
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 

 

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 ως ο  Υπουργός Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  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 4.4 του Κανονισµού 1258/1999 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι εγκεκριµένοι οργανισµοί 

πληρωµών µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικής χρηµατοδότησης. 

Η πράξη οριστικής διαπίστευσης του Οργανισµού τέθηκε σε εφαρµογή στις 

27.2.2005.  Με βάση το άρθρο 2 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.  Επίσης,  σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ίδιου 

Κανονισµού, το οποίο καθορίζει τις µεταβατικές διατάξεις για εφαρµογή του, αν ο 

Οργανισµός Πληρωµών έχει αναλάβει  ευθύνες δαπανών για τις οποίες δεν ήταν 

προηγουµένως υπεύθυνος, τότε απαιτείται νέα διαπίστευση η οποία θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί µέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2007. 

Με βάση τα πιο πάνω, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

ως Αρµόδια Αρχή, ενηµέρωσε µε επιστολή του ηµεροµηνίας 11 ∆εκεµβρίου 2006 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, µεταξύ άλλων, ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών 

Πληρωµών δεν έχει αναλάβει νέες ευθύνες δαπανών και ότι η υφιστάµενη πράξη 

διαπίστευσης του Οργανισµού συνεχίζει να ισχύει. 

4. Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

σύναψε συµβάσεις ανάθεσης εργασίας µε το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα ∆ασών, 

το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισµό Κυπριακής 

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

Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  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.  

Σχετική σύµβαση έχει επίσης υπογραφεί µε την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, 

αναφορικά µε την εφαρµογή του µέτρου απόσυρσης σιτηρών, το οποίο δεν 

παρέστη ανάγκη να εφαρµοστεί ακόµα. 
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Με βάση 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». 

Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Οργανισµός βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης των 

συµφωνιών αναδοχής και στα πλαίσια αυτά εξετάζει τρόπους ικανοποίησης της 

πιο πάνω διάταξης του σχετικού Κανονισµού. 

5. Οικονοµική κατάσταση 

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

πλεόνασµα για το 2006 ήταν £1.599.437 σε σύγκριση µε £467.380 το  2005. 

 2006 
£΄000 

 2005 
£΄000 

Εισοδήµατα 77.263 85.741 
Πληρωµές σε δικαιούχους (71.563)    (81.641) 
 5.700 4.100 
Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (4.334) (3.897) 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 233 264 
Πλεόνασµα για το έτος 1.599 467 

 
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 τα σχετικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα ποσά που έχουν καταβληθεί 

στον Οργανισµό επιπλέον των πληρωµών που έχουν διενεργηθεί περιλαµβάνονται 

στον ισολογισµό του έτους ως πληρωτέα για εφαρµογή νέων και υφιστάµενων 

µέτρων.  Η κρατική χορηγία που αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και 

κεφαλαιουχικών δαπανών του Οργανισµού περιλαµβάνεται στα έσοδα του έτους 

κατά το οποίο χορηγείται. 

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. 
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Σε σχέση µε το πιο πάνω πλεόνασµα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

i.  Το πλεόνασµα για το έτος, ύψους £1,6 εκ., προέκυψε από τη διαφορά µεταξύ 

του ποσού που χορηγήθηκε από το Κράτος για κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του Οργανισµού (£5,7 εκ.) και του ποσού που δαπανήθηκε για το 

σκοπό αυτό (£4,4 εκ) και  τα έσοδα του Οργανισµού από τόκους. Σηµειώνεται 

ότι οι δαπάνες για αγορές στοιχείων πάγιου ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται 

και άρα δεν χρεώνονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.  Το πλεόνασµα 

αυτό, µαζί µε τα πλεονάσµατα των προηγούµενων χρόνων, παρουσιάζεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού ως αποθεµατικό κάτω από την 

κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων, ενώ µέρος του πιο πάνω πλεονάσµατος 

αποτελεί κρατική χορηγία που δεν δαπανήθηκε και θα έπρεπε να 

παρουσιάζεται στον ισολογισµό ως οφειλή προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.   Το 

υπόλοιπο µέρος, το οποίο αφορά στις αγορές στοιχείων πάγιου ενεργητικού, θα 

έπρεπε, µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, να 

παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως αναβαλλόµενο έσοδο και να 

µεταφέρεται κάθε χρόνο ως έσοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων ποσό ίσο 

µε την ετήσια απόσβεση των εν λόγω στοιχείων. 

ii.  Σύµφωνα µε διευκρινίσεις που ζήτησε ο Οργανισµός από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφορικά µε τις πρόνοιες των Κανονισµών 1257/99 και 1260/99 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ίσχυαν µέχρι 

15.10.2006, οι  τόκοι που προέκυψαν από την προκαταβολή ύψους £7 εκ. 

που λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Σχέδιο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2004-2006, θα έπρεπε να κατανεµηθούν στην εν λόγω ενίσχυση 

ή να συµπεριληφθούν στην προβλεπόµενη εθνική συνεισφορά για το 

Σχέδιο.  Παρατηρήθηκε ότι οι τόκοι που κερδήθηκαν από τον Οργανισµό για 

τα έτη 2004 -2006 περιλήφθηκαν στο πλεόνασµα του έτους και κατ’ 

επέκταση αποτελούν µέρος των αποθεµατικών που παρουσιάζονται στον 

ισολογισµό.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα µελετήσει τον τρόπο 

διάθεσης των τόκων που κερδήθηκαν επί της προκαταβολής του Σχεδίου 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 καθώς και τον τρόπο παρουσίασής τους 

στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
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(β) Λογιστικές αναλογίες:  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2006  2005 
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 1,06  1,02 
Αποδοχές προσωπικού προς σύνολο εξόδων λειτουργίας 68%  63% 
Ποσά πληρωτέα για µέτρα προς πληρωµές σε δικαιούχους 56%  47% 
 

(γ) Χρηµατικά διαθέσιµα 

 (i) ∆ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων: Από την ανάλυση των 

χρηµατικών διαθεσίµων στο τέλος κάθε µήνα, προέκυψε ότι, κατά το 

έτος 2006, ο Οργανισµός διέθετε χρηµατικά υπόλοιπα που κυµαίνονταν 

από £8,8 εκ. µέχρι £29,2 εκ., µε µέσο όρο περίπου £18,9 εκ. ( £17,5 εκ., 

το 2005) τα οποία βρίσκονται κατατεθειµένα σε λογαριασµούς άµεσης 

πρόσβασης, µε επιτόκιο το οποίο, κατά το 2006, κυµάνθηκε κατά µέσο 

όρο γύρω στο 2,4%. 

  Λόγω της σηµαντικότητας των υπό αναφορά ποσών, στην επιστολή µου 

αναφορικά µε τον έλεγχο του προηγούµενου έτους, εισηγήθηκα όπως ο 

Οργανισµός προβεί στην κατάρτιση πολιτικής για την ορθολογιστική 

διαχείριση και µέγιστη αξιοποίηση των χρηµατικών διαθεσίµων του, µε 

βάση τις προβλεπόµενες άµεσες ανάγκες του, και όπως για αύξηση των 

εσόδων του µελετήσει το ενδεχόµενο επένδυσης των χρηµατικών 

πλεονασµάτων του σε λογαριασµούς µε προειδοποίηση.   Με βάση τα 

πιο πάνω, ο  Οργανισµός προέβη, το Νοέµβρη του 2006, στο άνοιγµα 

λογαριασµών άµεσης πρόσβασης µε επιτόκιο γύρω στο 4%. 

