
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002. 

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 2002 για έλεγχο στις 21.3.2003, 

αντί µέχρι τις 28.2.2003 που 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 τις 28 Φεβρουαρίου είναι πρακτικά αδύνατη και ότι θα εισηγηθεί τη 

µετατόπιση της ηµεροµηνίας αυτής, ούτως ώστε οι λογαριασµοί να υποβάλλονται 

σε µεταγενέστερο χρόνο. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

Για το έτος 2002 ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα £293.950, σε σύγκριση µε 

έλλειµµα £556.064 για το 2001.   

Το πλεόνασµα οφείλεται στην αύξηση της τιµής πώλησης του αγελαδινού 

γάλακτος που διατίθεται για τυροκόµιση και παστερίωση. 

4. Λογιστικές αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

 
  2002  2001 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

  
0,94 

  
0,86 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις  9,47%  4,73% 
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5. Εγγυήσεις. 

(α)  Παραχώρηση εγγυήσεων από τον Οργανισµό.  Στις 31.12.02 υπήρχαν 

εγγυήσεις ύψους £46.574 που παραχωρήθηκαν από τον Οργανισµό, όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

  £ 
Μεταφορείς  4.924 
Υπουργείο Άµυνας (Εθνική Φρουρά)  41.650 
  46.574 

(β)  Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Η Κυβέρνηση ανανέωσε την εγγύηση που 

παραχώρησε στον Οργανισµό για τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις που 

συνήψε µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για ποσό ύψους £900.000, µέχρι 

31.8.03. 

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

31.12.02 µειώθηκε στις £493.308 (υπόλοιπο κατάστασης τράπεζας £332.450), σε 

σύγκριση µε £1.169.119 κατά τις 31.12.01. 

6. Προσωπικό. 

Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών 

£728.553, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα 

Ταµεία, µε µέσο όρο αποδοχών για κάθε υπάλληλο £19.690.  Εργοδοτούσε 

επίσης 2 έκτακτους υπαλλήλους και 21 εργάτες µε σύνολο αποδοχών £9.332 και 

£228.433, αντίστοιχα.  Στις 31.12.02 υπήρχαν 6 κενές οργανικές θέσεις. 

7. Έγκριση Προϋπολογισµού. 

Βάσει της ∆ηµοσιονοµικής Οδηγίας αρ. 4(1) του Οργανισµού ο Προϋπολογισµός 

πρέπει να υποβάλλεται στο Συµβούλιο για έγκριση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του 

έτους πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται. 

Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2002 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού στις 29.11.01 και, σύµφωνα µε το άρθρο 37(1) του 

περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, υποβλήθηκε στον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 30.11.01 για ενηµέρωση. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) (Τροποποιητικό) Νόµο του 1987, ο Οργανισµός 
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απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του Προϋπολογισµού του για 

έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Το Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 758, ηµερ. 16.12.02, ενέκρινε 

συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους £1.147.719, οι οποίες υποβλήθηκαν στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 31.12.02 για ενηµέρωση. 

Ο Πρόεδρος µού ανέφερε ότι οι συµπληρωµατικές πιστώσεις ήταν αποτέλεσµα 

της αυξηµένης δραστηριότητας του Οργανισµού κατά το 2002. 

8.      Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού. 

(α) Παροχή εγγυήσεων στον Οργανισµό από τους βιοµήχανους. ΄Οπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, για τη µέγιστη πίστωση των 45 

ηµερών που παρέχει ο Οργανισµός στις βιοµηχανίες για πληρωµή του γάλακτος 

που παραλαµβάνουν, δεν έχει εξασφαλιστεί εγγύηση ή άλλης µορφής ασφάλεια 

από όλους τους βιοµήχανους. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το θέµα αυτό έχει απασχολήσει σοβαρά το 

Συµβούλιο του Οργανισµού, το οποίο ζήτησε από όλους τους επεξεργαστές την 

κατάθεση εγγυήσεων για το γάλα που τους παραχωρείται. 

Με ενηµέρωσε επίσης ότι για το 2003 οι πλείστες βιοµηχανίες, περιλαµβανοµένων 

όλων των µεγάλων επεξεργαστών, υπέβαλαν σχετικές εγγυήσεις για οποιαδήποτε 

επιπρόσθετη ποσότητα γάλακτος θα τους παραχωρηθεί, σαν αποτέλεσµα της 

αύξησης της παραγωγής από τα 130 εκατ. στα 141 εκατ. λίτρα. 

