
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. 
 

 

1. Γενικά. 

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

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

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Νοµικό πλαίσιο. 

Ο Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών (ΟΑΠ) ιδρύθηκε στις 27.6.2003 µε τη 

δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας του «Περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών καθώς και άλλων συναφών 

θεµάτων» Νόµου του 2003 (Ν. 64(Ι)/2003).  Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του πιο πάνω 

Νόµου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισµός ο οποίος δεν υπάγεται σε 

οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τµήµα της Κυβέρνησης. 

Σκοποί του Οργανισµού είναι, σύµφωνα µε τον υπό αναφορά Νόµο, η διαχείριση 

των πιστώσεων που προέρχονται τόσο από τα σχετικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι οποίες κατατίθενται στο Ταµείο 

Πληρωµών του Οργανισµού, η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση µε τις 

πιστώσεις αυτές και η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις αυτές, 

οι οποίες χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αµέλειας. 

3. ∆ιαπίστευση. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5(2) του Νόµου, ο Οργανισµός υπόκειται σε διαπίστευση 

από την Αρµόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, που ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΓΦΠΠ).  Η διαπίστευση, η οποία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση ο Οργανισµός να διενεργεί πληρωµές 

που βαρύνουν το Ταµείο Πληρωµών, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας και κοινοποιείται στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Με 

βάση το άρθρο  42 του Νόµου, ο Υπουργός, ως Αρµόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, 

διορίζει τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τα τρία έτη, και που έχει ως κύρια αρµοδιότητα την παρακολούθηση της τήρησης 

από τον ΟΑΠ των προϋποθέσεων διαπίστευσης.  Συναφώς αναφέρεται ότι µε βάση 

το άρθρο 10 του Κανονισµού 1290/2005 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι εγκεκριµένοι οργανισµοί πληρωµών 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικής χρηµατοδότησης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2(Ι) του Κανονισµού 885/2006 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που τέθηκε σε εφαρµογή στις 16.10.2006, η διαπίστευση 

του Οργανισµού Πληρωµών είναι διαρκής διαδικασία και η Αρµόδια Αρχή οφείλει να 

ενηµερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανά τριετία κατά πόσο ο 

Οργανισµός Πληρωµών  εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια 

διαπίστευσης.  Σύµφωνα µε το Κεφ. 6 της Κατευθυντήριας Γραµµής αρ. 2 

(∆ιαπίστευση οργανισµού πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού 

1290/2005 του Συµβουλίου και µε το παράρτηµα του Κανονισµού 885/2006 της 

Επιτροπής) η πρώτη ενηµέρωση θα γίνει στις 15.2.2010 και θα καλύπτει την 

περίοδο µέχρι 15.10.2009. 

Με βάση το άρθρο 17(Ι) του Κανονισµού 885/2006, ο Υπουργός ΓΦΠΠ, ως Αρµόδια 

Αρχή, ενηµέρωσε, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 11.12.2006, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ότι η υφιστάµενη πράξη διαπίστευσης του Οργανισµού συνεχίζει να 

ισχύει.  Στη συνέχεια ο Υπουργός ΓΦΠΠ, µε νέα επιστολή του ηµερ. 31.10.2007, 

ενηµέρωσε τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η Αρµόδια 

Αρχή ∆ιαπίστευσης προτίθεται να αναθέσει στον ΟΑΠ την υλοποίηση των Μέτρων 

Leader, τα οποία περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 

2013 αναφέροντας ότι θα προχωρήσει σε νέα διαπίστωση του ΟΑΠ, µέχρι την 

ολοκλήρωση της οποίας δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε πληρωµές Μέτρων που 

αποτελούν καινούργιες ευθύνες του Οργανισµού.  

Ο Επίτροπος, µε επιστολή του ηµερ. 4.3.2008, ζήτησε από τον Υπουργό ΓΦΠΠ 

όπως προχωρήσει στη διαδικασία διαπίστευσης του Οργανισµού σε σχέση µε τα 

Μέτρα Leader.  Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε τη Συµβουλευτική 

Επιτροπή στις 21.3.2008 όπου συµφωνήθηκε όπως υποβληθούν, από τον 

Οργανισµό, διάφορα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την αξιολόγηση.  Η 

Συµβουλευτική Επιτροπή, µε επιστολή της ηµερ. 14.8.2008, επισήµανε ότι δεν είχε 

λάβει ακόµα τα απαραίτητα στοιχεία από τον Οργανισµό και ζήτησε όπως η υποβολή 

τους επιταχυνθεί. 

Σε συνέχεια της επιστολής ηµερ. 31.10.2007 που αναφέρεται πιο πάνω, η Γενική 

∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ∆ΓΑΑ), µε επιστολή της ηµερ. 

7.8.2008, τόνισε ότι θα πρέπει να εκδοθεί νέα πράξη διαπίστευσης για τον 
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Οργανισµό πριν τη διενέργεια πληρωµών στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007 – 2013 και ότι δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές ή να 

προωθηθούν αιτήσεις µέχρι την ολοκλήρωση του καθορισµού των διαδικασιών 

χειρισµού των νέων Μέτρων. Ο Οργανισµός ενηµερώθηκε σχετικά µε την πιο πάνω 

θέση της Γ∆ΓΑΑ µε επιστολή του Υπουργείου ΓΦΠΠ ηµερ. 22.8.2008. 

Ο Επίτροπος, µε επιστολή του ηµερ. 25.8.2008, προώθησε στον Υπουργό ΓΦΠΠ τα 

απαραίτητα στοιχεία αναφορικά µε τη διαπίστευση των Μέτρων Leader και ζήτησε 

όπως προχωρήσει η διαπίστευση των µέτρων αυτών.  Στη συνέχεια, κατόπιν 

σχετικών διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, η Γ∆ΓΑΑ ενηµέρωσε, στις 23.9.2008, τον 

Οργανισµό ότι θα επιθυµούσε τη συνολική διαπίστευση του Οργανισµού εκ νέου, 

ώστε αυτή να περιλαµβάνει τα νέα Μέτρα Leader και, όσον αφορά στα υπόλοιπα 

µέτρα, να παρέχεται η διαβεβαίωση ότι δεν επήλθαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

στις διαδικασίες και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που τα διέπει.  

Αντιλαµβάνοµαι ότι η νέα πράξη διαπίστευσης του Οργανισµού βρίσκεται ακόµα σε 

εκκρεµότητα, ενώ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την έγκριση των Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης που θα δραστηριοποιηθούν σε σχέση µε τα Μέτρα Leader έχει 

δηµοσιευτεί.  Όσον αφορά στα υπόλοιπα Μέτρα του Προγράµµατος, αυτά έχουν 

προκηρυχθεί στην πλειοψηφία τους και για ένα από αυτά έχουν ήδη διενεργηθεί 

πληρωµές.   

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, το Μέτρο των εξισωτικών πληρωµών 

µειονεκτικών περιοχών, για το οποίο διενεργήθηκαν πληρωµές, είναι άµεσα 

συνδεδεµένο µε το Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης και δεν θα µπορούσε να 

µην γίνουν πληρωµές. 

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 8(1)(γ)(iii) του Κανονισµού 1290/2005, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2007, οι επικεφαλής των Οργανισµών Πληρωµών 

οφείλουν να υποβάλλουν, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, δήλωση 

αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να αναφέρει αν, κατά την κρίση 

τους, οι λογαριασµοί που αποδόθηκαν και ελέγχθηκαν από το Όργανο Πιστοποίησης 

παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων και ότι έχει 

θεσπιστεί σύστηµα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη νοµιµότητα και την 

κανονικότητα των υποκείµενων συναλλαγών και παράλληλα διασφαλίζει ότι η 

επιλεξιµότητα των αιτήσεων και η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης αποτελούν 
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αντικείµενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τους κοινοτικούς 

κανόνες. 

Με βάση τα πιο πάνω ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωµών υπέβαλε, στις 23.1.2009, 

δήλωση αξιοπιστίας χωρίς επιφύλαξη για το οικονοµικό έτος 16.10.2007 – 

15.10.2008.  Σε σχετικό παράρτηµα που επισυνάφθηκε στην δήλωση αξιοπιστίας 

παρατίθεται, µεταξύ άλλων, ενηµέρωση για τα διορθωτικά µέτρα που λήφθηκαν σε 

σχέση µε την επιφύλαξη της  δήλωσης αξιοπιστίας του προηγούµενου έτους, καθώς 

και για τη βελτίωση που επιτεύχθηκε στη µείωση του  ποσοστού αποκλίσεων που 

προέκυψε από τους επιτόπιους ελέγχους του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων, από 

περίπου 71% το 2006 σε 32% το 2007.  

5. Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αναδόχους. 

Με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το άρθρο 15 του Νόµου, ο Οργανισµός 

σύναψε συµφωνίες αναδοχής µε το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα ∆ασών, το 

Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισµό Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 

Βιοµηχανίας, το Τµήµα Τελωνείων, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και το Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι πιο πάνω ανάδοχοι διεκπεραιώνουν 

τις αιτήσεις για τα µέτρα που τους έχουν ανατεθεί µέχρι το στάδιο της έγκρισης της 

πληρωµής και στη συνέχεια αποστέλλουν τους φακέλους µε όλα τα σχετικά στον 

Οργανισµό, ο οποίος καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρεί τα 

απαιτούµενα στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί και µε την 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη για εφαρµογή 

του µέτρου απόσυρσης σιτηρών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1Γ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 885/2006, όπου 

καθορίζονται τα κριτήρια διαπίστευσης των Οργανισµών Πληρωµών, στην περίπτωση 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων σε άλλους Οργανισµούς πρέπει να πληρούνται διάφοροι 

όροι που καθορίζουν, µεταξύ άλλων, ότι «ο Οργανισµός Πληρωµών επανεξετάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα τις εκχωρηθείσες λειτουργίες, προκειµένου να επιβεβαιώσει 

ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και ότι υπάρχει συµµόρφωση 

µε τους Κοινοτικούς Κανόνες». 

Σύµφωνα µε σχετική πρόνοια των σχετικών συµφωνιών, οι ανάδοχοι οργανισµοί 

υπέβαλαν, τον ∆εκέµβριο του 2008,  δηλώσεις αξιοπιστίας προς τον Επίτροπο, σε 
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σχέση µε το οικονοµικό έτος που έληξε στις 15.10.2008, στον τύπο της δήλωσης 

αξιοπιστίας που υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στις συµφωνίες αναδοχής προβλέπεται επίσης ότι ο ΟΑΠ δύναται να διενεργεί 

επιτόπιους ελέγχους στον ανάδοχο προς εξακρίβωση της εφαρµογής των 

διαδικασιών της συµφωνίας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.  Όπως µας 

αναφέρθηκε, το Τµήµα Έγκρισης Πληρωµών του ΟΑΠ διενεργεί συχνούς 

επιπρόσθετους ελέγχους σε δικαιούχους µέτρων υπό αναδοχή και βρίσκεται σε 

συνεχείς διαβουλεύσεις µε τους ανάδοχους οργανισµούς για θέµατα που 

προκύπτουν κατά την εφαρµογή των συµφωνιών αναδοχής.  Επίσης η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισµού διενεργεί, δειγµατοληπτικά, ελέγχους σε 

σχέση µε τη λειτουργία των αναδόχων.  Όσον αφορά στα Μέτρα 1.1 και 1.2 του 

ΣΑΑ 2004-2006 γίνονται τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, επαναληπτικοί και µη, σε 

δικαιούχους πριν από την πληρωµή.  Ωστόσο δεν φαίνεται να διενεργείται 

οποιοσδήποτε έλεγχος ή αξιολόγηση στις γενικές διαδικασίες και τα συστήµατα των 

ανάδοχων οργανισµών, µε σκοπό την διακρίβωση της συµµόρφωσής τους µε τους 

σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισµούς και, ενόψει του ότι την ευθύνη τήρησης των 

σχετικών Κανονισµών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ο Οργανισµός, 

επανέλαβα την εισήγησή µου για διενέργεια τέτοιων ελέγχων.  

6. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους:  Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το πλεόνασµα 

πριν τη φορολογία για το 2008 ήταν €805.046 σε σύγκριση µε €483.611 το  2007. 
 2008 

€000 
 2007 

€000 
Εισοδήµατα 172.349 161.856 
Πληρωµές σε δικαιούχους (165.878) (154.943) 
 6.471 6.913 
Χρεόλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 707 656 
Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (9.900) (8.504) 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 3.527 1.419 
Πλεόνασµα για το έτος πριν τη φορολογία 805 484 
Φορολογία (805) (484) 
Πλεόνασµα για το έτος            0 0 
 
Στα εισοδήµατα για το έτος περιλαµβάνονται τα ποσά που έχουν διατεθεί για τη 

διενέργεια πληρωµών των σχετικών επιδοτήσεων, τόσο από εθνικούς πόρους όσο 

και από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.  Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον Οργανισµό 

επιπλέον των πληρωµών που έχουν διενεργηθεί περιλαµβάνονται στους πιστωτές 



 - 6 -

του ισολογισµού ως ποσά πληρωτέα για εφαρµογή νέων και υφιστάµενων µέτρων.  

Σηµειώνεται ότι τον ∆εκέµβριο του 2008 εµβάστηκε στον Οργανισµό επιπλέον 

ποσό ύψους €62.500.000 για την καταβολή κατά χάριν ενίσχυσης για την ανοµβρία, 

η πληρωµή της οποίας διενεργήθηκε, στο µεγαλύτερο µέρος της, εντός του 2009.  

Κατά συνέπεια, ποσό ύψους €60.100.097 περιλαµβάνεται επίσης στους πιστωτές 

του έτους που έληξε στις 31.12.2008.  Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος της όλης 

διαδικασίας καταβολής της κατά χάριν ενίσχυσης για την ανοµβρία θα εξεταστεί σε 

επικείµενο έλεγχο της Υπηρεσίας µου.  

Η κρατική χορηγία που καταβάλλεται για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 

Οργανισµού λογιστικοποιείται στα έσοδα της ίδιας περιόδου που επιβαρύνθηκε µε 

τις δαπάνες αυτές.  Σε περίπτωση που καταβάλλεται στον Οργανισµό ποσό 

µεγαλύτερο των συνολικών λειτουργικών δαπανών που έχουν διενεργηθεί, µετά την 

αφαίρεση άλλων εσόδων του Οργανισµού, η διαφορά παρουσιάζεται στον 

ισολογισµό στα ποσά για κάλυψη µελλοντικών εξόδων λειτουργίας. Το ποσό αυτό, 

στις 31.12.2008, ανερχόταν στα €1.583.355. 

Οι πληρωµές σε δικαιούχους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως 

έξοδα κατά το έτος έγκρισής τους, και τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. 

(β) Λογιστικές αναλογίες:  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2008  2007 
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 0,99  0,99 
Έξοδα προσωπικού προς σύνολο εξόδων λειτουργίας 66%  66% 
 
(γ) Χρηµατικά διαθέσιµα. 