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

επιστολή µου για τον έλεγχο του προηγούµενου έτους, παρατηρήθηκε 

ότι ο Οργανισµός ανέθεσε απευθείας σε τραπεζικό ίδρυµα την παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών, όπως τήρηση τρεχούµενων λογαριασµών και  

µεταφορά εµβασµάτων σε δικαιούχους.  Λόγω του ότι το κόστος των  

υπηρεσιών που παρέχονται είναι σηµαντικό, εισηγήθηκα όπως 

εξεταστούν τρόποι εξασφάλισης καλύτερων όρων, µε τη συµµετοχή και 

άλλων τραπεζικών ιδρυµάτων.   Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο 

Οργανισµός βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισµού µε 
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στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων για τον Οργανισµό, 

διαδικασία που όπως αντιλαµβάνοµαι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 

6. Προϋπολογισµός Ταµείου Λειτουργίας. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 48(1), 48(2) και 48(3) 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. 

Αναφορικά µε το Ταµείο Πληρωµών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισµού. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού:  Ο Προϋπολογισµός του Ταµείου Λειτουργίας 

του Οργανισµού για το έτος 2006 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις  30.12.2005. Το 

συνολικό ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν £5.788.000. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού:  

i. Υπερβάσεις Προϋπολογισµού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

για το έτος 2006 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε 5 άρθρα συνολικού ύψους 

£76.630, οι οποίες καλύφθηκαν, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από 

εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την 

εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από το άρθρο 4 του Περί 

Προϋπολογισµού του Οργανισµού Πληρωµών Νόµου του 2006 

(Ν.65(ΙΙ)/2005).  Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω άρθρου 

του Νόµου, κατατέθηκε στις 28.2.2007 σχετική έκθεση για ενηµέρωση της 

Βουλής των Αντιπροσώπων.  

ii. Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισµού.  Παρατηρήθηκε ότι από το 

ποσό της κρατικής χορηγίας ύψους £5,7 εκ., που καταβλήθηκε στον 

Οργανισµό για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του και των 

κεφαλαιουχικών δαπανών του, δαπανήθηκαν µόνο £4,4 εκ., δηλαδή 

προέκυψε ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισµού ύψους 77%.   
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Επεσήµανα ότι ο ετήσιος Προϋπολογισµός θα πρέπει να καταρτίζεται µε βάση τη 

δυνατότητα εκτέλεσής του ώστε το ποσοστό υλοποίησης να είναι όσο το δυνατό 

ψηλότερο. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η υλοποίηση του Προϋπολογισµού για το υπό 

αναφορά έτος επηρεάστηκε από παράγοντες εκτός της δυνατότητας ελέγχου του 

Οργανισµού, όπως οι παραιτήσεις προσωπικού, οι χρονοβόρες διαδικασίες 

πλήρωσης των κενών θέσεων, η µη αποδοχή του νέου Ολοκληρωµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου που είχε ως αποτέλεσµα τη µη υλοποίηση 

των δαπανών συντήρησης και επέκτασης/βελτίωσής του, και η µη παραχώρηση 

γης για την ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων του Οργανισµού που είχε ως αποτέλεσµα 

τη µη υλοποίηση των εργασιών που σχετίζονταν µε την εκπόνηση των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

7. Προσωπικό. 

(α) ∆ιορισµός Αξιωµατούχων Οργανισµού.  ∆υνάµει του άρθρου 9 του 

Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 58.531 και 

ηµερ.10.9.2003, προέβη στο διορισµό του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου 

Αγροτικών Πληρωµών και µε βάση το άρθρο 10 του ίδιου Νόµου καθόρισε τις 

πάγιες ετήσιες απολαβές και τα ωφελήµατά τους. 

Παρατήρησα ότι στη συνέχεια, και χωρίς αυτό να διαλαµβάνεται στην πιο πάνω 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, καταρτίστηκαν στις 14.11.2003 συµφωνίες 

µεταξύ των πιο πάνω αξιωµατούχων και του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίες προνοούσαν την παραχώρηση πρόσθετων 

τιµαριθµικών και συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων.    Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 

την απόφασή του 65.222 ηµερ. 28.3.2007 έχει δώσει καλυπτική έγκριση για τις πιο 

πάνω συµφωνίες. 

(β) Στελέχωση Οργανισµού.  Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό 

του Οργανισµού για το 2006, οι προβλεπόµενες µόνιµες οργανικές θέσεις ήταν 91 

από τις οποίες, κατά την 31.12.2006, είχαν πληρωθεί 78 (59 το 2005), ενώ 13 

παρέµειναν κενές, τη µία εκ των οποίων κατέχει άτοµο που προσελήφθηκε µε 

σύµβαση.  Στις 31.12.2006 υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισµό 152 έκτακτοι 

υπάλληλοι (181 το 2005) και 4 ωροµίσθιοι (4 το 2005). 
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(γ) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. Οι δαπάνες για µισθούς, 

επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των αξιωµατούχων και µόνιµου 

και έκτακτου προσωπικού του Οργανισµού στις 31.12.2006 παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 2006  2005 

 £ £ 
Μισθοί  2.569.795 2.190.707 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 182.755 155.684 
Επιδόµατα αξιωµατούχων 3.600 3.600 
Άλλα ταµεία 203.714 117.814 
Σύνολο 2.959.864 2.467.805 

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

εργοδοτούµενο ήταν £12.489  (2005 - £10.032 ). 

(δ) Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Όπως αναφέρεται και στην 

επιστολή µου για το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 20 (3)(β) του 

Νόµου, 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.  Επίσης, στο άρθρο  20(3)(α) του 

ίδιου Νόµου αναφέρεται ότι οι Κανονισµοί που αφορούν στα µέλη του 

προσωπικού του ΟΑΠ, ρυθµίζουν και προβλέπουν, µεταξύ άλλων, τα ωφελήµατα 

αφυπηρέτησής τους. 

Παρατήρησα ότι παρόλο που έχουν παρέλθει σχεδόν τέσσερα χρόνια από την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του Οργανισµού, δεν έχουν θεσπιστεί ακόµα οι σχετικοί 

Κανονισµοί που να διέπουν τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΟΑΠ. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, η θέσπιση Κανονισµών που θα ρυθµίζουν τα 

ωφελήµατα αφυπηρέτησης των µελών του προσωπικού του Οργανισµού βρίσκεται 

σε εξέλιξη µε στόχο την προώθησή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 

µέσα στο 2007. 

8. Προσωπικό ανάδοχων Οργανισµών 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΑΠ,  οι ανάδοχοι Οργανισµοί απασχολούσαν την 

31.12.2006 συνολικά 125 άτοµα για διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων που τους 
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εκχωρήθηκαν από τον ΟΑΠ, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το Κράτος,  µέσω 

των Κονδυλίων του Προϋπολογισµού των αναδόχων. 

9. Πληρωµές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2006 διενεργήθηκαν πληρωµές ύψους £69.012.140 (2005 - 

£81.539.700), οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν κατά £41.855.575 ή ποσοστό 61% από 

την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (2005 - £51.238.664 ή ποσοστό 63%) και κατά £27.156.565 

ή ποσοστό 39% (2005 - £30.301.037 ή ποσοστό 37%) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων – Τµήµα Εγγυήσεων.  