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

µετά από νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη 

των βιοµηχάνων.  Κατά το 2002 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £10.736, οι οποίοι 

εισπράχθηκαν, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, εντός του 2003, σε σύγκριση µε 

£84.727 το 2001. 

(γ)  Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Στην πρόβλεψη για επισφαλείς 

χρεώστες ύψους £137.160, η οποία παραµένει η ίδια τα τελευταία χρόνια, 

περιλαµβάνονται ποσά που οφείλονται από εταιρείες υπό πτώχευση ύψους 

£36.687, καθώς επίσης και ποσά που αφορούν παλιές άδειες βιοµηχάνων ύψους 

£11.851, των οποίων η πιθανότητα είσπραξης είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  
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Εισηγήθηκα όπως επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις και αν θεωρηθεί ότι είναι 

ανεπίδεκτες είσπραξης, να προωθηθεί η διαγραφή τους. 

Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι ετοιµάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τις 

οφειλές αυτές και ότι θα προωθηθεί σύντοµα διαδικασία για τη διαγραφή όλων των 

χρεών που δεν αναµένεται να εισπραχθούν. 

9. Ρευστότητα του Οργανισµού. 

Παρά την βελτίωση του προβλήµατος ρευστότητας, ο Οργανισµός χρειάστηκε να 

ανανεώσει το δάνειο/πίστωση, ύψους £900.000, από τη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα Λτδ, ενέργεια στην οποία αναγκάστηκε να καταφύγει το 1999.  Το 

υπόλοιπο των τραπεζών το οποίο στις 31.12.01 ήταν παρατράβηγµα ύψους 

£1.125.337, µειώθηκε στις 31.12.2002 σε £450.353. 

10. Απόχυση χαλασµένου αγελαδινού γάλακτος. 

Κατά το 2002 δεν καταστράφηκε οποιαδήποτε ποσότητα πλεονασµατικού 

γάλακτος, σε σύγκριση µε καταστροφή 1,8 εκ. λίτρων αγελαδινού γάλακτος και 0,4 

εκ. λίτρων αιγινού γάλακτος, αξίας £331.993 και £92.268, αντίστοιχα, το 2001.  

Ωστόσο το 2002 αποχύθηκε ποσότητα 40.945 λίτρων χαλασµένου αγελαδινού 

γάλακτος, λόγω ύπαρξης σ΄αυτό αντιβιοτικού, αξίας £8.643 µε βάση τη µέση 

σταθµισµένη τιµή του έτους, σε σύγκριση µε 9.966 λίτρα αξίας £1.866, το 2001. 

11. Επιδότηση εξαγωγών αγελαδινού χαλλουµιού. 

Παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός επιδότησε συγκεκριµένη βιοµηχανία για 

εξαγωγές αγελαδινού χαλλουµιού σε τέτοιες ποσότητες, που για να παραχθούν θα 

πρέπει να χρησιµοποιήθηκε πολύ περισσότερο γάλα από εκείνο που της 

παράδωσε ο Οργανισµός για τυροκόµηση.  Πιο κάτω παραθέτω στοιχεία: 

 
 
 
 

Έτος 

 
 

Αγελαδινό γάλα σε λίτρα που 
παραδόθηκε για τυροκόµηση 

 
Αγελαδινό 

χαλλούµι σε κιλά 
που επιδοτήθηκε 

Αγελαδινό γάλα σε λίτρα που 
πρέπει να χρησιµοποιήθηκε  
για την παρασκευή του 

χαλλουµιού 
2001 11.222.190 1.458.164 14.581.640 
2002 12.480.726 2.049.833 20.498.330 
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Αν ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριµένη βιοµηχανία πιθανόν να παράγει και άλλα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, τότε το πρόβληµα γίνεται 

µεγαλύτερο δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός δεν συµφωνεί µε τα πιο πάνω για 

τους ακόλουθους λόγους: 

(α)  Το χαλλούµι το οποίο εξάγεται από τη βιοµηχανία αυτή δεν είναι 

παρασκευασµένο εξ ολοκλήρου από αγελαδινό γάλα, αλλά από πρόσµιξη 

αγελαδινού, πρόβειου και αιγινού γάλακτος. 

