθησή τους.  

(θ)  Προσφορά αρ. 13/2007 σε συγκεκριµένη εταιρεία.  Ενώ οι όροι του διαγωνισµού 

προνοούσαν όπως δοθεί τιµή ανά κιλό, ανά µήνα, για τεµαχισµό, συσκευασία, 

κατάψυξη, µεταφορά και συντήρηση των κατεψυγµένων κρεάτων στους ψυκτικούς 

θαλάµους, για το κόστος συντήρησης η πιο πάνω εταιρεία υπέβαλε τιµή ανά κυβικό 

µέτρο.  Το γεγονός αυτό, που ουσιαστικά καθιστούσε την προσφορά εκτός 

προδιαγραφών, δεν σχολιάστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, 

ούτε και λήφθηκε υπόψη στην απόφαση κατακύρωσης.  Επιπρόσθετα δεν φαίνεται 

πώς έγινε η σύγκριση της προσφοράς αυτής µε τις υπόλοιπες που υποβλήθηκαν ανά 

κιλό, όπως οι όροι του διαγωνισµού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν η 

χαµηλότερη. 
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7. Σφαγή 2 910 υπέρβαρων χοίρων που έγινε στο σφαγείο συγκεκριµένης 
εταιρείας. 

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 να πληροφορηθώ: 

•  Κατά πόσο έχει εγκριθεί η συµπερίληψη των 2 910 χοίρων στο Σχέδιο, καθώς και 

τον τρόπο πληρωµής των χοιροτρόφων. 

•  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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε τη συµπερίληψη των 2 910 χοίρων στο Σχέδιο, 

καθώς και την πληρωµή των χοιροτρόφων.  Όσον αφορά στους 996 χοίρους, µου 

ανέφερε ότι δεν τίθεται θέµα εντοπισµού τέτοιων κρεάτων γιατί αυτά ανταλλάγηκαν µε 

αντίστοιχες ποσότητες κρεάτων από άλλες περιοχές εκτός της ζώνης επιτήρησης.  

Επιπρόσθετα µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός ενεπλάκη στην εποπτεία της σφαγής 

και αποστέωσης των πιο πάνω ζώων µετά από παράκληση του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
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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 2007 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £15.607, σε σύγκριση µε 

£28.410 το 2006, από τους οποίους τόκοι ύψους £13.121 ή ποσοστό 84% επιβλήθηκαν 

σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία. 

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

χρεώστες ανήλθε στις £197.822 το 2007, δηλαδή παρέµεινε η ίδια από το 2004. Στην 

πρόβλεψη περιλαµβάνονται ποσά που αφορούν σε παλιές άδειες βιοµηχάνων ύψους 

£15.145, σε παγοποιηµένα χρέη βιοµηχάνων από το 1974 ύψους £6.614, σε χρέη 

βιοµηχάνων ύψους £46.389 και σε χρεώστες κρεάτων ύψους £115.681.  

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 6.2.2008 τη 

διαγραφή µέρους των πιο πάνω χρεών, ύψους £90.891, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του 

περί Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου. 

9. Επιτόκια λογαριασµών καταθέσεων. 

Ο Οργανισµός τηρεί δύο τρεχούµενους λογαριασµούς στη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα, µε τα πιο κάτω υπόλοιπα:  

 
  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005
  £  £  £ 

Λογαριασµός παλιού ρόλου       634.612  355.082  123.930 
Λογαριασµός νέου ρόλου       446.672  (11.730)  (40.710) 
  
Οι λογαριασµοί αυτοί φέρουν επιτόκιο µόνο 2% επί του χαµηλότερου µηνιαίου 

υπολοίπου. Μέρος των πιο πάνω ποσών θα µπορούσε να είχε κατατεθεί σε 

λογαριασµούς προθεσµίας, µε ψηλότερα επιτόκια. Παρόλο που µετά από σχετική 

εισήγηση της Υπηρεσίας µου, ποσό ύψους €800.000 κατατέθηκε στις 19.3.2008 σε 

γραµµάτιο τριών µηνών µε επιτόκιο 3,3%, εντούτοις πιστεύω πως το θέµα χρήζει 

περαιτέρω µελέτης, ούτως ώστε ο Οργανισµός να επωφελείται τα ευνοϊκότερα για 

αυτόν επιτόκια, τα οποία, σήµερα, είναι πολύ ψηλότερα από το 3,3% που λαµβάνει. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µε τη λήξη του γραµµατίου θα 

προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για εξασφάλιση ψηλότερου επιτοκίου. 
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10. Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις) γάλακτος. 