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

σύνολο των πληρωµών σε δικαιούχους κατά το 2006 ανήλθε σε £71.562.662, 

αφού, µε βάση τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Οργανισµός, στο πιο 

πάνω ποσό περιλαµβάνονται και πληρωµές που εγκρίθηκαν αλλά που δεν 

διεκπεραιώθηκαν µέσα στο 2006. 

Από τον έλεγχο των πληρωµών επιδοτήσεων και των διαδικασιών που 

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

10. Λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους.   

∆ιαπιστώθηκε ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο εντοπίστηκαν από τον Οργανισµό 

περιπτώσεις όπου έγιναν λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους, αρκετές από τις 

οποίες οφείλονταν σε αδυναµίες του µηχανογραφηµένου συστήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι τα σχετικά ποσά δεν θεωρούνται σηµαντικά και τα περισσότερα 

από αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τους δικαιούχους, και όπως µε πληροφόρησε 

ο Επίτροπος, ο Οργανισµός έχει ήδη επιφέρει τις δέουσες τροποποιήσεις στο 

λογισµικό για αποφυγή παρόµοιων λαθών στο µέλλον. 

11. Μητρώο παρατυπιών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 (1) του Κανονισµού 1848/2006 σχετικά µε τις παρατυπίες 

και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήµατος πληροφόρησης στον 

τοµέα αυτό, τα κράτη µέλη, αν το ζητήσει η Επιτροπή,  διαβιβάζουν πληροφορίες,  

οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 3 και 5 του Κανονισµού, που σχετίζονται µε 

παρατυπίες που αφορούν σε ποσά κατώτερα των €10.000. 
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Παρόλο που κάποια στοιχεία (π.χ. αποκλίσεις εκτάσεων) εξάγονται από το 

σύστηµα µηχανογράφησης όταν παραστεί ανάγκη, εισηγήθηκα, για την εύρυθµη 

λειτουργία της διαδικασίας αυτής, την τήρηση σχετικού µητρώου παρατυπιών.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι τροχιοδροµείται η δηµιουργία του αρχείου 

παρατυπιών. 

12. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α) Ορθότητα βάσης δεδοµένων. Όπως επεσήµανα και στην επιστολή µου για 

το προηγούµενο έτος, η βάση δεδοµένων του Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών του Οργανισµού, αναφορικά µε τις επιλέξιµες καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις, η οποία βασίστηκε στη κτηµατολογική βάση, δεν αναπροσαρµόστηκε µε 

την αφαίρεση µη καλλιεργήσιµων εκτάσεων από τα εν λόγω τεµάχια (π.χ. βουνών, 

δρόµων, υποστατικών), µε αποτέλεσµα οι γεωργοί να επιδοτούνται για το σύνολο 

της αιτούµενης γης τους, η οποία ενδεχοµένως να περιέχει και µη επιλέξιµες (µη 

καλλιεργήσιµες) εκτάσεις.  Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρούνται 

λάθη στην κτηµατολογική βάση.  Ως αποτέλεσµα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους 

παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των δηλωθεισών και των  επιλέξιµων 

εκτάσεων, ενώ οι δικαιούχοι ενδεχοµένως να επιδοτούνται για εκτάσεις 

µεγαλύτερες από τις δικαιούµενες.   Αντιλαµβάνοµαι ότι, τον Οκτώβριο του 2006, ο 

Οργανισµός έχει ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής της µέγιστης επιλέξιµης 

έκτασης κάθε τεµαχίου µε τη µέθοδο της τηλεπισκόπησης και µέχρι στιγµής έχουν 

καταγραφεί οι σχετικές πληροφορίες για περίπου 140.000 τεµάχια από το σύνολο 

των περίπου 320.000 που επιδοτούνται. Επίσης ο Οργανισµός προβαίνει στην 

ανταλλαγή δεδοµένων µε το Κτηµατολόγιο µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της πιο 

πάνω βάσης δεδοµένων.   

Οι αναθεωρηµένες επιλέξιµες καλλιεργήσιµες εκτάσεις ανά τεµάχιο κοινοποιούνται 

στους δικαιούχους από τον Οργανισµό και όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος,  στη 

σχετική ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη 

για την ορθότητα της δηλωθείσας επιλέξιµης έκτασής τους φέρουν οι δικαιούχοι. 

(β) Αποκοπές από χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 28(2) του Κανονισµού 1782/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι πληρωµές που αφορούν άµεσες ενισχύσεις διενεργούνται µία φορά 

ετησίως, κατά την περίοδο από 1 ∆εκεµβρίου µέχρι τις 30 Ιουνίου του επόµενου 
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ηµερολογιακού έτους.  Επιπρόσθετα, το άρθρο 4 (2) του Κανονισµού 296/96 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρει ότι κάθε δαπάνη που 

καταβάλλεται εκτός των καθορισµένων όρων ή προθεσµιών θα αποτελεί 

αντικείµενο µειωµένης χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες. 

Παρατηρήθηκε ότι, στα πλαίσια του σχεδίου ενιαίας εκταρικής επιδότησης για το 

2004,  ο Οργανισµός κατέβαλε πληρωµές σε δικαιούχους κατά την περίοδο από 

1.7.2005 µέχρι 31.12.2006 ύψους £250.641. Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου 

σχεδίου για το 2005, καταβλήθηκαν πληρωµές σε δικαιούχους κατά την περίοδο 

1.7 – 31.12.2006 ύψους £76.089. 

Με βάση τις πρόνοιες των προαναφερθέντων Κανονισµών, µέρος των πιο πάνω 

πληρωµών ενδεχοµένως να εξαιρεθούν από Κοινοτική Χρηµατοδότηση.  

Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τις πληρωµές που αφορούν στο σχέδιο ενιαίας 

εκταρικής επιδότησης για το 2004, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ενηµέρωσε, µε επιστολές της ηµερ. 26.1.2007 και 21.2.2007, τη 

Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι 

προτίθεται να εξαιρέσει από Κοινοτική Χρηµατοδότηση συνολικά ποσά ύψους 

307.476,09 Ευρώ και 110.300 Ευρώ αναφορικά µε εκπρόθεσµες πληρωµές που 

διενεργήθηκαν το 2005 και 2006, αντίστοιχα. 

(γ) Επιβολή κυρώσεων σε δικαιούχους.  

i.  Ο Οργανισµός κοινοποίησε στους αιτητές τη ψηφιοποιηµένη έκταση (δηλ. την 

έκταση που προέκυψε από ηλεκτρονική µέτρηση) των τεµαχίων τους µέσω της 

προεκτυπωµένης αίτησης.  Σε αρκετές περιπτώσεις η έκταση αυτή παρουσίαζε 

απόκλιση από την πραγµατική, όπως διαπιστωνόταν βάσει επιτόπιων ελέγχων.  

Όταν οι επηρεαζόµενοι αιτητές ειδοποιήθηκαν για τις αποκλίσεις που 

παρατηρήθηκαν και για τις σχετικές αποκοπές που θα τους επιβάλλονταν 

υπέβαλαν αιτήµατα επανεξέτασης. Παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός, στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν επέβαλε κυρώσεις στους επηρεαζόµενους γεωργούς, 

παρόλο που, σύµφωνα µε το Κοινοτικό δίκαιο, την ευθύνη για την ορθή δήλωση 

της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης φέρει ο ίδιος ο γεωργός.   

  Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι, αν κατά την επανεξέταση ο αιτητής 

αποδείκνυε ότι η διαφορά οφειλόταν σε προφανές λάθος ή σε διαφοροποίηση 

δεδοµένων από τον Οργανισµό, τότε δεν επιβάλλονταν ποινές, µε βάση το 
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άρθρο 68(1) του Κανονισµού 796/2004, σύµφωνα µε το οποίο δεν 

επιβάλλονται ποινές όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι δεν συντρέχει 

υπαιτιότητα στο πρόσωπό του. 

ii.  Παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία συζητήθηκε και σε 

συνεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 12.5.2005, επέστρεψε στους 

γεωργούς τις αποκοπές που προέκυψαν, από Εθνικούς Πόρους, λόγω 

λανθασµένων δηλώσεων έκτασης κατά το 2004. Το συνολικό ποσό που 

επιστράφηκε υπολογίζεται, µε βάση στοιχεία του Οργανισµού, σε  £1,5 εκ. 

Επεσήµανα ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 27 του Κεφαλαίου «Γεωργία» 

της συνθήκης προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ενσωµατώθηκε πρόνοια στον Κανονισµό 1259/1999 µε βάση την οποία η 

Κύπρος υποβάλλει ετήσια έκθεση στη Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή των 

µέτρων κρατικής ενίσχυσης, αναφέροντας τις µορφές ενίσχυσης και τα ποσά 

ανά υποτοµέα.  Στους όρους για χορήγηση των πληρωµών αυτών 

(συµπληρωµατικών και κρατικών ενισχύσεων) στους γεωργούς, όπως 

παραβάλλονται σε σχετική έκθεση ηµερ. 28.6.2004 που υπέβαλε ο ∆ιευθυντής 

του Τµήµατος Γεωργίας στο Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται ότι οι έλεγχοι και οι ποινές που θα 

ισχύουν θα είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τις εκταρικές ενισχύσεις από τα ταµεία 

της Κοινότητας. 

iii.  Ως θέµα ευρύτερης πολιτικής εισηγήθηκα όπως το θέµα επιβολής ποινών 

και προστίµων σε σχέση µε τα εθνικά κονδύλια θεσµοθετηθεί µε τρόπο 

παρόµοιο όπως ισχύει για τα Κοινοτικά και επεσήµανα ότι, 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. 
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13. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

(α) Οι συντελεστές επιδότησης του πιο πάνω µέτρου, το οποίο χρηµατοδοτείται 

αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους, για το 2005, εγκρίθηκαν  µε την απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 61.835, ηµερ. 6.4.2005.  Σύµφωνα µε την ίδια 

απόφαση, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

εξουσιοδοτήθηκε όπως πληροφορήσει τους αιγοπροβατοτρόφους ότι κατά το 

2006 θα εφαρµοστεί περαιτέρω µείωση των συντελεστών κεφαλικής επιδότησης, 

µέσα στα πλαίσια των προνοιών της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση, καθώς και για προστασία του περιβάλλοντος από τα πολύ µεγάλα 

κοπάδια σε ευαίσθητες περιοχές. 

Παρατήρησα ότι, για τις κεφαλικές επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν το 2006, 

χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιοι συντελεστές που είχαν εγκριθεί από το Υπουργικό 

Συµβούλιο για το 2005, και οι οποίοι, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη 

απόφαση, θα έπρεπε να είχαν µειωθεί κατά το 2006.  Επισηµαίνεται ότι  ο 

Οργανισµός είχε αποστείλει σχετική ενηµερωτική επιστολή στον Υπουργό 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πριν τη διενέργεια των πληρωµών 

για το 2006 και ότι δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση στον ετήσιο ανώτατο αριθµό 

κεφαλών αιγοπροβάτων που επιδοτήθηκαν ούτε στο ετήσιο συνολικό ανώτατο 

ποσό επιδότησης που καταβλήθηκε από εθνικούς πόρους που εγκρίθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

(β) Σύµφωνα µε τα κριτήρια συµµετοχής στο πιο πάνω σχέδιο, 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 για τις αλλαγές αυτές ώστε να 

ενηµερώνονται τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του  Σχεδίου καταγραφής και 

αναγνώρισης των ζώων  που τηρούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Επίσης, µε βάση 

τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εφαρµογής του µέτρου, 

διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι σε ποσοστό τουλάχιστο 10%. 

Η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων ανατέθηκε από τον ΟΑΠ στον Οργανισµό 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (ΟΚΓΒ), χωρίς όµως αυτό να 

προβλέπεται ρητά στη συµφωνία αναδοχής που υπογράφηκε από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη.  Με βάση τα πιο πάνω, ο  ΟΚΓΒ διενήργησε,  κατά το 2006, 
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επιτόπιους ελέγχους  σε 306 κτηνοτροφικές µονάδες για επιβεβαίωση των 

πληροφοριών που περιλήφθηκαν στις αιτήσεις.  Από τους ελέγχους αυτούς  

διαπιστώθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις, αποκλίσεις πέραν του 10% µεταξύ του 

αριθµού επιλέξιµων ζώων που καταµετρήθηκαν και εκείνων που περιλήφθηκαν 

στην αίτηση και παρόλο που σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής του σχεδίου, 

αυτές θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί, ο Οργανισµός προχώρησε στην καταβολή 

των σχετικών επιδοτήσεων χωρίς να επιβληθούν οποιεσδήποτε κυρώσεις. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα µητρώα του ζωικού πληθυσµού αρκετών µονάδων δεν 

ήταν ενηµερωµένα, µε αποτέλεσµα να µην ενηµερώνονταν οι Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες για τις διακυµάνσεις του πληθυσµού κάθε µονάδας (θάνατοι, γέννες, 

µετακινήσεις ζώων) ενώ αρκετές µονάδες διατηρούν ζώα στα οποία, λόγω φυλής, 

δεν µπορούν να τοποθετηθούν ενώτια.  Ως αποτέλεσµα, η βάση δεδοµένων του 

Σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

δεν ήταν ενηµερωµένη µε τα ακριβή στοιχεία και δεν κατέστη δυνατό να 

χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια των προβλεπόµενων µηχανογραφηµένων 

διοικητικών ελέγχων.  Για το λόγο αυτό ο Οργανισµός χρησιµοποίησε, για σκοπούς 

ελέγχου των αιτήσεων του 2006, στοιχεία της απογραφής αιγοπροβάτων που έγινε 

από το Τµήµα Γεωργίας το ∆εκέµβρη του 2005. 

Ενόψει των προβληµάτων που αναφέρονται πιο πάνω, ο Οργανισµός αποφάσισε 

όπως προχωρήσει  στην πληρωµή των επιδοτήσεων µε βάση το χαµηλότερο του  

αριθµού των ζώων που είχαν δηλωθεί στην αίτηση, του αριθµού των ζώων που 

καταγράφηκε κατά την απογραφή που διενέργησε το Τµήµα Γεωργίας και του αριθµού 

των ζώων που προέκυψε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, όπου αυτός είχε διεξαχθεί.   

Σηµειώνεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν σε ηλεκτρονική µορφή στον 

ΟΑΠ, στις 6.12.2006, µέρος της βάσης δεδοµένων του Σχεδίου αναγνώρισης και 

καταγραφής αιγοπροβάτων για περίπου 1200 κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, και 

όπως πληροφορούµαι, τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τη διεξαγωγή 

των διασταυρωµένων ελέγχων για το 2007. 

(γ) Η  διαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από τον 

ΟΚΓΒ δεν καθορίζεται γραπτώς, µε αποτέλεσµα ορισµένα στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται για τον  υπολογισµό και επηρεάζουν το ποσό της επιδότησης, 

όπως π.χ. σφαγές ή θάνατοι ζώων που συνέβησαν πριν τον επιτόπιο έλεγχο αλλά 

µετά την υποβολή της αίτησης, άλλοτε να λαµβάνονται από το µητρώο 
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κτηνοτρόφου που τηρείται στη µονάδα ή από  αποδείξεις παραλαβής των ζώων 

από το σφαγείο, και άλλοτε  από προφορικές διαβεβαιώσεις του κτηνοτρόφου. 

(δ) Παρατηρήθηκε ότι δεν καταχωρίζονται  στη βάση δεδοµένων του 

Οργανισµού τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των ελεγκτών που διενέργησαν τους  

επιτόπιους ελέγχους, όπως π.χ. µη τεκµηριωµένοι θάνατοι ζώων, µε αποτέλεσµα 

ο λειτουργός που ενέκρινε την αίτηση µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος, να 

µην είχε υπόψη του τις παρατηρήσεις αυτές, οι οποίες, ενδεχοµένως, να 

λαµβάνονταν υπόψη στον καθορισµό της εγκεκριµένης επιδότησης. 

(ε) Οι συντελεστές επιδότησης ανά κεφαλή µειώνονται κλιµακωτά ανάλογα µε 

τον συνολικό αριθµό ζώων κάθε εκµετάλλευσης.  Παρατηρήθηκε ότι, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, σύζυγοι υπέβαλαν ξεχωριστές αιτήσεις για δύο εκµεταλλεύσεις µε 

αποτέλεσµα η οικογένεια να επωφεληθεί στο διπλάσιο τους αρχικούς συντελεστές 

επιδότησης που είναι πιο ψηλοί από τους επόµενους και εισηγήθηκα όπως 

καθοριστούν κριτήρια για τις περιπτώσεις όπου θα γίνεται αποδεκτή αίτηση από 

συζύγους για δύο ξεχωριστές εκµεταλλεύσεις. 

14. Μέτρο 1.1 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004–2006 – Παροχή 
ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

Παρατίθενται πιο κάτω οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που προέκυψαν από 

δειγµατοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, 

αναφορικά µε τα καθεστώτα 1.1.1 και 1.1.3 του πιο πάνω µέτρου.  Σηµειώνεται ότι 

όλες οι αιτήσεις που εξετάστηκαν αφορούσαν στην πρώτη προκήρυξη του πιο 

πάνω µέτρου, (δηλαδή αιτήσεις που υποβλήθηκαν µέχρι 16.8.2004)  εφόσον δεν 

είχαν διενεργηθεί κατά το 2006 πληρωµές αιτήσεων της δεύτερης προκήρυξης του 

µέτρου (η οποία έληξε στις 15.11.2005).  Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος 

στην απαντητική επιστολή του για τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον 

έλεγχο του προηγούµενου έτους, ορισµένα από τα πιο κάτω θέµατα 

διευθετήθηκαν µε τη δεύτερη προκήρυξη του µέτρου. 

(i) Καθεστώς 1.1.1 – Γενικές επενδύσεις για εκσυγχρονισµό των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

(α) Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την εφαρµογή του 

Κανονισµού 1257/99, αναφορικά µε την αποτροπή των υπερκοστολογήσεων, η 
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εκτίµηση κόστους που παρατίθεται στις αιτήσεις ενίσχυσης θα πρέπει να αξιολογείται 

µε τη βοήθεια συστήµατος που θα εκπονηθεί από τις Εθνικές Αρχές.  Για το σκοπό 

αυτό, ο Οργανισµός δηµιούργησε κατάλογο µε τις επιλέξιµες δράσεις του εν λόγω 

καθεστώτος, καθορίζοντας την ανώτατη δαπάνη για µεγάλο αριθµό ειδών 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Για διευκόλυνση του ελέγχου συµµόρφωσης των 

εγκεκριµένων δαπανών σε σχέση µε τα καθορισµένα ανώτατα όρια εισηγήθηκα την 

κωδικοποίηση των πιο πάνω επιλέξιµων δράσεων.   

Επίσης, διαπιστώθηκε  ότι για αρκετές από τις επιλέξιµες δράσεις, στο πεδίο «ανώτατη 

δαπάνη» αναφέρεται απλά «ΝΑΙ», υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριµένη δαπάνη είναι 

επιλέξιµη για επιδότηση, χωρίς όµως να καθορίζεται το ανώτατο ύψος της. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο κατάλογος µε τις επιλέξιµες δράσεις για τη δεύτερη 

προκήρυξη του πιο πάνω καθεστώτος κωδικοποιήθηκε και για όλες τις επιλέξιµες 

δράσεις καθορίστηκε ανώτατη τιµή µε αποτέλεσµα να µην παρατηρείται η φράση 

«ΝΑΙ» στη θέση της ανώτατης δαπάνης. 

(β) Εισηγήθηκα όπως, στις περιπτώσεις που η επιλέξιµη δράση δεν 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο µε τις ανώτατες προκαθορισµένες τιµές, απαιτείται 

από το δικαιούχο να υποβάλει τουλάχιστο δύο προσφορές για την εν  λόγω δαπάνη. 

(γ) ‘Όπως αναφέρεται και στην επιστολή µου για το προηγούµενο έτος, σύµφωνα 

µε τα ειδικά κριτήρια για συµµετοχή στο µέτρο 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.  Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το προγραµµατικό έγγραφο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2004-2006, το ύψος των γενικών εξόδων της επένδυσης που 

περιλαµβάνει τις αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 12% της συνολικής δαπάνης. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε 17 φακέλους αιτήσεων του πιο 

πάνω µέτρου, για τις οποίες η ετοιµασία των πιο πάνω αναλύσεων έγινε από 

εταιρείες συµβούλων, διαπιστώθηκε ότι 8 από αυτές διενεργήθηκαν από εταιρεία 

µέτοχος της οποίας είναι άτοµο πρώτου βαθµού συγγένειας µε υπάλληλο του 
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Οργανισµού που έχει την αρµοδιότητα για την έγκριση της πληρωµής, και άλλες 6  

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.  Σηµειώνεται ότι η εταιρεία που αναφέρεται στην πρώτη 

περίπτωση, είχε προσληφθεί από τον Οργανισµό µε απευθείας ανάθεση, και αµοιβή 

ύψους £4.000, για την ετοιµασία των οδηγών εφαρµογής (εγχειριδίων) και των 

αιτήσεων για σειρά µέτρων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένου 

και του µέτρου 1.1. 