Σύµφωνα µε τη βιοµηχανία, κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, το περιεχόµενο του 

χαλλουµιού σε αιγοπρόβειο γάλα κυµαίνεται από 30-60%, ενώ για το δεύτερο 

εξάµηνο περιλαµβάνει αιγινό γάλα µέχρι 30%. 

(β)  Κατά το 2002, λόγω του ανταγωνισµού που υπήρξε στον τοµέα της 

παστερίωσης (µε την εισδοχή µιας νέας εταιρείας), αποδείχθηκε ότι η εν λόγω 

βιοµηχανία, παρόλο που χρεώθηκε το γάλα για χρήση στην παστερίωση, τελικά το 

χρησιµοποίησε για σκοπούς τυροκόµησης.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Οργανισµού, ποσοστό 3,5% ή 4,7 εκατ. λίτρα περίπου, του συνολικού γάλακτος 

που διακινήθηκε, δηλώθηκε για παστερίωση αντί για τυροκόµηση.  Η µόνη 

βιοµηχανία που έχει και τις δύο δραστηριότητες, δηλαδή παστερίωση και 

τυροκόµηση, είναι η βιοµηχανία αυτή η οποία ενδεχόµενα χρησιµοποίησε την 

ποσότητα αυτή για την παραγωγή χαλλουµιού. 

(γ)  Κατά το 2002, ο Οργανισµός στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει αγελαδινό 

γάλα, λόγω της αυξηµένης ζήτησης για σκοπούς παστερίωσης, διέθετε στις 

βιοµηχανίες τυροκόµησης αιγινό γάλα στη θέση του αγελαδινού µε τιµή 

αγελαδινού. 

(δ)  Λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος, βελτιώθηκε και η απόδοση 

σε προϊόν, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται λιγότερα λίτρα γάλακτος για την 

παρασκευή ενός κιλού χαλλουµιού. 

Σχολιάζοντας την απάντηση του Οργανισµού έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα: 

(α)  Η επιδότηση αφορά αγελαδινό  χαλλούµι.  Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που 

παρασκευάζονται από αιγοπρόβειο γάλα έχουν ξεχωριστές επιδοτήσεις. 
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(β)  Αν δεχθούµε τα ποσοστά πρόσµιξης που αναφέρονται πιο πάνω συνάγεται το 

συµπέρασµα ότι χρησιµοποιήθηκε και γάλα που δεν διακινήθηκε µέσω του 

Οργανισµού γιατί το αιγοπρόβειο γάλα που παρέδωσε ο Οργανισµός στην εν 

λόγω βιοµηχανία κατά την διάρκεια του 2002 ήταν µόνο 2.353.935 λίτρα, δηλαδή 

επιδοτήθηκε χαλλούµι που παρασκευάστηκε µε γάλα που δεν διακινήθηκε µέσω 

του Οργανισµού. 

(γ)  Εκτός του ότι δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε µέτρα εναντίον της συγκεκριµένης 

βιοµηχανίας που χρησιµοποίησε το γάλα της παστερίωσης για σκοπούς 

τυροκόµησης, ο Οργανισµός επιδότησε το χαλλούµι που παρασκευάστηκε µε 

γάλα που προοριζόταν για παστερίωση. 

(δ)  Ο Οργανισµός αναφέρει ότι «ενδεχόµενα» να χρησιµοποίησε την ποσότητα 

αυτή για παραγωγή χαλλουµιού και δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα πως δεν 

εντοπίστηκε από τους υπαλλήλους του Οργανισµού που είναι αποσπασµένοι στην 

εν λόγω βιοµηχανία για να παρακολουθούν για ποιους σκοπούς χρησιµοποιείται 

το γάλα. 

12. Επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού. 

Μετά από καταγγελία η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού, µε απόφαση της 

ηµερ. 30.4.02 η οποία δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

αρ. 4410, ηµερ. 26.7.02, επέβαλε στον Οργανισµό πρόστιµο £50.000 και 

επιπρόσθετα πρόστιµο £2.000 την ηµέρα σε περίπτωση που ο Οργανισµός δεν 

λάµβανε εντός δύο µηνών τα αναγκαία µέτρα για συµµόρφωση.  Στην απόφαση 

της η Επιτροπή αναφέρει ότι µε το να επιτρέψει ο Οργανισµός την είσοδο στην 

αγορά παστεριωµένου γάλακτος νέας εταιρείας, µε ταυτόχρονη µείωση του 

µεριδίου αγοράς των υφισταµένων εταιρειών παστερίωσης, καταχράστηκε την 

δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά γάλακτος, κατά παράβαση του άρθρου 

6(2)(α) και (3) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου Ν 207/89, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν111(ι)/99. 