Ποσόστωση σηµαίνει την ποσότητα γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει κάποιος 

παραγωγός, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy), 

δηλαδή πρόστιµο. 

Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων έχει ο Οργανισµός, 

στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 24 του 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 1.4.2006-31.3.2007, µε µικρή 

διαφοροποίηση, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, διαχωρίστηκε σε «Παραδόσεις» 

142 777 τόνους (138 618 332 λίτρα) και σε «Απευθείας Πωλήσεις» 2 423 τόνους 

(2 352 542 λίτρα).  Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκοµικό έτος που έληξε στις 31.3.2007, η 

Κύπρος παρήγαγε συνολικά 141 645 508 λίτρα αγελαδινού γάλακτος (139 237 433 λίτρα 

«Παραδόσεις» και 2 408 075 λίτρα «Απευθείας Πωλήσεις»), σηµειώθηκε υπέρβαση της 

εθνικής ποσότητας αναφοράς, µε αποτέλεσµα να καταβληθεί Συµπληρωµατική Εισφορά 

(Levy) ύψους £115.214.  

Πληροφοριακά αναφέρω ότι τη συµπληρωµατική εισφορά επωµίστηκαν 6 παραγωγοί 

µε ποσόστωση για «Παραδόσεις» και 5 παραγωγοί µε ποσόστωση για «Απευθείας 

Πωλήσεις», η οποία καταβλήθηκε στoν Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών 

για να την καταβάλει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο.  
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11. ∆ιάταγµα για τα Συµπληρωµατικά Μέτρα Εφαρµογής για την Εφαρµογή 
της Συµπληρωµατικής Εισφοράς (Κ.∆.Π. 176/2005). 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενή µου έκθεση, µε την έναρξη ισχύος του περί 

Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοβιοµηχανίας (Κριτήρια Κατανοµής του Εθνικού 

Αποθέµατος στο Αγελαδινό Γάλα) ∆ιατάγµατος του 2006 (Κ.∆.Π 164/2006), το οποίο 

δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αρ. 4094, ηµερ. 7.4.2006, 

αντί να καταργηθεί το περί Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοβιοµηχανίας (Κριτήρια 

Κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος στο Αγελαδινό Γάλα) ∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π. 

508/2005), το οποίο είχε δηµοσιευθεί στις 11.11.2005, καταργήθηκε λανθασµένα το 

περί Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Συµπληρωµατικά Μέτρα 

Εφαρµογής για την Εφαρµογή της Συµπληρωµατικής Εισφοράς) ∆ιάταγµα του 2005 

(Κ.∆.Π. 176/2005). 

Λόγω των πιο πάνω, ο Οργανισµός δεν είχε στη διάθεσή του διάταγµα σε ισχύ για τα 

Συµπληρωµατικά Μέτρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αδυναµία για την οποία,  

σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του Οργανισµού, ηµερ. 29.5.2007, δεν υπήρξαν 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις που αφορούν στην Εφαρµογή της Συµπληρωµατικής 

Εισφοράς, καθότι το όλο σύστηµα των ποσοστώσεων γάλακτος εφαρµόζεται από τους 

Κοινοτικούς Κανονισµούς 1788/03 και 595/04. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο Οργανισµός ετοίµασε νέο προσχέδιο διατάγµατος για τα εν 

λόγω Μέτρα, το οποίο εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 24.3.2008. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το εν λόγω διάταγµα στάληκε, µέσω 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο Γενικό Εισαγγελέα 

για νοµοτεχνική επεξεργασία. 

12.  ∆ιενέργεια αναλύσεων από το Χηµείο του Οργανισµού για τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες.  

Κατά το 2007, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, όλες οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν 

για λογαριασµό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξακολούθησαν να παρέχονται χωρίς 

χρέωση. Το κόστος για το 2007, σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, ανήλθε στο 

ποσό των £178.352, σε σύγκριση µε £92.669 κατά το 2006. 