Με βάση το άρθρο 47 (1) του Νόµου, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι είτε 

υπάλληλος του ΟΑΠ, είτε συγγενής του µέχρι τέταρτου βαθµού συνδέεται 

οικονοµικά µε αιτητή που υποβάλλει αίτηση για πληρωµή για την οποία είναι 

υπεύθυνος ο υπάλληλος, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει αµέσως, 

στον άµεσα προϊστάµενο του, το γεγονός αυτό, και ότι εναπόκειται στην διακριτική 

ευχέρεια του άµεσα προϊσταµένου η εξαίρεση ή µη του εν λόγω υπαλλήλου και η 

αντικατάστασή του.  Το άρθρο 47(2) του Νόµου αναφέρει ότι υπάλληλος ο οποίος, 

παραλείπει να δηλώσει τη συγγένεια του σύµφωνα µε το άρθρο 47 (1), υπέχει 

πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος πειθαρχικού κώδικα. 

Επίσης, µε βάση το άρθρο 32 (4) του Νόµου, ο Επίτροπος λαµβάνει τα κατάλληλα 

µέτρα προκειµένου να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων 

αναφορικά µε πρόσωπα που κατέχουν υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση όσον αφορά 

στην επαλήθευση, στην έγκριση και στην πληρωµή σε δικαιούχους ποσών τα 

οποία προέρχονται από το ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη 

διαχειριστική αρχή του Σχεδίου (δηλαδή το Τµήµα Γεωργίας), αναφορικά µε το 

µέτρο 1.5 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, η επιλέξιµη δαπάνη όσο αφορά στην 

αµοιβή των συµβούλων διαβαθµίζεται ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του έργου, 

εκφραζόµενη από το ύψος της επένδυσης και καθορίζεται ως ανώτατο όριο 

επιλέξιµης δαπάνης το ποσό των £2.400.  Σε σχετική έκθεση της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

σηµειώνεται ότι, ο τρόπος υπολογισµού των δαπανών για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες µε βάση τις κλίµακες των συνολικών δαπανών επένδυσης που 

υποβλήθηκαν µε την αίτηση, ενδεχοµένως να ενθαρρύνει τους συµβούλους να 

υπερεκτιµήσουν τις δαπάνες αυτές, ώστε να διεκδικήσουν ψηλότερη αµοιβή.  Για 
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µείωση του κινδύνου αυτού, η πιο πάνω ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

εισηγείται την θέσπιση αποτελεσµατικότερου συστήµατος υπολογισµού των 

δαπανών παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

Παρατηρήθηκε ότι ο υπολογισµός της επιλέξιµης δαπάνης αναφορικά µε τα 

δικαιώµατα συµβούλων έγινε, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε βάση τα όρια που 

καθορίζονταν στις προαναφερόµενες διευκρινίσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής, ενώ 

σε άλλες, όπως µας αναφέρθηκε, καθορίστηκε µε βάση το ανώτατο όριο του 12% 

που καθορίζεται στο προγραµµατικό  έγγραφο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή 

υπήρχε ανοµοιοµορφία στον τρόπο υπολογισµού της επιλέξιµης δαπάνης για 

δικαιώµατα συµβούλων.  Επίσης, από το δείγµα των 17 περιπτώσεων που 

εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι σε 7 περιπτώσεις το ύψος της επιλέξιµης δαπάνης 

υπερέβαινε το ανώτατο όριο των £2.400, µε µέγιστο ποσό που επιδοτήθηκε τις 

£4.000.  Επιπρόσθετα, σε άλλες 3 περιπτώσεις, το ύψος της επιλέξιµης δαπάνης 

ήταν ψηλότερο από το καθορισµένο µε βάση το συνολικό ύψος της επένδυσης. 

Σηµειώνεται ότι για επενδύσεις άνω των £75.000 ο αιτητής είχε την επιλογή είτε να 

συµπεριλάβει το κόστος της µελέτης στις επιλέξιµες δαπάνες της επένδυσης και να 

διεκδικήσει ενίσχυση κάτω από το Καθεστώς 1.1.1 ή να εξουσιοδοτήσει το σύµβουλο 

να διεκδικήσει την αντίστοιχη επιλέξιµη αµοιβή µέσω του µέτρου 1.5.  Με βάση τα πιο 

πάνω, εξέφρασα την άποψη ότι δεν µπορούν να ισχύουν διαφορετικοί τρόποι 

υπολογισµού της αµοιβής παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

(ii) Καθεστώς 1.1.3 – Ενισχύσεις για διαχείριση των αποβλήτων των 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.  Σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στα 

καθεστώτα του µέτρου 1.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, το 

ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκµετάλλευση ορίστηκε στις 500.000 Ευρώ, σε 

περιπτώσεις όµως σηµαντικών αναδιαρθρώσεων και διαφοροποιήσεων των 

δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης που οδηγούν στη δηµιουργία πρόσθετης 

απασχόλησης, επιτρέπεται ενίσχυση µέχρι το 1.000.000 Ευρώ. Αναφέρεται 

επίσης ότι για σκοπούς πρακτικής υλοποίησης του κριτηρίου, θα λογίζεται ότι 

για κάθε µια θέση εργασίας που δηµιουργείται από την επένδυση 

(επιπρόσθετα από τις θέσεις που υπήρχαν πριν από την επένδυση) θα 

επιτρέπεται η αύξηση του ορίου της επένδυσης κατά £116.900. 

Παρατήρησα ότι ο πιο πάνω όρος, παρόλο που δίνει το δικαίωµα στον αιτητή να 

διεκδικήσει µέχρι και το διπλάσιο ποσό ενίσχυσης, δεν καθορίζει µε σαφήνεια τα 
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κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρηθεί ότι δηµιουργείται πρόσθετη 

απασχόληση.  Συγκεκριµένα, δεν διευκρινίζει 

- κατά πόσο η δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης περιλαµβάνει και την 

εργοδότηση αλλοδαπών από τρίτες χώρες που εξασφαλίζουν άδεια 

εργασίας για τη συγκεκριµένη απασχόληση, 

- σε ποια χρονική στιγµή θα πρέπει να αποδειχτεί η δηµιουργία της 

πρόσθετης απασχόλησης (κατά το χρόνο λειτουργίας της επένδυσης ή 

µεταγενέστερα), 

- τι εννοείται µε τον όρο «δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης» αν δηλαδή 

απαιτείται αύξηση στο συνολικό αριθµό των εργοδοτουµένων της επιχείρησης 

ή αν απλά εννοείται το πρόσθετο προσωπικό που θα χρειαστεί για τη 

λειτουργία της συγκεκριµένης επένδυσης, έστω και αν συνολικά ο αριθµός των 

εργοδοτουµένων της επιχείρησης παραµείνει ο ίδιος ή ακόµα µειωθεί, 

- πως αποδεικνύεται η δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης (πχ µε 

προσκόµιση πιστοποιητικού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

και αν η αύξηση αυτή πρέπει να είναι µόνιµη (σε τέτοια περίπτωση θα 

πρέπει να καθοριστεί µηχανισµός ελέγχου τήρησης της δέσµευσης αυτής). 