Ο Οργανισµός προσέφυγε στις 12.6.02 στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της πιο 

πάνω απόφασης και παράλληλα ζήτησε διάταγµα µε το οποίο να αναστέλλεται η 

ισχύς της απόφασης µέχρι εκδίκασης της προσφυγής.  Ο εκδικάζων δικαστής µε 

απόφαση του ηµερ. 26.7.02 αποφάσισε όπως το πρόστιµο των £50.000 θα 

πρέπει να πληρωθεί αν και όταν ζητηθεί από την Επιτροπή.  Ως εκ τούτου ο 
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Οργανισµός στη συνεδρία αρ. 745, ηµερ. 29.7.02, αποφάσισε όπως συµµορφωθεί 

µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου και κατέβαλε το πρόστιµο στις 5.8.02. 

Ζήτησα όπως πληροφορηθώ για τα µέτρα τα οποία έλαβε ο Οργανισµός για 

συµµόρφωση, προς αποφυγή του ενδεχόµενου της επιβολής της ποινής των 

£2.000 την ηµέρα, καθώς επίσης και για οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά µε την 

προσφυγή. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι παρόλο που ο Οργανισµός διαφωνεί µε την 

απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, γι΄ αυτό και προσέφυγε στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο, εντούτοις διέθεσε στις βιοµηχανίες παστερίωσης όσο γάλα 

ζήτησαν.  Με τον τρόπο αυτό δεν τίθεται θέµα κατανοµής ποσοτήτων προς αυτές 

από πλευράς του Οργανισµού, γεγονός στο οποίο βασίστηκε η απόφαση της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού.  Επιπρόσθετα, µου ανέφερε ότι ο Οργανισµός 

λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία του, 

ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του. 

Σε ότι αφορά την προσφυγή του Οργανισµού στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, ο 

Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι αυτή ακόµη εκκρεµεί και ότι σύµφωνα µε τους 

νοµικούς συµβούλους του Οργανισµού η απόφαση του Ανωτάτου αναµένεται περί 

το τέλος του 2003. 

13. ∆ιαφήµιση στην ντόπια αγορά. 

Κατά την διάρκεια του 2002 δαπανήθηκαν £48.531, για διαφήµιση στην ντόπια 

αγορά του αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς επίσης και των 

κρεάτων.  Το πιο πάνω ποσό αποτελείται κυρίως από χορηγίες στις 4 αγροτικές 

οργανώσεις (£12.000) και επιχορήγηση φεστιβάλ/χοροεσπερίδων διαφόρων 

σωµατείων και οργανώσεων (£30.100). 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι τα πιο πάνω ποσά δεν φαίνεται να είναι δαπάνες για 

διαφήµιση των προϊόντων του Οργανισµού αλλά για οικονοµική ενίσχυση των 

σωµατείων και οργανώσεων στους οποίους παραχωρούνται και εισηγήθηκα ότι ο 

τρόπος διαφήµισης θα πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις, για αποτελεσµατική 

διαφήµιση των γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρεάτων. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός διαθέτει κάθε χρόνο συγκεκριµένο 

Κονδύλι για τη διαφήµιση του γάλακτος, των γαλακτοκοµικών προϊόντων και των 

κρεάτων στη ντόπια αγορά, αλλά επειδή το ύψος του ποσού που διατίθεται είναι 
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περιορισµένο και δεν είναι δυνατό να γίνονται διαφηµίσεις από τηλεοράσεως, 

ραδιοφωνικούς σταθµούς ή άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, καταφεύγει σε 

οικονοµικότερες λύσεις. 

14. ∆ιακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος. 

(α)  Η διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος συνεχίζει να γίνεται από τον 

Οργανισµό µόνο στην Επαρχία Πάφου, ενώ η επέκταση της στις Επαρχίες 

Λάρνακας και Αµµοχώστου φαίνεται ότι µάλλον θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και να 

παραµείνει σε ιδιώτη.  Από τη διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος στην 

Επαρχία Πάφου, συνολικής αξίας £1.255.567, προέκυψε για τον Οργανισµό ζηµιά 

ύψους £111.810, σε σύγκριση µε £234.826 το 2001. 