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24(γ) των περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµων του 1969 µέχρι το 2004, σύµφωνα µε τις οποίες ο 

Οργανισµός παρέχει, µε αµοιβή, προς Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ιδιώτες, υπηρεσίες 
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εργαστηριακών αναλύσεων, εισηγήθηκα όπως όλες οι αναλύσεις χρεώνονται στις πιο 

πάνω Υπηρεσίες, ώστε να φαίνονται τα πραγµατικά έσοδα του Οργανισµού από τη 

λειτουργία του εργαστηρίου και να παρουσιάζεται η ορθή εικόνα στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. 

Παρόλο ότι κατά το 2008 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες άρχισαν να πληρώνουν για τις 

αναλύσεις που διενεργούνται για λογαριασµό τους, εντούτοις δεν φαίνεται να έγινε 

οποιαδήποτε ενέργεια από τον Οργανισµό για χρέωση των αναλύσεων που 

διενεργήθηκαν κατά τα προηγούµενα χρόνια. 

13. Κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων. 

(α) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενή µου έκθεση, ζήτησα να ενηµερωθώ  κατά 

πόσο υπήρχε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του Κυπριακού 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων για τις 

κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Κυπριακός Οργανισµός 

Αγροτικών Πληρωµών προχωρεί στην ετοιµασία σχετικού µνηµονίου για τη διενέργεια 

επιτόπιων ελέγχων για τις επιδοτήσεις. 

(β) Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, ηµερ. 2.4.2007, κατά το 2007 διεξήχθηκαν από την 

Υπηρεσία Επιθεώρησης του Οργανισµού 152 επιτόπιοι έλεγχοι για τις κεφαλικές 

επιδοτήσεις αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τους οποίους σε 43 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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω στοιχεία δόθηκαν στον 

Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, ως τον αρµόδιο φορέα, για να επιληφθεί 

του θέµατος. 

14. Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού. 

Σύµφωνα µε την επιστολή του νοµικού συµβούλου του Οργανισµού προς την Υπηρεσία 

µου, ηµερ. 28.2.2008, οι οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού, οι 

οποίες εκκρεµούν µέχρι σήµερα, ανέρχονται στις περίπου £303.750 και αφορούν στις πιο 

κάτω αγωγές: 



 19

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

συγκεκριµένη εταιρεία, λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος προς αυτή και η υπόθεση 

είναι ορισµένη για τις 16.6.2008. 

(β) Αγωγή αρ. 5122/07.   Απαιτείται ποσό περίπου £31.000 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 δεν είναι ορισµένη. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θεωρεί τις εν λόγω απαιτήσεις αβάσιµες 

και ότι, ως εκ τούτου, δεν έγινε καµιά πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. 

15. Χρεώστες. 

(α)  Χρεώστης γάλακτος (βιοµηχανία).   Όπως ανέφερα και σε προηγούµενές µου 

εκθέσεις, 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 31.12.2003 να ανέλθει σε £1.053.402.   

Από τον έλεγχο των πληρωµών της βιοµηχανίας προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκε 

ότι οι επιταγές της συνέχιζαν να κατατίθενται δύο ή και τρεις φορές προτού 

εξαργυρωθούν. Το χρέος της βιοµηχανίας, το οποίο κατά τις 31.12.2007 ανερχόταν στις 

£88.377, εξοφλήθηκε πλήρως στις 17.3.2008. 

 (β) Χρεώστης κρεάτων (εταιρεία).  Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενές µου 

εκθέσεις, για την αγωγή που καταχώρισε ο Οργανισµός εναντίον της πιο πάνω 

εταιρείας για εξασφάλιση του ποσού που του όφειλε από την πώληση κρεάτων, το 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε όπως η εν λόγω εταιρεία καταβάλει στον 

Οργανισµό το ποσό των £66.267, µε τόκο 8% ετήσια από 21.2.2006 µέχρι την 

εξόφληση.   Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, µε την πιο πάνω απόφασή του, 

έδωσε επίσης το δικαίωµα στον Οργανισµό να εγγράψει ΜΕΜΟ επί της περιουσίας της 

εταιρείας από 21.2.2006, κάτι που έγινε στις 17.4.2006.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Λάρνακας αποφάσισε επίσης στις 4.4.2006, όπως ποσό £4.000, που όφειλε τρίτος  

(µεσεγγυούχοι) στην εν λόγω εταιρεία, καταβληθεί στον Οργανισµό, αλλά επειδή εν τω 

µεταξύ η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση, η µεσεγγυούχος διαδικασία αποσύρθηκε.  