(i) ∆ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων: Λόγω της σηµαντικότητας των 

χρηµατικών διαθεσίµων εισηγήθηκα, στην επιστολή µου αναφορικά µε τον 

έλεγχο του έτους 2005, όπως ο Οργανισµός προβεί στην κατάρτιση πολιτικής 

για την ορθολογιστική διαχείριση και µέγιστη αξιοποίησή τους µε βάση τις 

προβλεπόµενες ανάγκες του, και όπως για αύξηση των εσόδων του µελετήσει 

το ενδεχόµενο επένδυσης των χρηµατικών πλεονασµάτων του, τα οποία 

βρίσκονταν κατατεθειµένα σε λογαριασµούς άµεσης πρόσβασης µε επιτόκιο 

το οποίο κατά το 2006, κυµάνθηκε κατά µέσο όρο γύρω στο 2,4%, σε 
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τραπεζικούς λογαριασµούς µε προειδοποίηση.  Κατά το υπό επισκόπηση έτος 

ο Οργανισµός, υιοθετώντας την εισήγησή µου,  πέτυχε να εξασφαλίσει µέσο 

πιστωτικό επιτόκιο ύψους 4,35% περίπου, µε παράλληλο δικαίωµα άµεσης 

πρόσβασης σε όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα. Το γεγονός αυτό, πέραν, 

φυσικά, της σηµαντικής αύξησης των χρηµατικών διαθεσίµων του 

Οργανισµού, συνέτεινε στην αύξηση των εσόδων του από τόκους, από 

€616.236 (£360.667) το 2006 σε €3.557.982 το 2008. 

(ii) Συνεργασία µε τραπεζικά ιδρύµατα: Όπως αναφέρεται και σε 

προηγούµενες εκθέσεις µου, ο Οργανισµός ανέθεσε την παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών απευθείας σε τραπεζικό ίδρυµα το οποίο, όπως µε πληροφόρησε 

ο Επίτροπος, επελέγη αφού λήφθηκε υπόψη ότι δραστηριοποιείται στον ίδιο 

τοµέα στην Ελλάδα και  λόγω αυτού κρίθηκε ότι έχει την απαραίτητη γνώση 

και εµπειρία.  Κατόπιν εισήγησής µου για εξέταση τρόπων εξασφάλισης 

καλύτερων όρων, µε τη συµµετοχή και άλλων τραπεζικών ιδρυµάτων, ο 

Οργανισµός προέβη στην προκήρυξη διαγωνισµού µε τη µέθοδο των 

ανοικτών προσφορών για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, όπως τήρηση 

τρεχούµενων λογαριασµών και  µεταφορά εµβασµάτων σε δικαιούχους.  Η 

προσφορά κατακυρώθηκε πρόσφατα στην ίδια τράπεζα µε την οποία 

συνεργαζόταν µέχρι σήµερα ο Οργανισµός, µε καλύτερους όρους. Ο 

Οργανισµός εκτιµά ότι από τους νέους όρους συνεργασίας, θα προκύψει 

ετήσια εξοικονόµηση της τάξης των €39.000 περίπου σε ότι αφορά στις 

χρεώσεις για την εκτέλεση τραπεζικών εµβασµάτων. 

7. Προϋπολογισµός Ταµείου Λειτουργίας. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 48(1), 48(2), 48(3) και 48(7) του Νόµου, ο ΟΑΠ καταρτίζει 

ετήσιο Προϋπολογισµό που αφορά στο Ταµείο Λειτουργίας, ο οποίος υπόκειται 

στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

υποβάλλεται για το σκοπό αυτό από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συµβούλιο µέχρι 

την 1η Ιουλίου του προηγούµενου έτους που αφορά και κατατίθεται ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων µέχρι της 30ης Σεπτεµβρίου του έτους αυτού. Σε 

περίπτωση µη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισµού του, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ’ 

ανάλογη εφαρµογή των περί δωδεκατηµορίων διατάξεων του Συντάγµατος για τον 

κρατικό Προϋπολογισµό, χωρίς όµως το χρονικό περιορισµό των  δύο µηνών. 

Αναφορικά µε το Ταµείο Πληρωµών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισµού.   
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(α) Έγκριση Προϋπολογισµού:  Ο αρχικός Προϋπολογισµός του Ταµείου 

Λειτουργίας του Οργανισµού για το έτος 2008 στάληκε στο Υπουργείο Οικονοµικών 

την 2.8.2007, µε προτεινόµενες δαπάνες ύψους £7,2 εκ.  Το Υπουργείο 

Οικονοµικών, µε επιστολή του ηµερ. 18.10.2007, ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι ο 

προτεινόµενος Προϋπολογισµός θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, ώστε το σύνολο των 

δαπανών να περιοριστεί στα £6,9 εκ.  Ο αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 2.11.2007, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 5.12.2007 , και αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στις  

31.12.2007. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν 

€11.772.265 (£6.890.000) ενώ µε τη ψήφιση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού 

παραχωρήθηκαν στον Οργανισµό επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους €875.270 για 

κάλυψη του εταιρικού φόρου και της έκτακτης αµυντικής εισφοράς επί των εσόδων 

από τραπεζικούς τόκους, οι οποίοι ήταν αυξηµένοι λόγω παραχώρησης πρόσθετων 

ποσών στον Οργανισµό από το Υπουργείο Οικονοµικών για την πληρωµή των 

αγροτικών επιδοτήσεων. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού για 

το έτος 2008 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε 8 άρθρα συνολικού ύψους 

€270.024, οι οποίες καλύφθηκαν, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από 

εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του Προϋπολογισµού καθώς και από τη 

µεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 

Αποθεµατικό», σύµφωνα µε την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από 

το άρθρο 4 του Περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Πληρωµών Νόµου του 

2008 (Ν.68(ΙΙ)/2007).  Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω 

άρθρου του Νόµου, κατατέθηκε στις 26.2.2009 σχετική έκθεση για ενηµέρωση 

της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(ii) Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισµού.  Παρατηρήθηκε ότι από το 

συνολικό ποσό των €12.647.534 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των 

εξόδων λειτουργίας του Οργανισµού, δαπανήθηκαν €10.613.114, δηλαδή 

προέκυψε ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισµού ύψους 84%.  Τα 

κυριότερα κονδύλια µε χαµηλά ποσοστά υλοποίησης παρουσιάζονται στον 

πιο κάτω πίνακα: 
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Άρθρο  Περιγραφή  
Εγκεκριµένες 

πιστώσεις 
Πραγµατική 

δαπάνη  
Ποσοστό 

υλοποίησης 
   € €   
07758  ∆ορυφορικές εικόνες 486.951 270.947  56% 
07759  Ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης  Μέτρων 
ΠΑΑ 2007 – 2013 

580.924 66.257  11% 

 

Παρόλο που επισήµανα ότι το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του 

Προϋπολογισµού είναι ικανοποιητικό, ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τους λόγους 

που οδήγησαν στην περιορισµένη υλοποίηση των πιο πάνω Κονδυλίων του 

Προϋπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος Προϋπολογισµός θα πρέπει 

να καταρτίζεται µε βάση τη δυνατότητα εκτέλεσής του ώστε το ποσοστό 

υλοποίησης να είναι όσο το δυνατό ψηλότερο, καθώς και τη σηµαντικότητα 

υλοποίησης των πιο πάνω έργων για τη διεκπαιρέωση των εργασιών του 

Οργανισµού. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η φαινοµενικά χαµηλή υλοποίηση του άρθρου 

07758 οφείλεται εξ΄ ολοκλήρου στη συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του 

Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή 

προϊόντων και την εκατέρωθεν προσφορά υπηρεσιών χωρίς αµοιβαίες χρεώσεις.  

Ως εκ τούτου ο Οργανισµός δεν κατέβαλε προς το Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας οποιοδήποτε ποσό για την αγορά ψηφιακού µοντέλου εδάφους και 

την αγορά υπηρεσιών ορθοεικόνισης των δορυφορικών εικόνων.  Σχετικά µε το 

άρθρο 07759  µε πληροφόρησε ότι ο λόγος µη διενέργειας της αντίστοιχης δαπάνης 

είναι η µη επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην υλοποίηση του έργου από την 

ανάδοχη κοινοπραξία.  Οι διάφορες πληρωµές που αφορούν το έργο, είναι 

συνδεδεµένες µε την παράδοση τελικών προϊόντων από την ανάδοχη κοινοπραξία 

και έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής από το ΟΑΠ. 

8. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισµού.   Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό του 

Οργανισµού για το 2008, οι προβλεπόµενες µόνιµες οργανικές θέσεις ήταν 120 

(106 το 2007)  από τις οποίες, κατά την 31.12.2008, είχαν πληρωθεί 116 (81 το 

2007), ενώ τέσσερεις παρέµειναν κενές.  Η µία κενή θέση αφορά στον Πρώτο 

Λειτουργό Αγροτικών Πληρωµών που προΐσταται του Τµήµατος Έγκρισης 
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Πληρωµών, η οποία κενώθηκε µε την εκπνοή του διορισµού της συµβασιούχου 

που την κατείχε, το ∆εκέµβριο του 2008.  Λόγω της σηµαντικότητας της θέσης, 

εισηγήθηκα, στην έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος, όπως γίνουν έγκαιρα όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη και πλήρωσή της, η οποία, ωστόσο, ακόµα 

εκκρεµεί.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η διαδικασία πλήρωσης θέσεων έχει 

παγοποιηθεί µέχρις ότου ξεκαθαρίσει το θέµα της προαφυπηρετικής άδειας του 

Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου.  Σηµειώνεται ότι η ανάγκη προκήρυξης της 

θέσης, επισηµάνθηκε από την Υπηρεσία µου από πέρυσι και αποσκοπούσε 

ακριβώς στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί 

παρουσία προϊσταµένου στο σηµαντικό αυτό Τµήµα του Οργανισµού. 

Στις 31.12.2008 υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισµό 121 έκτακτοι υπάλληλοι 

(151 το 2007) και έξι ωροµίσθιοι (πέντε το 2007).  Όπως προκύπτει, ο Οργανισµός 

συνεχίζει να εργοδοτεί µεγάλο αριθµό έκτακτων υπαλλήλων σε σχέση µε το µόνιµο 

προσωπικό που απασχολεί.  

(β) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. Οι δαπάνες για µισθούς, 

επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των αξιωµατούχων και µόνιµου, 

έκτακτου και ωροµίσθιου προσωπικού του Οργανισµού στις 31.12.2008 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2008  2007 
 € € 
Μισθοί  5.478.228 4.736.986 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 410.349 340.237 
Επιδόµατα  8.354 8.581 
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  409.775 358.560 
Άλλα ταµεία 199.859 172.596 
Σύνολο 6.506.565 5.616.960 

  
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε 

εργοδοτούµενο ήταν €26.557 ( €23.502 το 2007).  Το ποσό αυτό είναι σχετικά 

χαµηλό αφού πρόκειται για νεοσύστατο Οργανισµό, οι υπάλληλοι του οποίου 

βρίσκονται ακόµη στις πρώτες βαθµίδες της κλίµακάς τους, ενώ στα έξοδα 

µισθοδοσίας δεν περιλαµβάνεται ακόµα πρόνοια σε σχέση µε τα συνταξιοδοτικά 

ωφελήµατα των υπαλλήλων. 

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Όπως αναφέρεται και στις 

εκθέσεις µου για τα προηγούµενα έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 (3)(β) του Νόµου, 
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τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης των µελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

τηρουµένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των Περί 

Συντάξεων Νόµων του 1997 έως 2005.   

Στην έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος επισήµανα ότι, παρόλο που έχουν παρέλθει 

σχεδόν έξι χρόνια από την ηµεροµηνία ίδρυσης του Οργανισµού, εξακολουθεί να µην 

γίνεται καµία αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις του σε σχέση µε τις 

υποχρεώσεις αναφορικά µε τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του προσωπικού και 

εισηγήθηκα όπως ο Οργανισµός προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για διενέργεια 

αναλογιστικής µελέτης ώστε να αναγνωριστεί η σχετική αναλογιστική υποχρέωση και  

να καθοριστεί το ποσοστό µηνιαίας συνεισφοράς για κάλυψη των συνταξιοδοτικών 

ωφεληµάτων.  Με βάση την εισήγησή µου ο Οργανισµός προέβη, στις 14.4.2009, στην 

ανάθεση διενέργειας σχετικής µελέτης σε αναλογιστή, η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί προσεχώς. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι παραµένει σε εκκρεµότητα, που σε ορισµένες 

περιπτώσεις φτάνει τα πέντε χρόνια, η µεταφορά της συντάξιµης υπηρεσίας 

υπαλλήλων του Οργανισµού από και προς τη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Οργανισµούς 

∆ηµοσίου ∆ικαίου στους οποίους λειτουργεί Ταµείο/Σχέδιο  Συντάξεων όµοιο µε το 

Κυβερνητικό.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα ζητήσει νοµική γνωµάτευση 

κατά πόσο είναι απαραίτητη η έκδοση Κανονισµών πριν τη µεταφορά της 

συντάξιµης υπηρεσίας. 

(δ) Ταµείο Προνοίας.  Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες επιστολές µου, δεν 

λειτουργεί Ταµείο Προνοίας για το ωροµίσθιο προσωπικό του Οργανισµού, όµοιο µε τα 

Ταµεία που ισχύουν για τους ωροµίσθιους που εργοδοτούνται στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

και άλλα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, το θέµα θα προωθηθεί και έχει ήδη 

ενσωµατωθεί πρόνοια για την έκδοση σχετικών Κανονισµών στο υπό έγκριση 

νοµοσχέδιο για τροποποίηση του βασικού Νόµου του ΟΑΠ, 64(Ι)/2003. 

(ε) Άδειες χωρίς απολαβές.  Παρατηρήθηκε ότι οι προσωπικοί φάκελοι των 

υπαλλήλων του Οργανισµού δεν ενηµερώνονται µε τις άδειες χωρίς απολαβές που 

παραχωρούνται.  Επειδή η περίοδος απουσίας υπαλλήλου χωρίς απολαβές δεν 

λογίζεται ως συντάξιµη υπηρεσία, ο προσωπικός φάκελος του υπαλλήλου θα 
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πρέπει να παρέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση έτσι ώστε να υπάρχουν στο 

φάκελο όλα τα σχετικά στοιχεία για τον υπολογισµό της συντάξιµης υπηρεσίας του. 

Ο Επίτροπος µε ενηµέρωσε ότι συµφωνεί µε την επισήµανσή µου και το θέµα θα 

διευθετηθεί. 

(στ) Οι περί του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών (Πρόσληψη, Προαγωγή 
και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισµοί του 2003 (Κ∆Π 883/2003). Στους 

υφιστάµενους κανονισµούς του ΟΑΠ δεν ρυθµίζονται λεπτοµερώς διάφορα θέµατα 

που αφορούν στο διορισµό, προαγωγή, µισθοδοτική τοποθέτηση προαγόµενου 

υπαλλήλου κλπ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα κατά το χειρισµό 

των θεµάτων αυτών.   

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόµα Κανονισµοί που να καθορίζουν  

τις διατάξεις  και διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού  και τον 

τρόπο λειτουργίας του Συµβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου, καθώς και τις διατάξεις και 

διαδικασίες µε βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του 

προσωπικού του ΟΑΠ.   

Για ρύθµιση των πιο πάνω έχει ετοιµαστεί προσχέδιο Κανονισµών οι οποίοι 

διαλαµβάνουν θέµατα πρόσληψης, προαγωγής, υπηρεσίας, αξιολόγησης και 

πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, το οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα στο Τµήµα 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού.   

9. Προσωπικό ανάδοχων Οργανισµών. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΑΠ, οι ανάδοχοι Οργανισµοί απασχολούσαν, στις 17.3.2009, 

συνολικά 134 άτοµα για διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων που τους εκχωρήθηκαν από 

τον ΟΑΠ, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το Κράτος,  µέσω των Κονδυλίων του 

Προϋπολογισµού των αναδόχων. 

10. Πληρωµές σε δικαιούχους.  

Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκαν πληρωµές ύψους €165.811.892 (2007 - 

€160.184.930), οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν κατά €101.255.470 ή ποσοστό 61,1% 

από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (2007 - €99.596.773 ή ποσοστό 62,2%) και κατά 

€64.556.422 ή ποσοστό 38,9% (2007 - €60.588.157 ή ποσοστό 37,8%) από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού, το 

σύνολο των πληρωµών σε δικαιούχους κατά το 2008 ανήλθε σε €165.877.587 
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αφού, µε βάση τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Οργανισµός, αυτές 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το έτος όπου εγκρίνονται οι 

πληρωµές, το οποίο δεν συµπίπτει πάντα µε το έτος πληρωµής τους. 