(β)  Αδράνεια εξοπλισµού.  Όπως πληροφορήθηκα ο εξοπλισµός που 

αγοράστηκε για την διακίνηση γάλακτος στις Επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου 

και παρέµενε σε αδράνεια για αρκετά χρόνια πωλήθηκε το 2002 µε ζηµιά ύψους 

£50.805. 

15. Λογαριασµός εσόδων και εξόδων κρεάτων.  

Κατά το 2002 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). 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των σχεδίων αυτών έχουν ως εξής: 

 
Σχέδιο 

  
Έσοδα 

  
Έξοδα 

 Πλεόνασµα/ 
(έλλειµµα) 

  £  £  £ 
Σχέδιο αγελάδων Κυβέρνησης  1.503.759  1.489.803  13.956 
Σχέδιο µοσχαριών Οργανισµού  1.406.393  1.403.211  3.182 
Σχέδιο αµνοεριφίων Οργανισµού  1.520.217  1.521.568  (1.351) 
Σχέδιο αµνοεριφίων Κυβέρνησης  61.419  74.456  (13.037) 
Σχέδιο κτηνιατρείου (Βρουκέλλα)  136.731  176.539  (39.808) 
  4.628.519  4.665.577  (37.058) 



 

 

- 9 - 

Ο Οργανισµός υπέστη από την Εµπορία Κρεάτων, όπως φαίνεται στον πιο πάνω 

πίνακα, ζηµιά ύψους £37.058, σε σύγκριση µε ζηµιά £123.513 το 2001, κατά το 

οποίο λειτουργούσε 4 σχέδια. 

16. Σχέδιο σφαγής, κατάψυξης και διάθεσης 3000 υπέρβαρων αµνοεριφίων 
µε χορηγία ύψους £42.900.   

Στις 2.4.2002, η Υπουργική Επιτροπή ενέκρινε την αγορά και σφαγή 3000 

υπέρβαρων αµνοεριφίων τα οποία αφού διατεθούν να επιδοτηθούν µε £0,65 το 

κιλό. 

Σύµφωνα µε έκθεση του Τµήµατος Γεωργίας το 80% των ζώων που θα 

αγοράζονταν θα είχαν καθαρό βάρος (σφάγιο) 20-23 κιλά µε τιµή £2,60/κιλό, και το 

20% 24 κιλά µε τιµή £2,10/κιλό. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι αγοράστηκαν ζώα τα οποία δεν εµπίπτουν στις 

πιο πάνω κατηγορίες. 

Επιπρόσθετα, ενώ σύµφωνα µε την απόφαση η επιδότηση θα δινόταν µε την 

διάθεση του κρέατος εντούτοις η χορηγία των £42.900 πληρώθηκε στον 

Οργανισµό το Σεπτέµβριο του 2002 µε την συµπλήρωση της σφαγής των 3000 

αµνοεριφίων και όχι µε την διάθεση τους, ενώ στις 31.12.2002 εξακολουθούσαν να 

βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάµους του Οργανισµού 67.215 κιλά κρέατος από το 

σύνολο των 70.561 κιλών που σφάγηκαν. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την εφαρµογή του σχεδίου το Υπουργείο Γεωργίας 

δανειοδότησε τον Οργανισµό µε ποσό £200.000, µε όρο να εξοφληθεί µέχρι την 

1.10.2002, αλλά λόγω της µη διάθεσης των αµνοεριφίων, ο Οργανισµός ζήτησε 

και εξασφάλισε παράταση µέχρι τις 30.6.2003. 

17. Τιµές αγοράς και πώλησης αµνοεριφίων. 

Από τον έλεγχο των τιµών αγοράς και πώλησης αµνοεριφίων, διαπιστώθηκαν τα 

πιο κάτω: 

(α)  Οι τιµοκατάλογοι αγοράς δεν φαίνεται να έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αλλά ούτε και να τηρούνται αυστηρά. 