Στις 12.3.2008, ο εκκαθαριστής της εταιρείας ζήτησε να πληροφορηθεί από τον 

Οργανισµό κατά πόσο αποδέχεται να αποσύρει το εµπράγµατο βάρος προς όφελός 
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του, έναντι της καταβολής ποσού €50.000 και ζήτησα να ενηµερωθώ για το 

αποτέλεσµα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός προέβη σε συµφωνία 

µε τους ∆ιαχειριστές της εν λόγω εταιρείας και ότι στις 23.5.2008 εισέπραξε το ποσό 

των €120.000, το οποίο κάλυψε ολόκληρο το κεφάλαιο και µέρος των τόκων. 

16. Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα). 

Αναφορά για το πιο πάνω Σχέδιο έγινε και στις εκθέσεις µου για τα προηγούµενα έτη. 

Το συνολικό ύψος της ζηµιάς που υπέστη ο Οργανισµός από τη λειτουργία του 

Σχεδίου, που αφορούσε σε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και Κυβέρνησης , η 

οποία έληξε στις 31.3.2004, για τη σφαγή και διάθεση κρέατος και δερµάτων που 

προέρχονταν από ζώα που υπόκειντο σε κατάσχεση στα πλαίσια του Σχεδίου ελέγχου 

της τροµώδους νόσου των προβάτων και της εκστρατείας κατά της βρουκέλλωσης, 

ανέρχεται στις £412.538.  Παρόλο που στο παρελθόν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί ότι θα συζητήσει και εξετάσει τρόπους, έτσι 

ώστε ο Οργανισµός να µην επιβαρυνθεί οικονοµικά από τη λειτουργία του Σχεδίου, 

εντούτοις καµιά διευθέτηση δεν έχει γίνει ακόµη για κάλυψη των πιο πάνω ζηµιών.  Σε 

σχετική επιστολή του ηµερ. 11.6.2004, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού 

αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο ύψος των ζηµιών από τη λειτουργία του Σχεδίου και 

στην αξία των αιγοπροβάτων που καλύπτονται από το Σχέδιο, η οποία ανέρχεται στις 

£395.594, ποσό που οφείλεται από τον Οργανισµό στο Κτηνιατρείο και που 

παρουσιάζεται κάτω από τους πιστωτές στις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 και 

ζητά συµψηφισµό των δύο ποσών από το Υπουργείο, για διευθέτηση των οφειλών. 

Στην απαντητική του επιστολή, ηµερ. 29.5.2007, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, ο 

Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος δεν προτίθεται να καταβάλει στον Οργανισµό οποιοδήποτε ποσό έναντι 

των ζηµιών που προέκυψαν µε την υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου και ότι δεν θα 

ήταν σκόπιµο να γίνουν εκ µέρους του Οργανισµού επιπρόσθετες παραστάσεις προς 

το Υπουργείο, λαµβανοµένου υπόψη ότι τόσο το Υπουργείο, όσο και ο Οργανισµός 

χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.  

Όσον αφορά στο υπόλοιπο των £395.594 που παρουσιάζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις κάτω από τους πιστωτές, από το 2008 η οφειλή αυτή άρχισε να 
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αποπληρώνεται, χωρίς όµως να ληφθεί υπόψη η µη χρέωση των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών για τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν από τον Οργανισµό κατά τα 

προηγούµενα χρόνια. 

17. Ενοικίαση τυροκοµείου στη Λάρνακα. 

Ο Οργανισµός υπενοικιάζει από το 1997 σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία 

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 ωστόσο µέχρι σήµερα 

να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία 

θα µετακοµίσει σε ιδιόκτητο τυροκοµείο, το οποίο αναµένεται να είναι έτοιµο περί το 

τέλος του 2008 και ότι το υποστατικό θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη.  

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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