Από τον έλεγχο των πληρωµών επιδοτήσεων και των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν σε σχέση µε τα πιο πάνω µέτρα προέκυψαν τα ακόλουθα: 

11. Λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους.   

Κατά την υπό εξέταση περίοδο διενεργήθηκαν οι πιο κάτω λανθασµένες πληρωµές 

σε δικαιούχους:  

(α) Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2008.  Λόγω λάθους διενεργήθηκαν, κατά 

τον ∆εκέµβριο του 2008,  υπερπληρωµές, συνολικού ύψους €1.226.596 σε 237 

αιτητές εκταρικών επιδοτήσεων.   

Όπως διαπιστώθηκε από σχετική διερεύνηση του θέµατος από τον Οργανισµό, οι 

υπερπληρωµές προέκυψαν λόγω µη εντοπισµού προβλήµατος στο λογισµικό 

σύστηµα, που προκλήθηκαν ύστερα από τροποποιήσεις οι οποίες ζητήθηκαν 

προφορικά από το Τµήµα Έγκρισης Πληρωµών.     

Παρόλο που, σε προηγούµενη έκθεσή µου που αφορούσε στο οικονοµικό έτος 

2006, είχα υποδείξει την ανάγκη διενέργειας δοκιµών ελέγχου του µηχανογραφικού 

συστήµατος ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να διορθώνονται τα τυχόν 

προβλήµατα πριν την αποδοχή και εφαρµογή του συστήµατος σε ζωντανό 

περιβάλλον και υπέδειξα  την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών έγκρισης 

αλλαγών στο σύστηµα, το πιο πάνω περιστατικό καταδεικνύει ότι δεν έχουν ληφθεί 

όλα τα απαραίτητα µέτρα, αφού το λάθος του µηχανογραφηµένου συστήµατος δεν 

εντοπίστηκε πριν τη διενέργεια πληρωµών, λόγω µη διενέργειας  εξαντλητικών 

δοκιµών ελέγχου.  

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η µη διενέργεια εξαντλητικών δοκιµών ελέγχων 

επί του µηχανογραφηµένου συστήµατος οφείλεται σε αλλαγές στα κριτήρια των 

πληρωµών οι οποίες προέκυψαν µετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

για τις οποίες ο ΟΑΠ ενηµερώθηκε µερικές µόνο µέρες πριν από την έναρξη 

καταβολής τους. 

Επισηµαίνεται ότι το ποσό της υπερπληρωµής έχει ανακτηθεί σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου από τους δικαιούχους. 
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(β) Μέτρο 2.3.1 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006  - ∆ιατήρηση της 
φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και του παραδοσιακού τοπίου 
µε έµφαση στις αποστερηµένες περιοχές.  Στα πλαίσια των πληρωµών 

αιτήσεων του πιο πάνω µέτρου για το  2007, προωθήθηκαν, από λάθος, για 

επαναληπτική πληρωµή, 1.274 αιτήσεις για τις οποίες δεν είχαν προηγηθεί οι 

διοικητικοί έλεγχοι και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των επιτόπιων 

ελέγχων, για τις οποίες ενδεχοµένως να έχουν προκύψει υπερπληρωµές.  Μέχρι 

σήµερα έχουν διερευνηθεί 1.032 αιτήσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι σε 337 

περιπτώσεις διενεργήθηκαν υπερπληρωµές ύψους €87.949, οι οποίες 

ανακτήθηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου. Οι υπόλοιπες αιτήσεις βρίσκονται ακόµα υπό 

εξέταση. 

(γ) Μέτρο παροχής ενισχύσεων σε αναγνωρισµένες Οργανώσεις 
Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών του Τοµέα 
Οπωροκηπευτικών µε βάση τα Επιχειρησιακά τους Προγράµµατα.  Λόγω 

λάθους του µηχανογραφικού συστήµατος, διενεργήθηκαν, κατά το 2008, δύο 

υπερπληρωµές σε δικαιούχους του πιο πάνω Μέτρου συνολικού ύψους €10.934.  

Οι υπερπληρωµές προέκυψαν λόγω αδυναµίας του συστήµατος να εντοπίσει 

υπερβάσεις στα υποβληθέντα, από τους αιτητές, τιµολόγια σε σχέση µε το ποσό 

που εγκρίθηκε βάσει του επιχειρησιακού προγράµµατός τους.  Αντιλαµβάνοµαι ότι 

το πιο πάνω ποσά ανακτήθηκαν εξ ολοκλήρου και έγιναν οι αναγκαίες διορθώσεις 

στο µηχανογραφικό σύστηµα έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόµοιες περιπτώσεις 

στο µέλλον. 

12. Κοινοποίηση παρατυπιών.  

Οι περιπτώσεις αποκλίσεων έκτασης στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων εξακολουθούν να µην κοινοποιούνται στην Υπηρεσία 

Καταπολέµησης της Απάτης ως παρατυπίες, χωρίς να έχει διερευνηθεί κατά πόσο 

οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν παρατυπίες σύµφωνα µε τον ορισµό του 

Κανονισµού 1848/2006.  Αντιλαµβάνοµαι ότι έχουν γίνει προσπάθειες για θέσπιση 

σχετικής διαδικασίας σύµφωνα µε την οποία το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

παραχωρεί τα στοιχεία αποκλίσεων που προκύπτουν από τους επιτόπιους 

ελέγχους στο Τµήµα Έγκρισης Πληρωµών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης των µεθόδων αξιοποίησής τους. 
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Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η επισήµανσή µου έχει ληφθεί υπόψη και ότι σε 

σχέση µε τις πληρωµές των αιτήσεων του 2009 θα γίνει η σχετική κοινοποίηση.  

13. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α)  Εκταµίευση Κοινοτικών Κονδυλίων σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών 
Επιδοτήσεων.  Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ποσά, κατά 

έτος, της διαθέσιµης χρηµατοδότησης του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων από 

κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, καθώς και τα συνολικά ποσά που πληρώθηκαν: 

 
 
 

Έτος 

 
Συνολική 

Χρηµατοδότηση

 
Συνολικές 
Πληρωµές 

Ποσό που 
δεν 

εκταµιεύθηκε 

Ποσοστό 
που δεν 

εκταµιεύθηκε 

 € € € % 
2004 9.960.000 7.925.885 2.034.115 20,4 
2005 14.274.000 13.354.972 919.028 6,4 
2006 17.236.000 16.575.025 660.975 3,8 
2007 19.439.000 19.365.900 73.100 0,4 
2008 24.597.000 23.667.551 929.449 3,7 

 85.506.000 80.889.333 4.616.667 5,4 

 
Όπως προκύπτει,  συνολικό ποσό ύψους €4,6 εκ. από τα διαθέσιµα Κονδύλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2004 - 2008, σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων, δεν εκταµιεύθηκε.  Αντιλαµβάνοµαι ότι, όσον αφορά στο έτος 2008, 

εκκρεµεί ακόµα η καταβολή συµπληρωµατικών πληρωµών που αναµένεται να 

προκύψουν από την εξέταση ενστάσεων, γεγονός που θα συντείνει στη µείωση του 

ποσού που δεν εκταµιεύθηκε ακόµα για το υπό αναφορά έτος.  

(β) Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηµατοδότηση.  Η Γενική ∆ιεύθυνση 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ∆ΓΑΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε 

επιστολή της ηµερ. 2.6.2008, ενηµέρωσε τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η τελική της θέση είναι ότι η εφαρµογή 

του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής  ενίσχυσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 

2004 δεν συµβιβαζόταν µε τους κοινοτικούς κανόνες λόγω της µη συµµόρφωσης 

του Οργανισµού µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 2419/2001 όσον αφορά στην 

αύξηση του επιπέδου των επιτόπιων ελέγχων τους κατά το 2004.  Κατά συνέπεια, 
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πρότεινε την εξαίρεση ποσού ύψους €756.946 που ισοδυναµεί µε αποκοπή ύψους 

10%, από την κοινοτική χρηµατοδότηση. 

Παρόµοιος έλεγχος διενεργήθηκε και σε σχέση µε το καθεστώς ενιαίας 

στρεµµατικής ενίσχυσης για τα έτη 2005, 2006 και 2007.  Η Γ∆ΓΑΑ, µε επιστολή της 

ηµερ. 20.2.2008 ενηµέρωσε τις Κυπριακές Αρχές ότι κατά την άποψή της δεν 

υπήρξε πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις των σχετικών ευρωπαϊκών 

Κανονισµών σε σχέση µε την εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής 

ενίσχυσης κατά τα έτη αυτά και ότι ενδέχεται να προτείνει την εξαίρεση µέρους των 

δαπανών που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του καθεστώτος αυτού από κοινοτική 

χρηµατοδότηση.  Σηµειώνεται ότι κατά τα υπό αναφορά έτη η κοινοτική 

χρηµατοδότηση που λήφθηκε ανήλθε γύρω στα €50 εκ. , στα πλαίσια του 

καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης, και γύρω στα €30 εκ. σε σχέση µε 

Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2007 που έχουν ως βάση την 

έκταση.  

Σύµφωνα µε τα πρακτικά των διµερών διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

στις Βρυξέλλες στις 22.1.2009 για το πιο πάνω θέµα, ο Οργανισµός ανέφερε ότι 

βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης του Συστήµατος Αναγνώρισης 

Αγροτεµαχίων – Συστήµατος Γεωγραφικής Πληροφόρησης (ΣΑΑ – ΣΓΠ) µε νέες 

δορυφορικές φωτογραφίες που αγοράστηκαν το 2008 και ότι το συνολικό 

εγχείρηµα, το οποίο θα ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2009, θα καλύψει τα 

ακόλουθα:  

– ερµηνεία των νέων φωτογραφιών όσον αφορά στην επιλέξιµη περιοχή, 

– διενέργεια των απαιτούµενων επιτόπιων επισκέψεων, σε περίπτωση 

αµφιβολιών για την ερµηνεία της περιοχής  

– προσδιορισµό του σηµείου τοµής αυτών των νέων περιοχών µε το στρώµα 

αναφοράς σε θέµατα επιλεξιµότητας στις 30.6.2003 

– έλεγχο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2005.  Για τα έτη 2006 και 2007, τα 

αγροτεµάχια που δηλώθηκαν στα αγροτεµάχια αναφοράς επηρεάζονται από 

την αλλαγή στην περιοχή αναφοράς συνεπεία της επικαιροποίησης· 

– υπολογισµό του δηµοσιονοµικού αντίκτυπου για κάθε αξίωση (ποσό που 

καταβλήθηκε επιπλέον και κυρώσεις) 
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–  κίνηση µέτρων ανάκτησης για κάθε θιγόµενο κάτοχο εκµετάλλευσης, εφόσον 

αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού 796/2004. 

Η Γ∆ΓΑΑ συµφώνησε να καθυστερήσει τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά µε την 

εφαρµογή και το επίπεδο οποιασδήποτε οικονοµικής διόρθωσης, λόγω των 

αδυναµιών που έχουν διαπιστωθεί, µέχρι την οριστικοποίηση των πιο πάνω 

ενεργειών. Αναφέρθηκε επίσης ότι πριν ληφθεί υπόψη ο οικονοµικός αντίκτυπος,  οι 

ενέργειες του Οργανισµού θα υποβληθούν σε διεξοδικό έλεγχο, στον οποίο 

εντάσσεται και η πιθανή πραγµατοποίηση επιτόπιας αποστολής.  Επισηµαίνει 

επίσης ότι, όσο εκκρεµεί η διενέργεια του προαναφερόµενου λογιστικού ελέγχου, 

εµµένει στην άποψή της ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στο ΣΑΑ – ΣΓΠ 

(2005-2007), ότι δεν έχουν αυξηθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι (2005-2006), ότι 

συνεχίζονται οι ελλείψεις στο θέµα της ποιότητας των επιτόπιων ελέγχων (2005-

2007) και ότι η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που προβλέπονται από τις 

κυρώσεις (2005-2007) αντιπροσωπεύει αδυναµία στον τρόπο λειτουργίας τόσο των 

βασικών, όσο και των επικουρικών ελέγχων.  Όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα 

των πρακτικών της διµερούς συνάντησης, η κατάσταση κρίνεται ότι παρουσιάζει 

σοβαρές ελλείψεις και υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για εκτεταµένες παρατυπίες 

στις πληρωµές που έχουν γίνει, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι στρεµµατικές 

ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα 

(µέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης), εφόσον δε ορισµένες από τις αδυναµίες 

εµφανίζονται κατ’επανάληψη, γεγονός που δηµιουργεί κίνδυνο ο οποίος αυξάνεται 

µε την πάροδο των ετών, επιστήθηκε η προσοχή των κυπριακών αρχών στις 

διατάξεις του εγγράφου AGRI/61495/2002/rev1.   

Σύµφωνα µε το υπό αναφορά έγγραφο, στην περίπτωση όπου επιβλήθηκε 

κατ’αποκοπή διόρθωση ύψους 10% σε σχέση µε αδυναµίες που επισηµάνθηκαν 

στο σύστηµα ελέγχου κατά την εκκαθάριση συµµόρφωσης ενός έτους, οι οποίες 

συνεχίστηκαν και σε µετέπειτα περιόδους, τότε η Επιτροπή θα µπορεί να επιβάλει 

αύξηση στο ποσοστό της κατ’ αποκοπή διόρθωσης σε τουλάχιστον 15% κατά την 

επόµενη περίοδο.  Σε περίπτωση που οι ίδιες αδυναµίες παρατηρηθούν και σε 

επόµενη περίοδο, το ποσοστό αυξάνεται στο 25% και αν αυτές συνεχίσουν να 

παρατηρούνται, τότε η αύξηση πέραν του 25% θα αποφασίζεται σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά.  Επισηµαίνεται ότι για το έτος 2004 έχει ήδη επιβληθεί η 

ποινή της κατ’ αποκοπή διόρθωσης ύψους 10% σε σχέση µε αδυναµίες του ΟΣ∆Ε 

οι οποίες, σε µεγάλο βαθµό, παρατηρήθηκαν και κατά τα έτη 2005 – 2007.   
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Παρόµοιος έλεγχος διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση µε την 

εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης για τα έτη υποβολής 

αιτήσεων 2008 και µετά.  Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, µε επιστολή 

του ηµερ. 6.5.2009, ενηµέρωσε την Υπηρεσία µου για την πρόθεσή του να 

διενεργήσει έλεγχο του καθεστώτος ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυης και του ΟΣ∆Ε.  

(γ) Επιβολή κυρώσεων σε δικαιούχους.  Η υλοποίηση της εισήγησης της 

Υπηρεσίας µου προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

για θεσµοθέτηση της επιβολής ποινών και προστίµων σε σχέση µε τα εθνικά 

κονδύλια εξακολουθεί να εκκρεµεί.  Όπως επισήµανα και στην έκθεσή µου σε 

σχέση µε τον έλεγχο του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 140(2) του 

Κανονισµού 1973/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που 

αναφέρεται στους ελέγχους και τις κυρώσεις που εφαρµόζονται στις 

συµπληρωµατικές άµεσες ενισχύσεις που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την 

Κοινότητα, τα νέα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν προσήκοντα µέτρα ελέγχου, 

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται για τη 

χορήγηση των συµπληρωµατικών εθνικών άµεσων ενισχύσεων. 

14. Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1782/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κάθε κράτος µέλος οφείλει να θεσπίσει ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) το οποίο θα αποσκοπεί κυρίως στην αποτελεσµατική επεξεργασία 

των αιτήσεων ενίσχυσης και των ελέγχων των πληρωµών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 

18 του ίδιου Κανονισµού, το  ΟΣ∆Ε περιλαµβάνει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, 

όπου καταγράφονται τα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι αιτήσεις ενίσχυσης, 

σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισµού 

των εκτάσεων που δηλώθηκαν για ενίσχυση, σύστηµα προσδιορισµού και 

καταγραφής των δικαιωµάτων ενίσχυσης, αιτήσεις παροχής ενίσχυσης, 

ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου για τους διοικητικούς ελέγχους και τις επιτόπιες 

επιθεωρήσεις και σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που 

υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. 

Σε σχέση µε το πιο πάνω Σύστηµα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ορθότητα ηλεκτρονικής βάσης Συστήµατος Αναγνώρισης και 
Καταγραφής Αγροτεµαχίων.  Όπως επισηµαίνεται και σε προηγούµενες εκθέσεις 

µου, η βάση δεδοµένων του Συστήµατος Αναγνώρισης και Καταγραφής 
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Αγροτεµαχίων του Οργανισµού, στην οποία καταγράφεται η µέγιστη επιλέξιµη 

έκταση του κάθε τεµαχίου, βασίστηκε αρχικά στην κτηµατολογική βάση, η οποία 

όµως δεν είχε αναπροσαρµοστεί µε την αφαίρεση µη καλλιεργήσιµων εκτάσεων 

από τα εν λόγω τεµάχια (π.χ. υδατοδεξαµενών, δασών, δρόµων, υποστατικών) 

ενώ, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων, σε 

αρκετές περιπτώσεις η κτηµατολογική βάση παρουσίαζε λάθη.  Ως αποτέλεσµα, 

κατά τους επιτόπιους ελέγχους προηγούµενων ετών παρατηρήθηκαν µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξύ των δηλωθεισών και των επιλέξιµων εκτάσεων, ενώ οι 

δικαιούχοι ενδεχοµένως να επιδοτήθηκαν για εκτάσεις µεγαλύτερες από τις 

δικαιούµενες.    

Για επίλυση των πιο πάνω προβληµάτων, ο Οργανισµός ολοκλήρωσε, εντός του 

2008, τον υπολογισµό της µέγιστης επιλέξιµης για όλα τα αιτούµενα κτηµατολογικά 

τεµάχια στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής 

Επιδότησης του 2008.  Επίσης, συνέχισε, µε διάφορα µέσα (αποτελέσµατα 

κλασσικών επιτόπιων και ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων µε τηλεπισκόπηση), τη 

διαδικασία επικαιροποίησης της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης των τεµαχίων και, 

όπως πληροφορήθηκα, ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2009, την επικαιροποίηση της 

µέγιστης επιλέξιµης έκτασης µε νέες δορυφορικές εικόνες που αγοράστηκαν βάσει 

σύµβασης που υπογράφηκε στις 14.3.2008.  Αντιλαµβάνοµαι ότι τον Απρίλιο του 

2009 ολοκληρώθηκε επίσης η διαδικασία επιβεβαίωσης της επιλέξιµης έκτασης 

όλων των αιτούµενων κτηµατολογικών τεµαχίων για βοσκοτόπους µε τη διενέργεια 

επιτόπιων επισκέψεων. 

Επίσης ο Οργανισµός συνεχίζει την ανταλλαγή δεδοµένων µε το Κτηµατολόγιο µε 

σκοπό τη συνεχή βελτίωση της πιο πάνω βάσης δεδοµένων. 

Οι µέγιστες επιλέξιµες εκτάσεις που υπολογίζονται κοινοποιούνται µε επιστολή 

στους δικαιούχους, στις οποίες διευκρινίζεται ότι οι αιτητές οφείλουν να µειώσουν 

ανάλογα την αιτούµενη προς επιδότηση έκταση σε περίπτωση που έχουν προβεί 

σε µείωση των χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων.  Η πιο πάνω διευκρίνιση 

αναφέρεται επίσης στο ενηµερωτικό έντυπο που συνοδεύει την προεκτυπωµένη 

αίτηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους. 

(β) ∆ηµιουργία λογισµικού και εξασφάλιση υλισµικού για τη λειτουργία του 
ΟΣ∆Ε.  Όπως ανάφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η εκτέλεση του πιο 

πάνω έργου, συνολικού κόστους €1.094.616, η οποία συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 
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75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ολοκληρώθηκε, αφού µετά από έλεγχο που 

έγινε από τον υπεύθυνο του έργου, µε σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού τελικής 

παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι µέρος του λογισµικού συστήµατος παρουσίαζε 

σηµαντικές αδυναµίες, οι οποίες το καθιστούσαν µη αποδεκτό, τις οποίες ο 

εργολάβος δεν µπόρεσε να επιλύσει.  Το Τµήµα Γεωργίας, ως ∆ιαχειριστική Αρχή 

του έργου, προχώρησε στον τερµατισµό του συµβολαίου στις 4.5.2006 και στην 

ταυτόχρονη κατάσχεση των εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

συνολικού ύψους €217.509 , ενώ η ζηµιά που υπέστη το ∆ηµόσιο λόγω του 

τερµατισµού του συµβολαίου, υπολογίστηκε σε €194.555.  

Βάσει των πιο πάνω, επιστράφηκε, κατόπιν συµφωνίας µε τη Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ιεύρυνσης, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ποσό των €217.509 που 

προέκυψε από την κατάσχεση των εγγυήσεων του εργολάβου του έργου.  Όπως 

αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Τµήµατος Γεωργίας, ηµερ. 9.6.2008, τα 

απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να συνεχίσουν να φυλάσσονται για ακόµα πέντε 

χρόνια για ενδεχόµενο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Όπως ανάφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 

πιο πάνω έργου έχει παραδοθεί στον Οργανισµό υλισµικό αξίας περίπου €592.000, 

η αξία του οποίου καταβλήθηκε στον εργολάβο του έργου από το Τµήµα Γεωργίας. 

Παρόλο που ο υπό αναφορά εξοπλισµός χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό, δεν 

εµφανίζεται στα πάγια στοιχεία ενεργητικού όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

του καταστάσεις αφού δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Τµήµατος 

Γεωργίας, το οποίο πλήρωσε τον εξοπλισµό και του Οργανισµού, που τον 

χρησιµοποιεί. 

(γ) Επιτόπιοι έλεγχοι. 

(i) Γενικά. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 (1) του Κανονισµού 796/2004 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Οργανισµός υποχρεούται να 

διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να καλύπτει τουλάχιστο το 5% του συνόλου 

των γεωργών που υποβάλλουν ενιαία αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο 

οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει της έκτασης, µε σκοπό την 

εξακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλονται 

από τους αιτητές, της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, 

καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται µε την πολλαπλή 

συµµόρφωση.   Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πιο πάνω Κανονισµού, 
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αν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σηµαντικές παρατυπίες στο πλαίσιο 

συγκεκριµένου καθεστώτος ενίσχυσης ή σε µια περιφέρεια ή τµήµα της, τότε ο 

Οργανισµός θα πρέπει να αυξήσει καταλλήλως τον αριθµό των επιτόπιων 

ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους αυτού καθώς και το ποσοστό των 

γεωργών που θα υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόµενο έτος. 

Λόγω του ψηλού ποσοστού των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους του 2007, που ανήλθε στο 32,4% ο Οργανισµός, 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 (3) του Κανονισµού 796/2004, διατήρησε το 

ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2008 στα ίδια 

αυξηµένα επίπεδα του 2007. 

(ii) Αποτελέσµατα επιτόπιων ελέγχων. Mε βάση στοιχεία που τηρούνται από 

τον Οργανισµό, κατά το 2008 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικό αριθµό 

7.514 αιτήσεων (5.658 µε τη µέθοδο της τηλεπισκόπησης και 1.856 µε 

κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 19% από το σύνολο των 39.350 

επιλέξιµων αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση.  Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών διαπιστώθηκε ότι σε 2.472 

περιπτώσεις  ή ποσοστό 32,9%, παρουσιάστηκαν αποκλίσεις µεταξύ της 

πραγµατικής  και δηλωθείσας έκτασης. 

Αναλυτικότερα, µε βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα των πιο πάνω 

ελέγχων, σε 588 περιπτώσεις ή ποσοστό 7,8%, η έκταση που δηλώθηκε από 

τους δικαιούχους υπερέβαινε της πραγµατικής κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 

50%, σε 288 περιπτώσεις ή 3,9%, η έκταση που δηλώθηκε από τους 

δικαιούχους υπερέβαινε  της πραγµατικής κατά ποσοστό µεταξύ του 30% και 

50%, σε 1.234 περιπτώσεις ή 16,4% η δηλωθείσα έκταση υπερέβαινε της 

πραγµατικής κατά ποσοστό που κυµάνθηκε από 3% µέχρι 30%, και σε 362 

περιπτώσεις ή 4,8%, η έκταση που δηλώθηκε υπερέβαινε της πραγµατικής 

κατά ποσοστό µικρότερο του 3%.  Αντιλαµβάνοµαι ότι η διαδικασία 

επεξεργασίας των αποτελεσµάτων των επιτόπιων ελέγχων αναµένεται να 

ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.6.2009 και τα αποτελέσµατα να κοινοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 796/2004, 

µέχρι τις 15.7.2009.  Σηµειώνεται ότι, µε βάση τους ισχύοντες Κανονισµούς, 

αποκοπές έγιναν στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις πέραν 

του 3%. 
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(iii) Μετρήσεις Κλασικών Επιτόπιων Ελέγχων.  Όπως ανέφερα και σε 

προηγούµενη έκθεσή µου, σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται 

διαφορές στις µετρήσεις εκτάσεων µε τη µέθοδο του κλασικού επιτόπιου 

ελέγχου από χρόνο σε χρόνο οι οποίες, όπως µας αναφέρθηκε, οφείλονται 

τόσο σε τεχνικούς παράγοντες, όπως το βαθµό ακρίβειας του τεχνικού 

εξοπλισµού GPS, οι οποίοι αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την 

εισαγωγή βαθµού ανοχής στο µηχανογραφικό σύστηµα, όσο και σε διαφορές 

στην ερµηνεία, από τους ελεγκτές, σε σχέση µε τη συµπερίληψη ή µη 

ορισµένων χαρακτηριστικών φυσικού τοπίου στην επιλέξιµη έκταση.  Το θέµα 

µη υιοθέτησης οµοιόµορφης πολιτικής, από τους ελεγκτές του Οργανισµού, 

όσον αφορά στην συµπερίληψη ορισµένων χαρακτηριστικών φυσικού τοπίου 

στην επιλέξιµη έκταση επισηµαίνεται και σε σχετική έκθεση της Γ∆ΓΑΑ  

αναφορικά µε έλεγχο που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2007. 

Βάσει των πιο πάνω ο Οργανισµός προέβη στην καταγραφή λεπτοµερών 

οδηγιών προς τους ελεγκτές του ως προς το χειρισµό τέτοιων περιπτώσεων. 

(iv) Φάκελοι επιτόπιων ελέγχων.  Με εξαίρεση δύο περιπτώσεις από το δείγµα 

που εξετάστηκε, τα έγγραφα στους φακέλους των επιτόπιων ελέγχων δεν 

ήταν αριθµηµένα, µε κίνδυνο απώλειας εγγράφων σηµαντικών για την έκβαση 

της αίτησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στις πλείστες περιπτώσεις ο ελεγκτής 

υπογράφει µόνο τη χειρόγραφη έκθεση επιτόπιου ελέγχου, ενώ η εκτυπωµένη 

έκθεση αποτελεσµάτων, στην οποία αναγράφονται οι µετρήσεις των 

εκτάσεων, υπογράφεται µόνο από το άτοµο που αξιολογεί τον έλεγχο και όχι 

από τον ίδιο τον ελεγκτή.  Επιπρόσθετα, ο κατάλογος αποτελεσµάτων ελέγχου 

πολλαπλής συµµόρφωσης δεν έφερε, σε καµία από τις περιπτώσεις που 

εξετάστηκαν, υπογραφή από τον ελεγκτή.  Τέλος εισηγήθηκα όπως, στις 

περιπτώσεις πολυσέλιδων εκτυπωµένων εκθέσεων αποτελεσµάτων, 

µονογράφονται από τον ελεγκτή όλες οι σελίδες της έκθεσης, έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων και να αποφεύγεται το ενδεχόµενο 

αντικατάστασης µέρους της σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι οι διαπιστώσεις µου θα ληφθούν υπόψη κατά 

τον έλεγχο της τήρησης των οδηγιών του υφιστάµενου εγχειριδίου επιτόπιων 

ελέγχων, οι οποίες δεν εφαρµόστηκαν επαρκώς από τους επιτόπιους ελεγκτές σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις. 
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(δ) ∆ιασταυρούµενοι έλεγχοι εκτάσεων που καλλιεργούνται µε αµπέλια.  
Από αντιπαραβολή των εκτάσεων συγκεκριµένων τεµαχίων που επιδοτούνται τόσο 

κάτω από το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων όσο και κάτω από διάφορα Μέτρα 

που χειρίζεται το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), διαπιστώθηκαν, σε 

αρκετές περιπτώσεις, διαφορές στις µετρήσεις που καταγράφηκαν κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΟΑΠ και το ΣΑΠ κατά το ίδιο έτος 

στα ίδια τεµάχια.  Παράλληλα παρατηρήθηκαν διαφορές στην καταγραµµένη 

έκταση τεµαχίων στα µητρώα του ΣΑΠ και του ΟΑΠ.  Το γεγονός αυτό εγείρει 

αµφιβολίες ως προς την ακρίβεια των µετρήσεων και των δεδοµένων των µητρώων 

των δύο Οργανισµών και καθιστά αναγκαία την διερεύνηση των διαφορών και 

εναρµόνιση των στοιχείων των δύο βάσεων δεδοµένων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, στα πλαίσια του επανασχεδιασµού του 

ΟΣ∆Ε έγινε συνάντηση λειτουργών του ΟΑΠ και του ΣΑΠ και προγραµµατίζονται 

κοινές επισκέψεις σε τεµάχια για να προωθηθεί η συναντίληψη των δύο 

Οργανισµών όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των εκτάσεων των αµπελώνων.  

Προγραµµατίζεται ανταλλαγή δεδοµένων για αλληλοενηµέρωση των βάσεων 

δεδοµένων όσον αφορά στα αµπέλια για συµβατότητα των σχετικών δεδοµένων. 

Επίσης, παρόλο που, σύµφωνα µε τους όρους του Μέτρου ΣΑΠ 1β (αναδιάρθρωση 

και µετατροπή αµπελώνων) η δράση της επαναφύτευσης στο ίδιο τεµάχιο θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί αφού παρέλθει διάστηµα υποχρεωτικής αγρανάπαυσης 

δύο αµπελουργικών περιόδων (1/8-31/7) µετά την εκρίζωση του αµπελώνα, 

διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένα τεµάχια τα οποία εκχερσώθηκαν κατά την περίοδο 

2006-2007 επιδοτήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων του 

2008, πριν δηλαδή, την πάροδο της υποχρεωτικής περιόδου αγρανάπαυσης, ως 

καλλιεργηµένα µε οινοποιήσιµα αµπέλια.  Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις 

τεµαχίων τα οποία επιδοτήθηκαν στα πλαίσια του µέτρου ΣΑΠ 1α (Πριµοδότηση 

εκρίζωσης αµπελώνων) κατά την περίοδο 2004-2005, τα οποία εντούτοις 

επιδοτήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων 2008 ως 

καλλιεργηµένα µε επιτραπέζια και οινοποιήσιµα αµπέλια. 