(β)  ∆εν υπάρχουν τιµοκατάλογοι για τις τιµές πώλησης.  Η τακτική της 

διαµόρφωσης της τιµής πώλησης ανάλογα µε την τιµή αγοράς δυσχεραίνει τον 
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έλεγχο γιατί δεν µπορεί να εξακριβωθεί ότι τα ζώα που αγοράστηκαν σε ψηλές 

τιµές πωλήθηκαν και στις αντίστοιχες τιµές. 

(γ)  Κατά το 2002, ο Οργανισµός αγόραζε αµνοερίφια µε µέσον όρο τιµής £2,756 

ανά κιλό και πώλησε σε συγκεκριµένη υπεραγορά κατά την ίδια περίοδο 263.454 

κιλά αξίας £727.414 µε µέσον όρο τιµής πώλησης £2,761 ανά κιλό, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη διοικητικά και άλλα έξοδα του Οργανισµού. 

18. Προµήθεια κατεψυγµένου µοσχαρίσιου κρέατος για κάλυψη των 
αναγκών της Εθνικής Φρουράς. 

Ο Οργανισµός, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από συµβόλαιο για προµήθεια κατεψυγµένου αγελαδινού κρέατος 

στην Εθνική Φρουρά, προέβη και στη διάθεση 23.574 κιλών µοσχαρίσιου κρέατος, 

συνολικού κόστους £50.919, λόγω µη διαθέσιµου αγελαδινού κρέατος, για το 

οποίο εισέπραξε µόνο £29.000, µε αποτέλεσµα να υποστεί ζηµιά ύψους £21.919. 

Αίτηµα του Οργανισµού ηµερ. 30.1.02 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για επιδότηση 61.026 κιλών 

µοσχαρίσιου κρέατος που διατέθηκαν το 2001 στην τιµή του αγελαδινού και για τα 

οποία ο Οργανισµός υπέστη ζηµιά ύψους £52.022, απορρίφθηκε από την 

Υπουργική Επιτροπή στη συνεδρία της ηµερ. 24.7.02. 

19. Προσφορά για την προµήθεια κατεψυγµένων αµνοεριφίων για τις 
ανάγκες της Εθνικής Φρουράς για το Πάσχα 2003. 

Η Εθνική Φρουρά προκήρυξε προσφορές για 10.900 κιλά κατεψυγµένα ακέφαλα 

αµνοερίφια ηλικίας κάτω των 12 µηνών βάρους 8-15 κιλά το καθένα και σφαγµένα 

µέχρι ένα µήνα πριν την παράδοση. 

Στην πιο πάνω προσφορά έλαβε µέρος και ο Οργανισµός του οποίου όµως η 

προσφορά θεωρήθηκε ως άκυρη γιατί η άδεια λειτουργίας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων � (ψυγείων), σύµφωνα µε το πιστοποιητικό που υποβλήθηκε, είχε 

λήξει από τις 24.11.02.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η τιµή της προσφοράς του 

Οργανισµού £3,74 ανά κιλό ήταν πιο ψηλή από τους άλλους προσφοροδότες. 

Από έρευνα που έγινε στις πωλήσεις αµνοεριφίων από τον Οργανισµό για την 

περίοδο 1.1-31.3.03 διαπιστώθηκε ότι ο µέσος όρος τιµής πώλησης ήταν £2,96 
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ανά κιλό µε πιο ψηλές τιµές πώλησης £3,25 ανά κιλό (9,7%), £3,20 ανά κιλό 

(20,5%) και £3,00 ανά κιλό (47,3%). 

Αν ληφθεί υπόψη ότι το 71% των αµνοεριφίων που παραλήφθηκαν από τον 

Οργανισµό κατά την περίοδο αυτή ήταν βάρους κάτω των 20 κιλών, δηµιουργείται 

εύλογα το ερώτηµα γιατί η προσφορά που υποβλήθηκε για την Εθνική Φρουρά 

ήταν τόσο ψηλή. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η άδεια λειτουργίας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων λήγει στις 14.7.05, όµως η προσφορά θεωρήθηκε άκυρη διότι η 

άδεια λειτουργίας των ψυγείων είχε λήξει στις 24.11.02. 

Όσον αφορά τους λόγους που ανάγκασαν τον Οργανισµό να προσφέρει ψηλή τιµή 

µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(α)  Τα αµνοερίφια έπρεπε να ήταν ακέφαλα και χωρίς συκωταριά, γεγονός που 

αυξάνει το κόστος. 