Σηµειώνεται επίσης ότι η αναφορά για την πρόσθετη ενίσχυση στις περιπτώσεις όπου 

δηµιουργείται πρόσθετη απασχόληση, τόσο στο Εγχειρίδιο του µέτρου 1.1 όσο και 

στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνεται κάτω από το Καθεστώς 1.1.1 µόνο, µε 

διευκρίνιση ότι αφορά όλα τα καθεστώτα του µέτρου 1.1.  Ως αποτέλεσµα, ενδέχεται 

αυτή η πρόνοια να διαφύγει της προσοχής ενδιαφερόµενου αιτητή, και εισηγήθηκα 

όπως, αν θεωρηθεί αναγκαίο να συνεχιστεί η πρόνοια αυτή και στο νέο Σχέδιο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, να αναφέρεται κάτω από όλα τα καθεστώτα στα οποία αφορά.  

Εισηγήθηκα επίσης όπως η σκοπιµότητα της ενσωµάτωσης της πιο πάνω 

πρόνοιας στο νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης επανεξεταστεί γενικότερα αφού, 

κατά την άποψή µου, η δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης δεν συνάδει µε τους 

στόχους ορισµένων καθεστώτων του µέτρου, όπως το 1.1.1 που αφορά στην 

επιδότηση επενδύσεων για εκσυγχρονισµό των γεωργοκτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων, ο οποίος συνήθως οδηγεί στη µείωση του απαιτούµενου αριθµού 

εργοδοτουµένων µέσω της αυτοµατοποίησης διαδικασιών/διεργασιών. 
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Από έλεγχο συγκεκριµένης αίτησης, που κρίθηκε ότι οδηγεί στη δηµιουργία 

πρόσθετης απασχόλησης, η τελική πληρωµή της οποίας διενεργήθηκε τον Μάρτιο 

του 2007,  παρατηρήθηκε ότι ο αιτητής προσκόµισε βεβαίωση από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύµφωνα µε την οποία κατά την περίοδο της αίτησής 

του κατέβαλλε εισφορές για συνολικά 14 εργοδοτούµενους. Στη συνέχεια, 

προσκόµισε στοιχεία (Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών) για τους µήνες 

12/2005, 4/2006, 6/2006 και 7/2006 σύµφωνα µε τις οποίες ο αριθµός 

εργοδοτουµένων του ήταν 14, 13, 13 και 13, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι στις 

καταστάσεις αποδοχών και εισφορών για τους µήνες 6/2006 και 7/2006, έχουν 

προστεθεί δύο άτοµα, τα οποία ο αιτητής είχε δηλώσει ως τις δύο πρόσθετες 

θέσεις απασχόλησης που θα δηµιουργούνταν (επισυνάπτοντας και σχετικά 

συµβόλαια εργασίας που υπογράφτηκαν την 1.6.2006), ωστόσο, όπως προκύπτει 

από τα πιο πάνω, µε βάση τα στοιχεία που προσκόµισε ο αιτητής δεν φαίνεται να 

τεκµηριώνεται ότι πράγµατι η εν λόγω επένδυση οδήγησε στη δηµιουργία 

πρόσθετων θέσεων εργασίας στην εταιρεία σαν σύνολο. 

Σηµειώνεται ότι το συνολικό της επιδότησης που καταβλήθηκε στον πιο πάνω αιτητή 

ανήλθε στις £465.800 (75% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης των £621.067). 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο έλεγχος τήρησης της δέσµευσης των 

δικαιούχων αναφορικά µε τη δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης θα γίνεται στα 

πλαίσια των εκ των υστέρων ελέγχων όπως έχουν καθοριστεί µε βάση τους 

Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15.  Μέτρο 1.2 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004–2006 – Ενθάρρυνση της 
βελτίωσης και ανάπτυξης της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων. 

Σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στο πιο πάνω µέτρο, οι προτάσεις των 

αιτητών αξιολογούνται µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια και παραµέτρους που 

αφορούν κυρίως στη βιωσιµότητα της επιχείρησης (50% της βαθµολογίας), την 

οργανωτική και διοικητική δοµή της (10%), την τεχνολογία της νέας επένδυσης 

(10%), τα προϊόντα που θα παράγονται µε τη νέα επένδυση (10%) την περιοχή 

εγκατάστασης της επιχείρησης (10%), τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

(5%) και τη συµβολή της νέας επένδυσης στην βελτίωση περιβαλλοντικών µέτρων 

και των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων (5%).  Για να 
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θεωρηθεί µια πρόταση ως επιλέξιµη πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστο 25 

µονάδες στο κριτήριο της βιωσιµότητας και τουλάχιστο 60% συνολική βαθµολογία. 

Η βιωσιµότητα των υφιστάµενων επιχειρήσεων βαθµολογείται µε µέγιστο συντελεστή 

15% και η βιωσιµότητα της νέας επένδυσης µε µέγιστο συντελεστή 35%.  Κατά την 

αξιολόγηση της βιωσιµότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων λαµβάνονται υπόψη 

τρεις χρηµατοοικονοµικοί δείκτες (µε µέγιστη βαθµολογία 5% ο καθένας) που αφορούν 

στην επικερδότητα, ρευστότητα και απόδοση κεφαλαίου της επιχείρησης, οι οποίοι 

υπολογίζονται µε στοιχεία που εξάγονται από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης για τα δύο τελευταία χρόνια που προηγούνται της ηµεροµηνίας 

αίτησής της. Σε σχέση µε τη διαδικασία που ακολουθείται για αξιολόγηση της 

βιωσιµότητας των αιτητών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

i.   Αναφορικά µε το κριτήριο της επικερδότητας, δίνεται βαθµολογία 1% σε 

επιχειρήσεις για τις οποίες ο δείκτης καθαρού κέρδους πριν τη φορολογία δια 

τις πωλήσεις κυµαίνεται µεταξύ του 0% και του 5%.  Επειδή ο δείκτης αυτός 

αφορά ουσιαστικά στο ποσοστό καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων, 

εξέφρασα την άποψη ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις θα κυµαίνεται πέραν του 

5% και εισηγήθηκα όπως υπάρχει κλιµακωτή διαφοροποίηση στη βαθµολογία 

που  δίνεται για δείκτες µεταξύ του 0% και 5%. 

ii.  Ο δείκτης της ρευστότητας της επιχείρησης καθορίζεται ως το κυκλοφορούν 

ενεργητικό διά τις τρέχουσες υποχρεώσεις, και οι επιχειρήσεις που 

εξασφαλίζουν πάνω από 0,5 µονάδες βαθµολογούνται µε µία µονάδα για 

κάθε 0,1 της µονάδας του δείκτη.  

Παρατήρησα ότι µε την πιο πάνω µέθοδο υπολογισµού, επιχειρήσεις µε 

αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (δηλ. καθαρές τρέχουσες υποχρεώσεις) 

εξασφαλίζουν θετική βαθµολογία αναφορικά µε τη ρευστότητά τους, ενώ 

δεν γίνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση µεταξύ εταιρειών µε ψηλά 

ποσοστά αποθεµάτων και εταιρειών µε χαµηλά ποσοστά αποθεµάτων. 

iii.  Εξέφρασα την άποψη ότι στη βαθµολογία, εκτός από τον δείκτη απόδοσης 

κεφαλαίου, δηλαδή το καθαρό κέρδος πριν τη φορολογία και τους τόκους 

διά το απασχολούµενο κεφάλαιο, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το 

ύψος του δανεισµού της επιχείρησης.  
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iv.  Για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας της νέας επένδυσης, η οποία 

βαθµολογείται µε µέγιστο βαθµό 35% επί του συνόλου, λαµβάνονται 

υπόψη, µεταξύ άλλων, τα αποτελέσµατα της οικονοµοτεχνικής µελέτης που 

υποβάλλεται και η τάση των πωλήσεων της εταιρείας. 