Θεωρώ ότι η διενέργεια διασταυρούµενων ελέγχων µε τη βάση δεδοµένων που 

τηρεί το ΣΑΠ θα βοηθούσε στον εντοπισµό και περαιτέρω διερεύνηση παρόµοιων 

περιπτώσεων έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταβολή εκταρικής επιδότησης σε µη 

δικαιούχους. 
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Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι διενεργείται διασταυρούµενος έλεγχος των 

αρχείων του ΣΑΠ και του ΟΑΠ κατά την πληρωµή των αγροπεριβαλλοντικών 

µέτρων και ότι από το 2009 παρόµοιος έλεγχος θα γίνεται και µε τη βάση 

δεδοµένων των εκταρικών επιδοτήσεων. 

Τέλος, όπως ανάφερα σε προηγούµενη έκθεσή µου, στα πλαίσια των  Μέτρων  

ΣΑΠ1α και 1.1.2, ο Οργανισµός επιδότησε την εκρίζωση πέραν των περίπου 

19.800 και 483 δεκαρίων µε αµπέλια, αντίστοιχα, ενώ παράλληλα επιδοτήθηκαν, 

βάσει σχετικού Σχεδίου για αναδιάρθρωση αµπελώνων, 2.019 δεκάρια.  Βάσει των 

πιο πάνω στοιχείων θα αναµενόταν να προκύψει µείωση στις εκτάσεις µε αµπέλια 

που τυγχάνουν επιδότησης, ενώ από την ανάλυση στοιχείων του Οργανισµού 

προκύπτει ότι οι εκτάσεις µε αµπέλια που επιδοτούνται στα πλαίσια του Σχεδίου 

Εκταρικής Επιδότησης παρουσιάζουν αύξηση.  Εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα 

αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον Οργανισµό και να διενεργηθούν πρόσθετοι 

διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι σε τεµάχια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν 

αµπέλια ώστε να διαπιστωθεί αν η πιο πάνω αύξηση δικαιολογείται ή όχι, η 

εισήγησή µου όµως δεν έχει εφαρµοστεί. 

(ε) ∆ιαδικασία έγκρισης συµπληρωµατικών πληρωµών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στις 

περιπτώσεις διοικητικού λάθους ή επιπρόσθετης πληρωµής που προκύπτει λόγω 

υποβολής ένστασης ή αιτήµατος επανεξέτασης µέχρι σήµερα ακολουθείται 

διαδικασία συγκεντρωτικής έγκρισης των πληρωµών µε δειγµατοληπτικό µόνο 

έλεγχο και επιβεβαίωση της ορθότητας των πληρωµών.  Όπως πληροφορήθηκα, 

προωθείται ήδη η δηµιουργία σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής η οποία θα καλεί 

τον χρήστη να εγκρίνει ξεχωριστά κάθε µία συµπληρωµατική πληρωµή πριν από 

την προώθησή της στη Μονάδα Παραλαβής Αιτηµάτων Πληρωµής. 

(στ) Επιχειρησιακό Σχέδιο Βελτίωσης του ΟΣ∆Ε.  Όπως αναφέρεται και στην 

επιστολή µου για το προηγούµενο έτος, µε στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

των αδυναµιών που παρατηρούνται στη λειτουργία του ΟΣ∆Ε, εκπονήθηκε, από 

ειδική οµάδα, που συστάθηκε µε οδηγίες του Επιτρόπου, µελέτη µε σκοπό την 

κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη βελτίωση του Συστήµατος ενώ 

εξασφαλίστηκε επίσης βοήθεια από Ολλανδούς εµπειρογνώµονες, στα πλαίσια του 

Προγράµµατος Twinning Light της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στη µελέτη υποβάλλονται 

εισηγήσεις, τόσο για βελτίωση όσο και για πλήρη συµµόρφωση του Συστήµατος µε 

την Κοινοτική νοµοθεσία, βάσει των οποίων έχει τροχοδροµηθεί ο 
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επανασχεδιασµός του ΟΣ∆Ε.  Σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που τέθηκαν το 

όλο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αναµένεται να ολοκληρωθεί γύρω στον 

Οκτώβριο του 2010. 

Οι πιο κάτω περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Συστήµατος του Οργανισµού µε 

την Κοινοτική Νοµοθεσία, οι οποίες επισηµαίνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για 

βελτίωση του ΟΣ∆Ε, δεν έχουν επιλυθεί ακόµα :   

(i) Τεµάχια εκµετάλλευσης.  Σύµφωνα µε το άρθρο 22(1) του Κανονισµού 

1782/2003, η αίτηση που υποβάλλεται ετησίως από κάθε γεωργό 

περιλαµβάνει όλα τα τεµάχια της εκµετάλλευσης και όχι µόνο τα συγκεκριµένα 

τεµάχια για τα οποία γίνεται αίτηση ενίσχυσης.  Η πρόνοια αυτή δεν έχει 

εφαρµοστεί µέχρι σήµερα από τον ΟΑΠ, καθώς η αίτηση που υποβάλλεται 

περιλαµβάνει µόνο τα τεµάχια τα οποία ο γεωργός επιθυµεί να δηλώσει προς 

επιδότηση.  Η εφαρµογή της πιο πάνω πρόνοιας θα καταστεί επιτακτική εάν 

εφαρµοστεί και στην Κύπρο το Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης που εφαρµόζεται 

στα 15 παλαιότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παράλειψη αυτή επισηµάνθηκε και από τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2007. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι το πιο πάνω θέµα έχει ληφθεί υπόψη στον 

επανασχεδιασµό του ΟΣ∆Ε και θα εφαρµοστεί από το 2010. 

(ii) Αναγκαίες πληροφορίες ενιαίας αίτησης/αγροτεµάχια αναφοράς.  Η 

ενιαία αίτηση, όπως υποβάλλεται σήµερα, δεν περιέχει πληροφορίες που να 

επιτρέπουν την αναγνώριση και τον καθορισµό της θέσης των αγροτεµαχίων 

της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 12(1)(δ) του 

Κανονισµού 796/2004, αφού τα στοιχεία που δίδονται αφορούν στο 

κτηµατολογικό τεµάχιο.  Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Οργανισµός έχει προβεί σε 

ενέργειες για προσδιορισµό των αγροτεµαχίων εκµετάλλευσης, διαδικασία η 

οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2010. 

(iii) Αποφυγή πολλαπλής χορήγησης ενίσχυσης για την ίδια έκταση.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 24(1)(α) του Κανονισµού 796/2004, στα δηλωθέντα 

τεµάχια θα πρέπει να διενεργούνται διασταυρούµενοι έλεγχοι, ώστε να 

αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση ενίσχυσης για την ίδια 

έκταση.  Με βάση το Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων που χρησιµοποιεί 
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ο Οργανισµός, το οποίο βασίζεται  στα κτηµατολογικά τεµάχια, η εφαρµογή 

της πιο πάνω πρόνοιας δεν διασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις.  

Συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις υποβολής αίτησης από περισσότερους από 

ένα αιτητές, για το ίδιο τεµάχιο, καταβάλλεται συνολική ενίσχυση προς τους 

αιτητές σύµφωνα µε τη µέγιστη επιλέξιµη έκταση που έχει καθοριστεί για 

ολόκληρο το τεµάχιο, χωρίς ωστόσο να απαιτείται ο προσδιορισµός, σε 

σκαρίφηµα, της έκτασης που αιτείται ο κάθε γεωργός έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι τα αιτούµενα τεµάχια δεν συµπίπτουν εν µέρει ή στην 

ολότητά τους. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι µε τον επανασχεδιασµό του ΟΣ∆Ε θα 

καθοριστούν τα επιµέρους αγροτεµάχια για κάθε κτηµατολογικό τεµάχιο (είτε αυτά 

δείχνουν διαφορετικές καλλιέργειες ή διαφορετικούς καλλιεργητές) έτσι ώστε να 

είναι εφικτό ο κάθε γεωργός να δηλώνει τα αγροτεµάχια που καλλιεργεί ο ίδιος κατά 

αποκλειστικότητα.  Η εφαρµογή αυτή θα τεθεί σε ισχύ το 2010. 

(iv) Βοσκότοποι.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1782/2003 (άρθρο 5(2)), θα 

πρέπει να διασφαλίζεται ότι η γη που αποτελούσε µόνιµους βοσκότοπους την 

1.5.2004 παραµένει ως µόνιµος βοσκότοπος.  Η πρόνοια αυτή µπορεί να µην 

εφαρµόζεται σε «δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις», υπό τον όρο ότι 

λαµβάνονται µέτρα για πρόληψη τυχόν σηµαντικής µείωσης της συνολικής 

έκτασης µόνιµων βοσκοτόπων. 

Όπως µας αναφέρθηκε, η διατήρηση της αναλογίας της συνολικής έκτασης 

µόνιµων βοσκοτόπων προς το σύνολο της γεωργικής γης ελέγχεται, χωρίς 

ωστόσο να τηρούνται οποιαδήποτε στοιχεία που να τεκµηριώνουν τη 

διενέργεια της επαλήθευσης της διατήρησης της πιο πάνω αναλογίας.   Για 

σκοπούς πληρέστερου ελέγχου εισηγήθηκα, σε προηγούµενη έκθεσή µου, 

όπως η διαδικασία υπολογισµού της αναλογίας της έκτασης µόνιµων 

βοσκοτόπων προς τη συνολική γεωργική καταγράφεται και τεκµηριώνεται 

κατάλληλα, και µελετηθούν τρόποι ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων των 

επιτόπιων ελέγχων στον υπολογισµό της.   

Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Οργανισµός έχει καταρτίσει σχετικό µητρώο µε την 

καταγραφή της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης ανά τεµάχιο µόνιµου 

βοσκότοπου, ωστόσο η διαδικασία υπολογισµού της αναλογίας της έκτασης 

µόνιµων βοσκοτόπων προς τη συνολική γεωργική έκταση εξακολουθεί να µη 
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διενεργείται επίσηµα και να τεκµηριώνεται κατάλληλα ενώ, όπως αναφέρω και 

πιο πάνω τον ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η διαδικασία επιβεβαίωσης της 

επιλέξιµης έκτασης όλων των αιτούµενων κτηµατολογικών τεµαχίων για 

βοσκοτόπους. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, το θέµα έχει ληφθεί υπόψη και θα 

εφαρµοστεί από το 2009. 

15. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

(α)  Γενικά.  Το Μέτρο αφορά στην παροχή, κατά κεφαλή, κρατικών ενισχύσεων για 

τα αιγοπρόβατα.  Οι συντελεστές επιδότησης για το 2008, οι οποίοι καθορίστηκαν 

µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 28.5.2008, αυξάνονται ελαφρώς 

για µονάδες από 100 µέχρι 1.000 ζώων ενώ για µονάδες πέραν των 1 000 ζώων η 

επιδότηση µειώνεται σχεδόν στο 1/3 αφού, όπως αναφέρεται στη σχετική 

απόφαση, ένας από τους στόχους του Μέτρου είναι και η προστασία του 

περιβάλλοντος από τα πολύ µεγάλα κοπάδια. 

Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο εφαρµογής του Μέτρου, η κεφαλική επιδότηση έγινε µε 

βάση τον αριθµό των ζώων που καταγράφτηκε, από τους κτηνοτρόφους, στο 

ερωτηµατολόγιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Αιγοπροβατοτροφίας για το 2007 

που υπέβαλαν στο Τµήµα Γεωργίας, κατόπιν καταµέτρησης των ζώων που 

κατείχαν στην εκµετάλλευσή τους κατά την 28.1.2008.   Στα κριτήρια συµµετοχής 

στο Μέτρο αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι κατά την περίοδο διεξαγωγής των 

επιτόπιων ελέγχων, από την 28.1.2008 µέχρι 1.4.2008, απαγορεύεται κάθε 

αγοραπωλησία ή /και µετακίνηση ζώων και επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι αιτητές 

υποχρεούνται να καταγράφουν στα µητρώα ζωικού πληθυσµού των µονάδων τους 

όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον πληθυσµό των ζώων τους (θανάτους, 

γέννες, σφαγές, µετακινήσεις), να συµπληρώνουν τα σχετικά έντυπα και να 

ενηµερώνουν  τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έγκαιρα για τις αλλαγές αυτές.   

(β)  Επιτόπιοι έλεγχοι.  Στα πλαίσια της εφαρµογής του Μέτρου διενεργήθηκαν 

επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγµα 283 αιτήσεων που αντιπροσωπεύει το 10% των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν.  Ο επιτόπιος έλεγχος για 100 από αυτές τις αιτήσεις, 

που αφορούσαν σε εκµεταλλεύσεις των Επαρχιών Λευκωσίας και Αµµοχώστου, 

διενεργήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισµό Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας και για τις 

υπόλοιπες 183 αιτήσεις, που αφορούσαν σε εκµεταλλεύσεις των Επαρχιών 

Λάρνακας, Λεµεσού και Πάφου,  από το Τµήµα Γεωργίας. 
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Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, µεταξύ των ζώων που 

δηλώθηκαν και των ζώων που καταµετρήθηκαν, σε 87 περιπτώσεις.  Σε 12 από 

αυτές, η απόκλιση που διαπιστώθηκε ήταν µεγαλύτερη του 50%, σε 7 ήταν µεταξύ 

25%- 49%, σε 11 ήταν µεταξύ 10% και 25% και στις υπόλοιπες 55 περιπτώσεις ήταν 

µικρότερη του 10%.  Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο εφαρµογής του Μέτρου, σε 

περιπτώσεις αποκλίσεων µέχρι 10% το ποσό της ενίσχυσης µειώνεται κατά το 

ποσοστό της απόκλισης, για αποκλίσεις από 10% µέχρι 25% θα µειώνεται κατά 

ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού απόκλισης και για αποκλίσεις µεγαλύτερες του 

25% δεν θα χορηγείται ενίσχυση για τη συγκεκριµένη περίοδο πριµοδότησης.  Σε 

περιπτώσεις αποκλίσεων πέραν του 50%, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης αποκλείεται 

από τη λήψη ενισχύσεων µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά των 

δηλωθέντων ζώων και των προσδιορισθέντων ζώων σωρευτικά για τα επόµενα τρία 

ηµερολογιακά έτη.  

Από επισκόπηση των αποτελεσµάτων των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Ζώα µε διαφορετικούς κωδικούς εκµετάλλευσης που βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο.  Κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι 15 από τις αιτήσεις 

του δείγµατος αφορούσαν σε εκµεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονταν στην ίδια 

κτηνοτροφική µονάδα µε άλλες, οπότε η καταµέτρηση των ζώων ανά 

εκµετάλλευση δεν κατέστη δυνατή.  Στις περιπτώσεις αυτές, η καταµέτρηση 

έγινε συνολικά για όλη τη κτηνοτροφική µονάδα και οι διαφορές που 

εντοπίστηκαν επιµερίστηκαν αναλογικά στις εκµεταλλεύσεις της µονάδας.  

Όµως, η επιδότηση υπολογίστηκε ανά εκµετάλλευση, λαµβάνοντας υπόψη τον 

αριθµό των ζώων που προέκυπταν µετά τον επιµερισµό των διαφορών. 

Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω τακτικής συγκέντρωσης πέραν της µίας 

εκµετάλλευσης στην ίδια κτηνοτροφική µονάδα, οι παραγωγοί επωφελούνται 

τις κατά πολύ πιο ψηλές επιδοτήσεις για µονάδες µέχρι 1.000 ζώων, ενώ ο 

στόχος της κλιµακωτής επιδότησης για προστασία του περιβάλλοντος από τα 

πολύ µεγάλα κοπάδια δεν επιτυγχάνεται.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε δύο 

περιπτώσεις όπου τρεις εκµεταλλεύσεις βρίσκονταν συγκεντρωµένες στα ίδια 

υποστατικά, το σύνολο των πληρωµών ανήλθε σε €36.490 (λόγω ποινής που 

επιβλήθηκε για αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν) και €52.292, αντίστοιχα, ενώ 
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αν θεωρούνταν ως µία εκµετάλλευση το σύνολο της επιδότησης θα ανερχόταν 

σε €32.106 (πριν την αποκοπή ποινής) και €38.456, αντίστοιχα. 

Επίσης, από δειγµατοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που διενεργήθηκε από την 

Υπηρεσία µου, εντοπίστηκε περίπτωση αιτητή ο οποίος διέθετε δύο κωδικούς 

εκµετάλλευσης, παρόλο που, όπως διαπιστώθηκε από επιτόπιο έλεγχο,  τα 

ζώα του βρίσκονταν όλα στον ίδιο χώρο.  Ο υπό αναφορά αιτητής επιδοτήθηκε 

ορθά στο σύνολο των ζώων του, χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι διέθετε 

δύο κωδικούς εκµετάλλευσης. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, εφόσον η σχετική απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου αναφέρει ότι η επιδότηση θα καταβάλλεται ανά µονάδα, ότι οι 

εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ίδια κτηνοτροφική µονάδα θα πρέπει να 

τυγχάνουν  µεταχείρισης ως µια µονάδα και η επιδότηση να επιµερίζεται 

αναλογικά στους παραγωγούς των διάφορων εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται 

στη µονάδα.  Επίσης, η ύπαρξη ζώων, στον ίδιο χώρο, µε διαφορετικούς 

κωδικούς εκµετάλλευσης εµπερικλείει κινδύνους που άπτονται υγειονοµικών 

θεµάτων αφού, σύµφωνα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κάθε εκµετάλλευση 

είναι µια ξεχωριστή επιδηµιολογική µονάδα και εισηγήθηκα όπως, όταν 

εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, ειδοποιούνται άµεσα οι Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες ώστε να αξιολογούν τα δεδοµένα και, εκεί που παρίσταται ανάγκη, 

να δίνουν ένα ενιαίο κωδικό εκµετάλλευσης για όλα τα ζώα. 

(ii) Επιβολή ποινών βάσει των αποτελεσµάτων των επιτόπιων ελέγχων.  
Όπως παρατηρήθηκε, στις επτά από τις 19 περιπτώσεις στις οποίες 

διαπιστώθηκαν αποκλίσεις πέραν του 25% και, βάσει του εγχειριδίου 

εφαρµογής, δεν θα έπρεπε να καταβληθεί καµία ενίσχυση, καταβλήθηκε 

ενίσχυση κατόπιν ένστασης του κτηνοτρόφου.  Στις τρεις από αυτές, που 

περιγράφονται πιο κάτω, δεν αιτιολογείται, κατά την άποψή µου, η αποδοχή 

της ένστασης του κτηνοτρόφου και η καταβολή της ενίσχυσης. 

(α) Αιτητής που δήλωσε 650 ζώα και του καταµετρήθηκαν, στις 20.3.2008,  

413 ζώα (ποσοστό απόκλισης 36,46%), τηλεφώνησε στις 13.3.2008, µία 

εβδοµάδα πριν τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στη µονάδα του και ένα, 

σχεδόν, µήνα, µετά την υποβολή της αίτησής του, και ανέφερε ότι, κατόπιν 

καταµέτρησης των ζώων του από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε 

ότι τα ζώα του ήταν λιγότερα από αυτά που δήλωσε στα σχετικά έντυπα ο 
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υπάλληλός του.  Κατόπιν έγκρισης της προϊσταµένης του Τµήµατος 

Εξουσιοδότησης Πληρωµών, ο αιτητής αναθεώρησε, στις 18.3.2008 τα 

στοιχεία που υπέβαλε (δύο µέρες πριν τον επιτόπιο έλεγχο), µειώνοντας τον 

αριθµό των ζώων του κατά 150 ζώα  (δηλαδή µείωσε την αρχική του δήλωση 

κατά 23%) και έλαβε επιδότηση ύψους €7.205.  Επισηµαίνεται ότι ο αιτητής 

υπέγραψε ο ίδιος την αίτηση που υποβλήθηκε στον Οργανισµό για λήψη της 

επιδότησης και µονόγραψε το έντυπο της ετήσιας επισκόπησης 

αιγοπροβάτων και συνεπώς ο ισχυρισµός του παραγωγού ότι δηλώθηκαν 

περισσότερα ζώα από τον υπάλληλό του δεν ευσταθεί. 

(β) Αιτητής που δήλωσε 422 ζώα και του καταµετρήθηκαν 341, ανέφερε στους 

ελεγκτές ότι έγινε λάθος στην αίτησή του, την οποία συµπλήρωσε άλλος.  

Ωστόσο, η υπογραφή του παραγωγού στην έκθεση επιτόπιου ελέγχου είναι η 

ίδια µε εκείνη της αίτησης για ενίσχυση και του εντύπου επισκόπησης 

αιγοπροβάτων, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο ισχυρισµός του παραγωγού 

δεν ευσταθούσε.  Επίσης, το δελτίο επιτόπιου ελέγχου είναι εµφανώς 

αλλοιωµένο όσον αφορά στον αριθµό των ζώων που καταµετρήθηκαν, µε 

διαφορετικό µελάνι και χωρίς οι αλλαγές να µονογράφονται.  Επίσης, το 

ποσοστό απόκλισης που αναγράφεται δεν συνάδει µε τον αλλοιωµένο 

συνολικό αριθµό των ζώων που καταµετρήθηκαν αλλά µε τον αριθµό που 

προφανώς είχε αναγραφεί αρχικά.  Ο αιτητής έλαβε επιδότηση ύψους €5.366. 

(γ) Αιτητής που αιτήθηκε επιδότηση για 42 ζώα και του καταµετρήθηκαν 17, 

ανέφερε ότι από λάθος του πατέρα του δεν υποδείχθηκαν στους ελεγκτές όλα 

τα ζώα της εκµετάλλευσης.  Ωστόσο, η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου 

υπογράφτηκε από τον ίδιο τον αιτητή.  Ο αιτητής επιδοτήθηκε µε το ποσό των 

€1.155. 

(γ)  Υπολογισµός επιδότησης.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στον υπολογισµό 

των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του πιο πάνω µέτρου 

διαπιστώθηκε ότι, στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο, ο κτηνοτρόφος δήλωνε 

ότι, κατά την περίοδο που µεσολάβησε από 28.1.2008 µέχρι την ηµεροµηνία του 

επιτόπιου ελέγχου, είχε σφαγές επιλέξιµων ζώων, ο ισχυρισµός του γινόταν 

αποδεκτός και λάµβανε επιδότηση επί του συνόλου των δηλωθέντων ζώων αν οι 

σφαγές ήταν καταχωρισµένες στο σχετικό µητρώο του κτηνοτρόφου.  Ωστόσο, αυτό 

είναι σε αντίθεση των όρων συµµετοχής στο Μέτρο, οι οποίοι προβλέπουν ότι κατά 
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την περίοδο διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων, από την 28.1.2008 µέχρι 

1.4.2008, απαγορεύεται κάθε αγοραπωλησία ή /και µετακίνηση ζώων.   

Επίσης, από διασταύρωση των στοιχείων µίας περίπτωσης µε τη βάση δεδοµένων 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπου, από τα 1.300 ζώα που δήλωσε ο κτηνοτρόφος 

καταµετρήθηκαν 1.050 και η διαφορά δικαιολογήθηκε µε 242 σφαγές και 8 

θανάτους επιλέξιµων ζώων, διαπιστώθηκε ότι οι σφαγές επιλέξιµων ζώων  της 

συγκεκριµένης εκµετάλλευσης κατά την περίοδο 28.1 – 1.4.2008 ανέρχονταν σε 

µόνο έξι επιλέξιµα ζώα, ενώ δεν είχαν δηλωθεί καθόλου θάνατοι ζώων.   Με βάση 

τα πιο πάνω, προκύπτει απόκλιση ύψους 23,8% από τα στοιχεία της αίτησης του 

κτηνοτρόφου και θα έπρεπε, βάσει των κανόνων του εγχειριδίου εφαρµογής, να του 

επιβληθεί ποινή στο διπλάσιο του ποσοστού απόκλισης, δηλαδή 47,6% ή €15.976.  

Αντί αυτού, ο κτηνοτρόφος επιδοτήθηκε στο σύνολο των ζώων που δήλωσε, 

δηλαδή 1.300 ζώα, λαµβάνοντας το συνολικό ποσό των €33.550. 

(δ) ∆ιενέργεια διασταυρούµενων ελέγχων.  Όπως πληροφορήθηκα, η βάση 

δεδοµένων του  Σχεδίου καταγραφής και αναγνώρισης αιγοπροβάτων που τηρούν 

οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχει φτάσει πλέον σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 

αξιοπιστίας και µπορεί να χρησιµοποιείται για τη διενέργεια διασταυρωµένων 

ελέγχων.  Εισηγήθηκα όπως ζητείται ετήσια η υποβολή κατάστασης από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην οποία να φαίνεται ο αριθµός επιλέξιµων ζώων ανά 

εκµετάλλευση κατά την ηµεροµηνία που λαµβάνεται υπόψη για την επιδότηση, η 

οποία να αντιπαραβάλλεται µε τις δηλώσεις που υποβάλλονται από τους 

κτηνοτρόφους στα πλαίσια της ετήσιας επισκόπησης της αιγοπροβατοτροφίας του 

Τµήµατος Γεωργίας.  Όπου διαπιστώνονται µεγάλες διαφορές θα πρέπει να 

διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ώστε να διακριβώνεται αν οι διαφορές οφείλονται σε 

παράλειψη του κτηνοτρόφου να ενηµερώσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για 

µεταβολές στο ζωικό πληθυσµό της µονάδας του ή σε λανθασµένη δήλωσή του. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, κατά την εκτίµηση του Οργανισµού η βάση 

δεδοµένων του Σχεδίου καταγραφής και αναγνώρισης αιγοπροβάτων που τηρούν 

οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν έχει φτάσει ακόµα σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 

αξιοπιστίας για να µπορεί να χρησιµοποιείται για διασταυρούµενους ελέγχους.  

Παρόλα αυτά, µε τη νέα εξαγγελία του Μέτρου, ο Οργανισµός θα επιχειρήσει να 

διεξάγει διασταυρωτικούς ελέγχους µε την εν λόγω βάση για να διαπιστώσει το 

βαθµό αξιοπιστίας της. 
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(ε) Καταβολή επιδοτήσεων σε µη δικαιούχους.  Σύµφωνα µε τους όρους του 

Μέτρου, σε περιπτώσεις αποκλίσεων πέραν του 50%, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης 

αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά 

των δηλωθέντων ζώων και των προσδιορισθέντων ζώων σωρευτικά για τα επόµενα 

τρία ηµερολογιακά έτη.   Παρατηρήθηκε περίπτωση αιτητή όπου, παρόλο που κατά 

τους επιτόπιους ελέγχους του 2007 σηµειώθηκε απόκλιση µεγαλύτερη του 50%, 

καταβλήθηκε κανονικά ολόκληρη η επιδότηση που του αντιστοιχούσε βάσει της 

δήλωσής του για το 2008, ενώ βάσει των όρων του Μέτρου, δεν θα έπρεπε να είχε 

καταβληθεί σε αυτό κανένα ποσό ενίσχυσης.  Εισηγήθηκα όπως, για αποφυγή 

παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον, εισαχθούν στο µηχανογραφηµένο σύστηµα τα 

αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων προηγούµενων ετών ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση των προνοιών του Μέτρου πριν την καταβολή των πληρωµών. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η εισήγησή µου έχει ληφθεί υπόψη και θα 

εφαρµοστεί µε τη νέα προκήρυξη του Μέτρου. 

16. Βαθµός υλοποίησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.    

Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2004 – 2006, το οποίο εγκρίθηκε 

µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµερ. 6.7.2004, αφορά σε συνολικές 

δαπάνες υλοποίησης, περιλαµβανοµένων και των εγκεκριµένων Κρατικών 

ενισχύσεων, ύψους €158,3 εκ., µε ανώτατο όριο επιχορήγησης από το ΕΓΤΠΕ –

Τµήµα Εγγυήσεων, τα €74,8 εκ.  Σύµφωνα µε την υπό αναφορά απόφαση, η 

τελευταία ηµεροµηνία ανάληψης πληρωµών από το ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων 

είναι η 31.12.2008. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, µέχρι την 31.12.2008 διενεργήθηκαν, στα 

πλαίσια του Σχεδίου, πληρωµές σε δικαιούχους, συνολικού ύψους €143.879.796 εκ 

των οποίων τα €74.792.807 αφορούσαν συνεισφορά του ΕΓΤΠΕ – Τµήµατος 

Εγγυήσεων. Ποσό ύψους €71.060.000 έχει ήδη εκταµιευθεί  (€11.968.000 ως 

πληρωµή έναντι και €59.092.000 ως ενδιάµεσες πληρωµές).      Όπως προκύπτει, 

το ποσοστό εκταµίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου 

ανήλθε, µέχρι τις 31.12.2008, περίπου στο 95%.  Η πληρωµή του τελικού 

υπολοίπου αναµένεται να εκταµιευθεί κατά την εκκαθάριση των λογαριασµών του 

Οργανισµού για το οικονοµικό έτος 2009, στα πλαίσια του άρθρου 32(4) του 

Κανονισµού Ε.Κ. αρ. 1260/1999. 
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Σηµειώνεται ότι, µε βάση τον χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Σχεδίου, δηλαδή του Τµήµατος Γεωργίας, διαπιστώθηκε, 

κατά το 2007, ότι για την υλοποίηση και ικανοποίηση των δεσµεύσεων του Σχεδίου 

απαιτούνταν επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους €77,6 εκ. (£45,42 εκ.), και βάσει 

σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 

19.6.2007, την αύξηση του συνόλου των πιστώσεων του Σχεδίου κατά €22,31εκ. 

(£13,06 εκ).  Παράλληλα, ενέκρινε τη µεταφορά, υπό τη µορφή ανειληµµένων 

πιστώσεων, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 στο Σχέδιο 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006, ποσού ύψους €55,29 εκ. (£32,36 εκ.) και την 

ενίσχυση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 µε ισόποσους 

εθνικούς πόρους.  Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 

4.10.2007, ενέκρινε την µεταφορά επιπλέον ποσού ύψους €17,09 εκ.(£10 εκ.), υπό 

τη µορφή ανειληµµένων δεσµεύσεων, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007 – 2013 στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006, το οποίο όµως δεν θα 

αντισταθµιστεί µε ισόποσους εθνικούς πόρους.  Ως αποτέλεσµα, το ποσό αυτό θα 

επιβαρύνει αποκλειστικά το Πρόγραµµα 2007-2013 και θα µειώσει τις διαθέσιµες 

συγχρηµατοδοτούµενες πιστώσεις κατά €17,09 εκ. (£10 εκ.) 

17. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.    

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε απόφασή της ηµερ, 23.11.2007, ενέκρινε το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2013, 

µε σύνολο δαπανών εφαρµογής του, περιλαµβανοµένων των εγκεκριµένων 

Κρατικών ενισχύσεων, ύψους €380,3 εκ. Η µέγιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταµείου  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθορίζεται στα €162,5 εκ., και 

η τελευταία ηµεροµηνία καταβολής πληρωµών ορίζεται η 31.12.2015.  Τα 

εγκεκριµένα ποσά µειώθηκαν κατά £10 εκ., όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο της επιστολής µου. 

