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Η Cypra (https://www.cypra.com.cy/), εδώ και αρκετούς μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο σκληρών επιθέσεων, αστήρικτων κατηγοριών και άδικης στοχοποίησης. Από την αρχή η Cypra 
καλωσόρισε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της. Σε όλη την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας 
και παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, η Cypra σεβόμενη την ακεραιότητα της διαδικασίας απέφυγε κάθε δημόσια τοποθέτηση.

Η ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε το πόρισμά της. Σε συντριπτικό βαθμό δικαιώνονται οι θέσεις της Cypra, διαλύονται σκιές και 
αποκαθίσταται η πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα αλήθειας σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Στη σημερινή ανακοίνωση καλύπτονται κύρια σημεία του πορίσματος που αφορούν 
στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου.

Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου (ΚΣΚ):

Αναφορικά με την καταγγελία Cypra εναντίον του ΚΣΚ προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων το 2006:
Πόρισμα Παράγραφος 2.3.11: Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πιο πάνω καταγγελία αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη παρέμβαση στη λειτουργία του ΚΣΚ. Αντίθετα, αποτελούσε 
δικαίωμα της CYPRA, όπως προχωρήσει σ’ αυτήν και σημειώνουμε ότι στα σημεία που ήγειρε, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων φαίνεται να τη δικαιώνει.

Ως προς το αν υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις της Cypra στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του ΚΣΚ:
Πόρισμα Παράγραφος 2.3.20: Μελετώντας όλες τις πιο πάνω θέσεις και μαρτυρίες, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν αθέμιτες παρεμβάσεις της CYPRA 
στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του ΚΣΚ… ούτε η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της CYPRA προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ εξεταζόταν το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ήταν αυτές 
που συνέβαλαν στην καθυστέρηση. Εναπόκειτο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία εξέταση και απόφανσή της επί του Σχεδίου, όσες παρεμβάσεις και εάν υπήρχαν.

Αναφορικά με τις δύο Αγωγές που καταχώρισε η CYPRA εναντίον του ΚΣΚ, αυτές δεν αποτελούν αθέμιτες παρεμβάσεις:
Πόρισμα Παράγραφος 2.3.22: Επειδή έχουν εγερθεί ισχυρισμοί ότι οι 2 πιο πάνω αγωγές αποτελούν παρεμβάσεις στη λειτουργία και πορεία του ΚΣΚ, η Επιτροπή τονίζει με έμφαση 
ότι ουδόλως συμμερίζεται αυτή την άποψη.

Πόρισμα Παράγραφος 2.3.23: Το Άρθρο 30, του Συντάγματος, κατοχυρώνει το απόλυτο δικαίωμα προσφυγής στα ∆ικαστήρια. Τα δε ∆ικαστήρια θα αποφανθούν τελεσίδικα, κατά πόσον, 
οι απαιτήσεις της CYPRA είναι δικαιολογημένες και θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση υπέρ της. Όμως η καταχώριση των αγωγών, έστω και εάν αυτές, τελικά, κριθούν αδικαιολόγητες, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αθέμιτη παρέμβαση.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα παρουσιαστεί το μέρος του πορίσματος σχετικά με την κατάρριψη των ισχυρισμών περί παρεμβάσεως στη διαδικασία ενοικίασης ή εκκαθάρισης του ΚΣΚ και 
η κρίσιμη διαπίστωση ότι η Γενική Λογίστρια δεν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στο υπό εξέταση θέμα.

Ο δρόμος της δικαίωσης για τη Cypra ήταν δύσβατος, επίπονος αλλά λυτρωτικός. Το πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής ρίχνει Φως στην Αλήθεια για τον Όμιλο Cypra που 
αποτελεί πρότυπο στους τομείς παραγωγής ζωϊκής πρωτεΐνης (σφαγείο), Ανακύκλωσης – ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας.
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