(β)  Το κόστος σφαγής των µικρότερων ζώων είναι µεγαλύτερο. 

(γ)  Η προσφορά προνοούσε συσκευασία µε το ανάλογο κόστος.  

(δ)  Τα αµνοερίφια έπρεπε να περάσουν από ταχεία ψύξη. 

(ε)   Το κόστος συλλογής και διανοµής είναι αυξηµένο. 

20. Σχέδιο αυτοεπιδότησης σφαγής αγελάδων. 

Το πιο πάνω σχέδιο προβλέπει τη σφαγή αγελάδων από τους παραγωγούς µέσω 

του Οργανισµού µε επιδότηση από το Ταµείο Αυτοεπιδότησης.   

Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονται από υποχρεωτικές αποκοπές που γίνονται 

από τον Οργανισµό από την αξία του γάλακτος που παραδίδεται από τους 

παραγωγούς, για τις οποίες όµως ορισµένοι παραγωγοί αντιτίθενται.   

Οποιοδήποτε πλεόνασµα προκύπτει µεταξύ των ποσών που αποκόπτονται και 

των πληρωµών που γίνονται στους παραγωγούς εµβάζονταν κάθε µήνα στην 

Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (Π.Ο.Α.), η οποία  στο τέλος κάθε χρόνου 

τα επιστρέφει στους παραγωγούς µε βάση δικά της κριτήρια.   

Στις 14.8.02 η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού ενηµέρωσε τον Οργανισµό 

ότι υπάρχει εναντίον του καταγγελία εκ µέρους οµάδας αγελαδοτρόφων 

Αραδίππου-Αθηένου, που αντιτίθενται στην πιο πάνω υποχρεωτική αποκοπή η 
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οποία, όπως ισχυρίζονται, έχει ως στόχο τον εξαναγκασµό των αγελαδοτρόφων 

να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισµός. 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού σε επιστολή του ηµερ. 3.10.02 προς το 

∆ιευθυντή του Οργανισµού αναφέρει ότι είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν ο 

Οργανισµός ενεργεί νόµιµα προβαίνοντας στις πιο πάνω αποκοπές, και 

συµβούλευσε τον Οργανισµό όπως σταµατήσει αµέσως τις αποκοπές.   

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού αφού εξέτασε την καταγγελία των 

αγελαδοτρόφων διαπίστωσε ότι η οµάδα αγελαδοτρόφων έχει έννοµο συµφέρον 

να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία και ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχει 

υπόθεση για πιθανή παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

Νόµου 207/89 από πλευράς του Οργανισµού. 

Σε συνεδρία που έγινε στις 11.3.03, η Επιτροπή υπέβαλε προς το Συµβούλιο του 

Οργανισµού πρόταση όπως επιστραφούν τα αποκοπέντα ποσά και σταµατήσει το 

σχέδιο σφαγής, σε µια προσπάθεια να κλείσει το θέµα και να απαλλαγεί ο 

Οργανισµός από την ευθύνη, πρόταση η οποία όµως απορρίφθηκε. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 28.1.03 καταχωρήθηκαν εναντίον του Οργανισµού 15 

αγωγές από τους διαφωνούντες αγελαδοτρόφους Αραδίππου-Αθηένου, η 

εκδίκαση των οποίων εκκρεµεί. 

Ενόψει των πιο πάνω, καθώς επίσης και της πιθανότητας καταδίκης του 

Οργανισµού µε συνέπεια την καταβολή µεγάλων προστίµων και αποζηµιώσεων, 

ζήτησα όπως ο Οργανισµός προβεί σε κατάλληλες διευθετήσεις για επίλυση του 

θέµατος. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το θέµα αυτό θα τεθεί ξανά ενώπιον του 

Συµβουλίου του Οργανισµού για περαιτέρω συζήτηση και σχετικές οδηγίες προς 

τη ∆ιεύθυνση. 
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21. Εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο. 

Ο Οργανισµός έχει ετοιµάσει προσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον υφιστάµενο περί 

Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµο 4/69, έτσι ώστε να 

συνάδει µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο, και, όπως µε πληροφορεί ο Πρόεδρος του 

Οργανισµού, το τελικό κείµενο του προσχεδίου έχει συµφωνηθεί και βρίσκεται 

ενώπιον της Νοµικής Υπηρεσίας για νοµοτεχνική επεξεργασία. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003 