Μέχρι τον Απρίλιο του 2009 προκηρύχθηκαν όλα τα Μέτρα/Καθεστώτα του 

Προγράµµατος, εξαιρουµένων των Μέτρων 1.4 και 2.2 και των Καθεστώτων 1.8.2 

και 2.3.8. 

Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκαν συνολικές πληρωµές ύψους €25.814.687 

από τις οποίες ποσό  €19.036.858 αφορούσαν πληρωµές υπό µορφή 

ανειληµµένων πιστώσεων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006, ενώ το 
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υπόλοιπο ποσό ύψους €6.777.829 αφορούσε σε πληρωµές αιτήσεων του Μέτρου 

2.1. 

18. Καθεστώς 1.1.1 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006: Γενικές 
επενδύσεις για εκσυγχρονισµό των γεωργοκτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων. 

(α) Αµοιβές συµβούλων.  ‘Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 

σύµφωνα µε τα ειδικά κριτήρια για συµµετοχή στο Καθεστώς 1.1.1 του Σχεδίου 

Αγροτικής Ανάπτυξης, η βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης επιβεβαιώνεται µε 

την ανάλυση των καθαρών γεωργικών εισροών και εκροών.  Στις πλείστες των 

περιπτώσεων, η ετοιµασία της ανάλυσης αυτής διενεργείται από συµβούλους, οι 

οποίοι υπογράφουν και την αίτηση συµµετοχής στο σχέδιο για λογαριασµό των 

πελατών τους και η αµοιβή των οποίων  αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για σκοπούς  

επιχορήγησης.   

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, 

διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου η ετοιµασία των πιο πάνω αναλύσεων έγινε είτε 

από εταιρεία µέτοχος της οποίας είναι άτοµο πρώτου βαθµού συγγένειας µε υπάλληλο 

του Οργανισµού που είχε, µέχρι τον ∆εκέµβριο που έληξε η σύµβασή του, την 

αρµοδιότητα για την έγκριση της πληρωµής, είτε  από εταιρεία συµβούλων, µέτοχος 

της οποίας είναι άτοµο πρώτου βαθµού συγγένειας µε υπάλληλο του Τµήµατος 

Γεωργίας, που έχει την αρµοδιότητα για την έγκριση των αιτήσεων.   

Με βάση τις πιο πάνω επισηµάνσεις µου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών ζήτησε 

από τον Οργανισµό να ετοιµάσει σχετικό κατάλογο µε το συνολικό αριθµό των 

αιτήσεων στις οποίες ενήργησαν ως σύµβουλοι οι υπό αναφορά εταιρείες.  Επίσης, µε 

επιστολή ηµερ. 24.2.2009, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ζήτησε λεπτοµερείς πληροφορίες για το πιο πάνω θέµα, στις οποίες περιλαµβάνονται 

ο αριθµός των αιτήσεων για τις οποίες ενήργησαν ως σύµβουλοι οι εταιρείες αυτές 

καθώς και το ύψος της αµοιβής που έλαβαν.   

Σύµφωνα µε στοιχεία που υποβλήθηκαν, από τον Οργανισµό, στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, η µία εκ των δύο προαναφερόµενων εταιρειών ενήργησε ως 

σύµβουλος σε 205 και η άλλη σε 26 περιπτώσεις από τις 1.941 συνολικά αιτήσεις του 

Καθεστώτος που εγκρίθηκαν.  Επισηµαίνεται ότι, από τις αιτήσεις αυτές, 103 είχαν 

υποβληθεί κατευθείαν από τους αιτητές, αφού αυτό ήταν αποδεκτό κατά την πρώτη 
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προκήρυξη του Καθεστώτος, ενώ άλλες 190 συµπληρώθηκαν από διάφορους που 

ασχολήθηκαν ως σύµβουλοι σε πολύ µικρό αριθµό περιπτώσεων της πρώτης 

προκήρυξης του Καθεστώτος.   Όσον αφορά στις υπόλοιπες 1.648 αιτήσεις, αυτές 

συµπληρώθηκαν από 63 φορείς, µε µέσο όρο, δηλαδή, 26 αιτήσεων ανά φορέα.  

Όπως προκύπτει, η µία εκ των δύο εταιρειών ενήργησε ως σύµβουλος σε πολύ 

περισσότερες περιπτώσεις από το µέσο όρο, ενώ σύµφωνα µε τον κατάλογο που 

ετοιµάστηκε από τον ΟΑΠ, έχει υποβάλει τον µεγαλύτερο αριθµό µελετών από όλους 

τους συµβούλους.   

Τονίζεται επίσης ότι από τις 205 συνολικά µελέτες που υποβλήθηκαν από την υπό 

αναφορά εταιρεία, οι 73 διενεργήθηκαν κατά την περίοδο της πρώτης προκήρυξης του 

Καθεστώτος, δηλαδή από 1.6.2004 µέχρι 16.8.2004 και οι υπόλοιπες 132 κατά την 

περίοδο της δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος, δηλαδή από 15.7.2005 µέχρι 

15.11.2005.  Όπως προκύπτει, οι 73 αιτήσεις ετοιµάστηκαν σε διάστηµα ενάµιση µήνα 

και οι 132 σε διάστηµα 4 µηνών. 

Κατόπιν διαπίστωσής µου ότι οι αµοιβές των συµβούλων κάτω από το Καθεστώς 

1.1.1 παρουσίαζαν σηµαντική διακύµανση, αφού δεν καθοριζόταν ανώτατο όριο 

αµοιβής, όπως στην περίπτωση των αµοιβών συµβούλων που διεκδικούνταν κάτω 

από το Μέτρο 1.5, ο Οργανισµός υιοθέτησε την εισήγησή µου και στο Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 καθορίστηκαν ανώτατα όρια σε όλες τις 

περιπτώσεις των αµοιβών συµβούλων.  Τα όρια αυτά, όπως µας αναφέρθηκε, θα 

ισχύουν για τις νέες προκηρύξεις του Καθεστώτος και όχι για τις εκκρεµείς αιτήσεις 

της προηγούµενης προκήρυξης του Καθεστώτος. 

(β) Εταιρείες εµπορίας γεωργικών υλικών/µηχανηµάτων που ενεργούν και 
ως σύµβουλοι αιτητών.  Εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις εταιρειών, που 

ασχολούνται µε την εµπορία γεωργικών υλικών ή/και µηχανηµάτων οι οποίες, 

σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, ενήργησαν και ως σύµβουλοι αιτητών, η 

πρώτη σε 37 και η άλλη σε επτά περιπτώσεις.   

Όπως διαπιστώθηκε από τη δειγµατοληπτική εξέταση 11 από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, στις επτά από αυτές σηµαντικό µέρος του εξοπλισµού/µηχανηµάτων 

που περιλήφθηκε στην αίτηση για επιδότηση είχε αγοραστεί, όπως προκύπτει από 

τα τιµολόγια που υποβλήθηκαν, από τις ίδιες επιχειρήσεις που ενέργησαν ως 

σύµβουλοι του αιτητή: 
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α/α 

 
Αρ. 

αίτησης 

 
Ηµερ. 

πληρωµής 

Συνολικό 
ποσό 

επιδότησης 

Ποσό που αφορούσε σε 
αγορές από την εταιρεία 

του συµβούλου 
   € € % 

1 L1036 7.8.2008 61.695,11 42.350,78 68,6 
2 P510 9.10.2008 34.397,80 31.694,22 92,1 
3 P712 5.2.2009 45.586,28 25.424,79 55,8 
4 P706 11.3.2009 43.748,26 15.847,50 36,2 
5 P544 20.3.2009 43.965,66 12.387,36 28,2 
6 A2227 4.5.2009 38.683,40 20.392,50 52,7 
7 K1234 4.5.2009 31.030,91 17.917,80 57,7 

 
Σηµείωσα ότι ο ένας από τους πιο πάνω συµβούλους εξακολουθεί να 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο διαπιστευµένων φορέων που ετοιµάστηκε βάσει 

των προνοιών του Μέτρου 1.4,  για την ετοιµασία σχεδίων βελτίωσης, 

επιχειρησιακών προγραµµάτων και µελετών βιωσιµότητας στα πλαίσια του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  Επισήµανα επίσης ότι, σύµφωνα 

µε τις πρόνοιες του Μέτρου 1.4, «οι υποψήφιοι φορείς δεν θα διαπιστεύονται όταν 

έχουν εµπορικά συµφέρονται µε εταιρείες πωλήσεως υλικών, µηχανηµάτων κ.α. 

που χρησιµοποιούνται στη γεωργία».   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι το θέµα εξετάζεται σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Γεωργίας. 

19. Μέτρο 1.2:  Πρόγραµµα ενθάρρυνσης της βελτίωσης και ανάπτυξης της 
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο αιτήσεων του Μέτρου 1.2 διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο εφαρµογής του Μέτρου, «στις περιπτώσεις οµίλων 

εταιρειών η χορηγία θα συµψηφίζεται έτσι ώστε η χορηγία που θα δικαιούνται 

όλες οι εταιρείες του οµίλου να µην ξεπερνά τις £300.000 (€510.000)».  Όπως 

µας αναφέρθηκε, ο έλεγχος τήρησης της πιο πάνω πρόνοιας γίνεται µέσω των 

αρχείων του Εφόρου Εταιρειών από τη µονάδα εφαρµογής του Υπουργείου 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας χωρίς, ωστόσο, να  τεκµηριώνεται η διενέργειά του 

και να καταγράφονται τα αποτελέσµατά του. 

(ii) Σε συγκεκριµένη αίτηση για την ανέγερση βιοµηχανικής µονάδας για τη 

στέγαση των εργασιών εταιρείας που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο 

υφιστάµενων επιχειρήσεων, η οποία  αξιολογήθηκε ως νέα επιχείρηση, δεν 
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υποβλήθηκε η τεχνοοικονοµική µελέτη που προνοείται από τους όρους του  

Μέτρου για τέτοιες περιπτώσεις. 

(iii) Στον κατάλογο διοικητικών ελέγχων από το φορέα υλοποίησης 

περιλαµβάνεται σηµείο ελέγχου για το κατά πόσο «πληρούνται τα κριτήρια και 

οι όροι του Μέτρου».  Το σηµείο αυτό θεωρείται πολύ γενικό και εισηγούµαστε 

όπως, σε παρόµοιες περιπτώσεις κατά την εφαρµογή Μέτρων του νέου ΠΑΑ, 

η συµµόρφωση µε τα κριτήρια και όρους ανά Μέτρο καταγράφεται αναλυτικά 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόµενο σφάλµατος ή παράλειψης κατά 

την εφαρµογή του προγράµµατος. 

(iv) Σύµφωνα µε σηµείωµα που βρισκόταν καταχωρισµένο στο σχετικό φάκελο, 

αιτητής, σε τηλεφωνική επικοινωνία του µε το Υπουργείο Εµπορίου, δήλωσε 

την πρόθεσή του για αγορά µηχανηµάτων τα οποία δεν συµπεριέλαβε στην 

αίτησή του κατά την πρώτη προκήρυξη του Μέτρου γιατί, όπως ανάφερε, σε 

τέτοια περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσής του θα ξεπερνούσε τις 

€100.000 και σε τέτοια περίπτωση ήταν υποχρεωµένος να υποβάλει 

τεχνοοικονοµική µελέτη και προς αποφυγή της υποχρέωσης αυτής, θα 

περιλάµβανε τα µηχανήµατα αυτά στην αίτησή του κατά τη δεύτερη 

προκήρυξη του Μέτρου.  Εισηγούµαστε όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο 

καθορισµού όρου που να απαγορεύει την κατάτµηση της επένδυσης µε σκοπό 

την αποφυγή προνοιών του Μέτρου. 

(v) Τα τιµολόγια/αποδείξεις (παραστατικά έγγραφα) γίνονται δεκτά και ως 

πιστοποιηµένα αντίγραφα µε σφραγίδα του Υπουργείου Εµπορίου.  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου η σφραγίδα δεν φέρει υπογραφή και 

ηµεροµηνία, µε αποτέλεσµα να µην είναι εµφανής η ηµεροµηνία παραλαβής 

των εγγράφων. 

20. Καθεστώς 2.3.1:  ∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού 
περιβάλλοντος και του παραδοσιακού τοπίου µε έµφαση στις 
αποστερηµένες περιοχές. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αιτήσεις της δεύτερης 

προκήρυξης του πιο πάνω Καθεστώτος διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου η συνολική αιτηθείσα έκταση σύµφωνα µε 

το πενταετές συµβόλαιο συµµετοχής στο υπό αναφορά Καθεστώς  δεν 

συνάδει µε την έκταση όπως εµφανίζεται στην αρχική αίτηση που υπέβαλε ο 
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δικαιούχος, χωρίς ο λόγος της διαφοροποίησης να τεκµηριώνεται στο φάκελο 

της αίτησης.  Σηµειώνεται ότι η σχετική τεκµηρίωση καταχωρίζεται στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα. 

(ii) Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καθεστώτος, η ενίσχυση χορηγείται «υπό την 

αίρεση ότι ο αριθµός των δένδρων υπερβαίνει τα 100 ανά εκτάριο».  Η 

∆ιευκρίνιση αρ. 10 της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Σχεδίου Αγροτικής 

Ανάπτυξης αναφέρει ότι η έκταση ενός δεκαρίου στην περίπτωση αξιοποίησης 

της γης και µε άλλη καλλιέργεια καθορίζεται στα 23 δέντρα στην περίπτωση 

των αµυγδαλιών, πολεµιδιών και αγραπιδκιών και στα 15 δέντρα στην 

περίπτωση των πιστακιών.  Παρατηρήθηκε ότι δεν διενεργείται 

διασταυρούµενος έλεγχος µε τη βάση δεδοµένων του σχεδίου εκταρικών 

επιδοτήσεων για εντοπισµό των περιπτώσεων συγκαλλιέργειας σε 

συγκεκριµένα τεµάχια από τον ίδιο αιτητή ώστε να καθίσταται εφικτή η 

εφαρµογή του πιο πάνω όρου.  

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο διασταυρούµενος έλεγχος διενεργήθηκε εν 

µέρει για τις περιπτώσεις όπου όλες οι καλλιέργειες των τεµαχίων συµµετέχουν στο 

συγκεκριµένο Μέτρο. 

(iii) Παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των διαδικασιών 

από την υποβολή των αιτήσεων µέχρι τη διενέργεια πληρωµής στους 

δικαιούχους, µε µέσο όρο διάρκειας 1. 011 µέρες (ελάχιστος χρόνος 896 µέρες 

και µέγιστος 1.308 µέρες). Σύµφωνα µε τον Οργανισµό η καθυστέρηση 

οφείλεται στην άρση της αναδοχής του καθεστώτος από το Τµήµα Γεωργίας 

και την απευθείας ανάληψή του από τον ΟΑΠ από το Μάιο του 2005. 

21. Σύµβαση για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήµατος 
για τη διαχείριση ορισµένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-
2013. 

(α) Μετά από προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού, ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 

9.3.2007, ο Οργανισµός κατακύρωσε, στις 16.11.2007 σύµβαση παροχής 

υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήµατος για τη 

διαχείριση ορισµένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013, σε 

κοινοπραξία εταιρειών.  Η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 22.11.2007 για ποσό 

ύψους £312.810 (€534.468), περιλαµβανοµένης λειτουργικής υποστήριξης και 

εξαιρουµένου του κόστους συντήρησης και ΦΠΑ.  Η ανάδοχη κοινοπραξία ανέλαβε 
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να ολοκληρώσει το έργο σε 18 µήνες µε αναµενόµενη ηµεροµηνία τελικής 

παράδοσης τις 15.5.2009. 

Σε σχετική επιστολή του προς την ανάδοχο κοινοπραξία, ηµερ. 23.10.2008, ο ΟΑΠ 

επισηµαίνει την αδυναµία εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων εντός των 

καθορισµένων χρονικών πλαισίων και ζητεί τη λήψη άµεσων µέτρων για 

αποκατάσταση των προβληµάτων, επιφυλάσσοντας όλα του τα δικαιώµατα σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης της κοινοπραξίας µε τις συµβατικές της 

υποχρεώσεις. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (∆ΑΣΑΑ) σε σχετική 

επιστολή ηµερ. 2.2.2009 προς τον ΟΑΠ, εξέφρασε τις ανησυχίες της ενόψει των 

σηµαντικών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην παράδοση των 

αναµενόµενων λογισµικών, δεδοµένης της προκήρυξης µεγάλου αριθµού Μέτρων 

του ΠΑΑ 2007-2013 και της αδράνειας, όσον αφορά στην επεξεργασία των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν, λόγω έλλειψης λογισµικού. 

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στις 10.2.2009, υπό την προεδρία του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισηµάνθηκε ο κίνδυνος 

καθυστέρησης στην αξιολόγηση των αιτήσεων και στην πληρωµή των επιλέξιµων 

δράσεων και αποφασίστηκε: 

(i) να γίνει αξιολόγηση του πρώτου λογισµικού του Καθεστώτος 1.5.1, που 

αναµένεται να παραδοθεί, για να διαφανεί η δυνατότητα της κοινοπραξίας για 

παράδοση ολόκληρου του λογισµικού του Καθεστώτος, και  

(ii) να γίνει άµεση διερεύνηση από τον Οργανισµό για εντοπισµό άλλης εταιρείας 

στην οποία να γίνει απευθείας ανάθεση για ετοιµασία του λογισµικού, σε 

περίπτωση διακοπής του συµβολαίου µε την κοινοπραξία. 

Σε σύσκεψη που ακολούθησε στις 13.2.2009 στο Τµήµα Γεωργίας ετοιµάστηκε 

χρονοδιάγραµµα παράδοσης των επιµέρους λογισµικών για κάθε Μέτρο/ 

Καθεστώς, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που καθόρισε η ∆ΑΣΑΑ.  Η 

κοινοπραξία υπέβαλε στον Οργανισµό, στις 5.3.2009, αναθεωρηµένο 

χρονοδιάγραµµα µε προβλεπόµενη ολοκλήρωση του έργου την 27.10.2009, 

σηµειώνοντας καθυστέρηση πέντε µηνών στην παράδοση του έργου. 

Παρά τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, για υποβοήθηση της έγκαιρης υλοποίησης 

του έργου, οι οποίες συµφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης των ∆ιευθυντών 
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του έργου στις 10.4.2009, η οποία ακολούθησε σχετική Υπουργική  συνάντηση 

κατά την ίδια ηµέρα, εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην 

παράδοση των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων όπως αυτά περιλαµβάνονταν 

στο χρονοδιάγραµµα που υποβλήθηκε στις 5.3.2009.  Σε σχετική επιστολή του 

Οργανισµού προς τον ανάδοχο, ηµερ. 27.4.2009, γίνεται αναφορά σε έξι 

παραδοτέα προϊόντα που παρουσιάζουν καθυστέρηση. 

Ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση 

υλοποίησης του πιο πάνω έργου και τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες προτίθεται 

να προβεί ο Οργανισµός για διασφάλιση της έγκαιρης και οµαλής εξέτασης των 

αιτήσεων του Προγράµµατος και των συµφερόντων του γενικότερα, µη 

εξαιρουµένης και της διεκδίκησης αποζηµιώσεων σύµφωνα µε τις πρόνοιες της  

σύµβασης. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις του έργου, οφείλονται κατά 

κύριο λόγο στη µη σωστή στελέχωση της οµάδας εκτέλεσης του έργου, από την 

ανάδοχη κοινοπραξία.  Η πολυπλοκότητα του συγκεκριµένου έργου και ο τρόπος 

υλοποίησής του, απαίτησαν τελικά περισσότερους και πιο εξειδικευµένους πόρους 

από εκείνους που η ανάδοχος κοινοπραξία αφιέρωσε για την εκτέλεση του έργου.  

Αυτό διαφάνηκε κατά την φάση εκτέλεσης του έργου και η κοινοπραξία, έστω και 

αργοπορηµένα, προέβηκε σε κάποιες διορθωτικές ενέργειες οι οποίες, παρόλο που 

βελτίωσαν την πρόοδο του έργου, εντούτοις δεν απέδωσαν στο βαθµό που οι 

πραγµατικές ανάγκες του απαιτούν.  Επίσης σε ένα πληροφοριακό έργο αυτού του 

µεγέθους και πολυπλοκότητας, όπου η εµπλοκή πολλών Υπηρεσιών/ 

Κυβερνητικών Τµηµάτων (ΟΑΠ, Τµήµα Γεωργίας, Τµήµα ∆ασών) είναι απαραίτητη, 

είναι αναµενόµενο να προκύπτουν και κάποιες καθυστερήσεις σε θέµατα 

συντονισµού των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από πλευράς του αγοραστή.  

Ωστόσο αυτές οι καθυστερήσεις, σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή Έργου του ΟΑΠ, είναι 

µεν υπαρκτές αλλά όχι τέτοιας έκτασης που να µπορεί να καταλογιστεί κύρια ή 

σηµαντική ευθύνη πρόκλησης καθυστερήσεων στον αγοραστή. 

Παρ΄ όλες τις καθυστερήσεις, λόγω της σηµαντικότητας του έργου, ο Οργανισµός 

καταβάλει κάθε δυνατή και λογική προσπάθεια ώστε εν τέλει να επιτευχθεί πρόοδος 

στο έργο και τουλάχιστον τα σηµαντικότερα για τον Οργανισµό υποσυστήµατα να 

παραδοθούν.  
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(β)  Σύµφωνα µε τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών που εξέδωσε η ∆ιεύθυνση 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, στις περιπτώσεις που η σύµβαση 

προβλέπει την καταβολή προκαταβολής θα πρέπει να απαιτείται από τον ανάδοχο 

η προσκόµιση ισόποσης Εγγύησης Προκαταβολής ως έναντι. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο των προνοιών της πιο πάνω σύµβασης, ο Οργανισµός 

κατέβαλε στις 10.12.2007 προκαταβολή ύψους £35.973 (€61.4638), δηλαδή 

ποσοστό 10% επί του ολικού κόστους, χωρίς να απαιτηθεί  προσκόµιση Εγγύησης 

Προκαταβολής από τον ανάδοχο.  Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υπέβαλε κανονικά, 

ως όφειλε, την εγγύηση πιστής εκτέλεσης συµβολαίου. 

22.  Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον ελαιοκοµικό τοµέα. 

Κατόπιν προκήρυξης διαγωνισµού, ο Οργανισµός κατακύρωσε την προσφορά για 

την κατάρτιση και υποστήριξη της υλοποίησης του συστήµατος γεωγραφικών 

πληροφοριών στον ελαιοκοµικό τοµέα, σε εταιρεία, έναντι του ποσού των £77.770 

συν ΦΠΑ, και στις 30.5.2005 υπογράφηκε η σχετική σύµβαση.  Σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα που καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισµού, το έργο θα 

έπρεπε να παραδοθεί  στην τελική του µορφή, το αργότερο εντός τριών µηνών από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, δηλαδή το τέλος Αυγούστου του 2005.   

Λόγω αδυναµίας της εταιρείας να ανταποκριθεί στις συµβατικές της υποχρεώσεις 

καθώς και άρνησής της για ανανέωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του 

συµβολαίου, ο Οργανισµός, µε επιστολή του ηµερ. 30.10.2006, προχώρησε στην 

κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης συµβολαίου, ύψους £5.777, και στις 

2.11.2006 ενηµέρωσε την υπό αναφορά εταιρεία για την κατάσχεση της εγγύησης 

και τον τερµατισµό της σύµβασης.  

Στη συνέχεια ο Οργανισµός, το Νοέµβριο του 2006, προσέφυγε, µε τη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης, στην αγορά υπηρεσιών, για ολοκλήρωση του έργου, από το 

άτοµο το οποίο ήταν ο διευθυντής του έργου κατά την περίοδο εργοδότησής του 

από την εταιρεία που είχε αναλάβει αρχικά την υλοποίηση του έργου και στις 

3.1.2007 υπογράφτηκε σχετική συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και της νέας 

εταιρείας, στην οποία εργοδοτήθηκε το υπό αναφορά άτοµο ως διευθυντής.  

Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, η ολοκλήρωση του έργου θα έπρεπε να 

γίνει εντός 55 ηµερών, και η σχετική αµοιβή του ανάδοχου για την ολοκλήρωση, 

λειτουργική υποστήριξη ενός µηνός και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης/ 
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εκπαίδευσης καθορίστηκε στις £12.831 + ΦΠΑ  και £13.000 + ΦΠΑ για τη 

συντήρηση του συστήµατος για πέντε χρόνια. 

Ο Οργανισµός κατέβαλε το συνολικό ποσό των £74.699 και, παρόλο που 

παρήλθαν δύο χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου, το πρόγραµµα αυτό δεν 

χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό για τη διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, µετά την πρόσφατη τροποποίηση του 

Κανονισµού 1782/2003, σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση 

να υφίσταται το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον ελαιοκοµικό τοµέα ως 

ξεχωριστό επίπεδο πληροφόρησης στο Σύστηµα Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεµαχίων (ΣΑΚΑ), η διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων µε τη χρήση του 

Ελαιοκοµικού Μητρώου δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση του ΟΑΠ. 

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία του Ελαιοκοµικού Μητρώου χρησιµοποιούνται στα 

πλαίσια του επανασχεδιασµού του ΟΣ∆Ε και του ΣΑΚΑ για τον καθορισµό των 

αγροτεµαχίων µε ελαιοκαλλιέργειες, όπως και για την επιβεβαίωση εκτάσεων και 

καλλιεργειών.  Χρησιµοποιούνται επίσης συγκεκριµένα εργαλεία λογισµικού που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της συντήρησης του Ελαιοκοµικού Μητρώου για την 

εκτέλεση και έλεγχο της καθηµερινής εργασίας για επανασχεδιασµό του ΣΑΚΑ.  Με 

την ολοκλήρωση του επανασχεδιασµού του ΣΑΚΑ, στοιχεία του καθορισµού των 

αγροτεµαχίων θα χρησιµοποιηθούν για να συµπληρώσουν ή/και να ενηµερώσουν 

στοιχεία του Ελαιοκοµικού Μητρώου. 

23. Εσωτερικός Έλεγχος. 

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση το άρθρο 41 του Νόµου, ο 

Επίτροπος διασφαλίζει τις διαδικασίες που τηρούνται αναφορικά µε την λειτουργία 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισµού.   Επίσης, µε βάση την 

παράγραφο 4Β του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 885/2006 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου αναφέρονται τα κριτήρια διαπίστευσης ενός 

Οργανισµού Πληρωµών, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, µεταξύ άλλων, 

εξακριβώνει κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Οργανισµό είναι 

κατάλληλες και διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς κανόνες.  

Αναφέρεται επίσης ότι οι εξακριβώσεις αυτές µπορούν να περιοριστούν σε 

επιλεγµένα µέτρα και σε δείγµατα συναλλαγών, υπό τον όρο ότι ένα πρόγραµµα 

ελέγχου διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σηµαντικοί τοµείς σε διάστηµα που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
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Σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου για το 2008, όπως αυτό αναθεωρήθηκε 

τον Ιούνιο του 2008, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πραγµατοποιούσε  κατά 

τη διάρκεια του έτους 11 ελέγχους, τέσσερεις ελέγχους παρακολούθησης 

εισηγήσεων και την ολοκλήρωση ενός ελέγχου που εκκρεµούσε από το 2007.  

Όπως διαπιστώθηκε, παραµένουν σήµερα σε εκκρεµότητα δύο έλεγχοι, οι οποίοι 

έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόµα οι σχετικές εκθέσεις. 

(β) Έλεγχοι µε βάση τον Κανονισµό 485/2008 ( αντικατέστησε τον Κανονισµό 
4045/89).  Επιπρόσθετα από τις ευθύνες που απορρέουν από τον Κανονισµό 885/2006, 

ο Επίτροπος έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τη διεξαγωγή των 

ελέγχων που καθορίζονται από τον Κανονισµό 485/2008, και που αφορούν στην 

πραγµατικότητα και κανονικότητα των ενεργειών που αποτελούν άµεσα ή έµµεσα µέρος 

του συστήµατος χρηµατοδότησης από τα Γεωργικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βάσει των εµπορικών εγγράφων των δικαιούχων.  Αναφορικά µε τον πιο πάνω 

Κανονισµό είχε προγραµµατιστεί, κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 2008 – Ιουνίου 

2009, η διενέργεια ελέγχων σε επτά δικαιούχους που αφορούν σε πληρωµές που 

διενεργήθηκαν κατά το 2007, οι οποίοι, όπως πληροφορήθηκα, έχουν ολοκληρωθεί.   

24. Στέγαση κεντρικών γραφείων Οργανισµού. 

Ο Επίτροπος, µε επιστολή του ηµερ. 4.3.2004, ζήτησε από το ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας την εξεύρεση κατάλληλης κρατικής γης 

για ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων του Οργανισµού και στις 3.11.2004 ο 

Οργανισµός υπέβαλε σχετική αίτηση για διάθεση κρατικής γης στο χωριό Γέρι.  

Παράλληλα, ζητήθηκε από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων όπως προχωρήσει στον 

υπολογισµό των αναγκαίων εµβαδών γραφειακού χώρου και του κόστους του 

έργου.  Σύµφωνα µε τις σχετικές εκτιµήσεις, το κτίριο αναµένεται να έχει εµβαδό   

6.200 τ.µ µε υπόγειο 3.100 τ.µ.  και η προκαταρκτική εκτίµηση του κόστους 

ανέγερσης και επίπλωσης ανήλθε στα €12,5 εκ.( £7,3 εκ.).  

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 24.10.2007, αποφάσισε την 

εκµίσθωση της υπό αναφορά κρατικής γης στον Οργανισµό για περίοδο 33 

χρόνων, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλη µια περίοδο,  µε καταβολή ετήσιου 

µισθώµατος ύψους €75.777 (£44.350), το οποίο θα αναθεωρείται κάθε πέντε 

χρόνια και µε τον όρο ότι ο Οργανισµός θα ανεγείρει, εντός τριών ετών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, τα κεντρικά του 

γραφεία, αφού εξασφαλίσει όλες τις απαιτούµενες άδειες.  Η σχετική σύµβαση 
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στάληκε στο Οργανισµό για υπογραφή στις 6.2.2009 και αφού υπογράφηκε 

στάληκε, στις 20.2.2009 στο Υπουργείο Εσωτερικών για υπογραφή.  

Αντιλαµβάνοµαι ότι έκτοτε το θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προϋπολογισµού του 2009, ο Οργανισµός ζήτησε 

από το Υπουργείο Οικονοµικών την περίληψη σχετικού Κονδυλίου για την έναρξη 

των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου, αίτηµα το οποίο δεν κατέστη δυνατό να 

ικανοποιηθεί.   

25. Μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

Εκκρεµεί ακόµα η εφαρµογή του µηχανογραφηµένου µητρώου περιουσιακών 

στοιχείων του Οργανισµού, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση των 

στοιχείων πάγιου ενεργητικού, καθώς και η υλοποίηση της εισήγησής µου για 

διενέργεια φυσικής καταµέτρησης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού στο τέλος 

κάθε χρόνου. 

 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
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