Παρατήρησα ότι δεν απαιτείται από τις εν λόγω επιχειρήσεις η υποβολή 

πραγµατικών στοιχείων στο µέλλον για σκοπούς επιβεβαίωσης της λογικότητας 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν µε την αίτηση.  Ως αποτέλεσµα, ενδέχεται 

επιχειρήσεις να εξασφάλισαν ψηλή βαθµολογία στο σηµείο αυτό µε βάση 

εξωπραγµατικές προβλέψεις οι οποίες, µε βάση τα πραγµατικά αποτελέσµατα, 

να µην εξασφάλιζαν την απαιτούµενη βαθµολογία για έγκριση της αίτησής τους 

για επιχορήγηση. Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εταιρείας µε κύκλο 

πωλήσεων, όπως παρουσιάζεται στους ελεγµένους λογαριασµούς των 

τελευταίων δύο ετών, ύψους £890.000, της οποίας η νέα επένδυση 

βαθµολογήθηκε µε 26,8% (µε µέγιστο το 35%) ως προς τη βιωσιµότητα, βάσει 

προβλέψεων που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών στα επόµενα πέντε χρόνια να 

φθάνει σταδιακά τα £5,3 εκ. Σηµειώνεται ότι, εφόσον οι πληρωµές που 

διενεργήθηκαν αφορούσαν σε αιτήσεις του 2004, οι προβλέψεις 

αποτελεσµάτων που υποβλήθηκαν από τους αιτητές αφορούσαν στα έτη  2004 

– 2008.  Εξέφρασα την άποψη ότι θα µπορούσε να ζητηθεί από τους 

δικαιούχους η προσκόµιση ελεγµένων λογαριασµών για  τα έτη 2004 – 2006 

πριν την καταβολή της τελικής δόσης της χορηγίας, για αντιπαραβολή τους µε 

τις προβλέψεις που υποβλήθηκαν, και σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται 

σοβαρές διαφορές να εξετάζεται ακόµα και το ενδεχόµενο ανάκτησης της 

χορηγίας, αν η βαθµολογία που θα εξασφάλιζε η επιχείρηση µε βάση τα 

πραγµατικά δεδοµένα δεν θα την καθιστούσε δικαιούχο για επιχορήγηση. 

v.  Το κριτήριο των προϊόντων που θα παράγονται µε τη νέα επένδυση 

βαθµολογείται µε 10% επί του συνόλου, και αναφέρεται ότι προτεραιότητα 

έχουν οι επενδύσεις προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης ή 

ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων και 

τροφίµων πιστοποιηµένων µε συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας. 

Παρατήρησα ότι, παρόλο που το πιο πάνω κριτήριο δεν είναι απόλυτα 

εφαρµόσιµο για όλες τις επιλέξιµες δράσεις του µέτρου (πχ παραγωγή 

ζωοτροφών), εντούτοις όλοι οι αιτητές εξασφαλίζουν θετική βαθµολογία. 
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vi.  Σύµφωνα µε πίνακα που περιλαµβάνεται σε σηµείωµα της Συµβουλευτικής 

Επιτροπής Χορηγιών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, που είναι ο ανάδοχος του πιο πάνω µέτρου, 13 αιτητές οι 

οποίοι εξασφάλισαν βαθµολογία που κυµάνθηκε από 60% - 60,4%  

εγκρίθηκαν για επιχορήγηση, αφού, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η ελάχιστη 

βαθµολογία που θα έπρεπε να εξασφαλιστεί ήταν το 60%.  Από έλεγχο που 

διενεργήθηκε στους φακέλους αιτήσεων δύο από τους πιο πάνω αιτητές, 

διαπιστώθηκε ότι στη µία περίπτωση, ο αιτητής παρουσίαζε αδικαιολόγητη 

αύξηση στο ποσοστό µεικτού κέρδους, από 34% το 2002 σε 62% το 2003, 

καθώς και αντίστοιχη αύξηση των αποθεµάτων του.  Εξέφρασα την άποψη 

ότι το πιο πάνω γεγονός θα έπρεπε να είχε τύχει περαιτέρω διερεύνησης 

κατά την αξιολόγηση.  Επίσης, οι σχετικές αιτήσεις βαθµολογήθηκαν µε 26,8% 

και 26,7%, αντίστοιχα, αναφορικά µε τη βιωσιµότητά της επένδυσης που 

πρότειναν, η οποία βασίστηκε στις προβλέψεις των τεχνοοικονοµικών µελετών 

που υποβλήθηκαν, καθώς και µε 1% αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. Λόγω του ότι και η παραµικρή διαφοροποίηση στη βαθµολογία 

τους θα καθιστούσε τις πιο πάνω επιχειρήσεις ως µη δικαιούχους αιτητές, 

επεσήµανα την ανάγκη της µεταγενέστερης επιβεβαίωσης της υλοποίησης των 

προϋποθέσεων στις οποίες βασίστηκε η αρχική βαθµολογία των αιτήσεων.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων 

προσκόµιση ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για να διαπιστώνεται η 

ορθότητα των προβλέψεων που περιλαµβάνονται στις τεχνοοικονοµικές µελέτες 

και ότι δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της χορηγίας στις περιπτώσεις όπου 

διαπιστώνεται ότι δεν επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις που υπέβαλαν οι αιτητές.  

Ανέφερε επίσης ότι τα οικονοµικά στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την 

εξαγωγή των συγκεκριµένων δεικτών γίνονται αποδεκτά και δεν αµφισβητούνται 

νοουµένου ότι οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται είναι ελεγµένες και 

είναι αυτές που υποβλήθηκαν στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος. 

16. Μέτρο ενίσχυσης σε οργανώσεις παραγωγών και οµάδες παραγωγών 
και οµάδες παραγωγών που παραδίδουν οπωροκηπευτικά προς 
µεταποίηση  (Εσπεριδοειδή, περίοδος εµπορίας 2005-2006). 

(α) Εθνικές ποσοστώσεις. Ο Κανονισµός 2202/96 του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα ποσά ενίσχυσης και  τα ανώτατα εθνικά όρια 
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(ποσοστώσεις) για κάθε κράτος µέλος, ανά είδος εσπεριδοειδούς, τα οποία 

µπορούν να τύχουν ενίσχυσης µε βάση το πιο πάνω µέτρο.  Ο συγκεκριµένος 

Κανονισµός επιτρέπει την υπέρβαση του ανώτατου εθνικού ορίου, ενώ 

οποιαδήποτε υπέρβαση ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 5  του 

ίδιου Κανονισµού, που αναφέρει ότι, όταν παρατηρηθεί υπέρβαση του Κοινοτικού 

ορίου (δηλαδή του αθροίσµατος των εθνικών ανώτατων ορίων κάθε κράτους 

µέλους), τα ποσά ενίσχυσης µειώνονται σε κάθε κράτος µέλος στο οποίο 

διαπιστώθηκε υπέρβαση του εθνικού ορίου.  

Κατά τη διάρκεια των περιόδων εµπορίας 2004/05 και 2005/06 σηµειώθηκε 

υπέρβαση των Κοινοτικών ορίων στα µικρά εσπεριδοειδή που µεταποιήθηκαν, και 

επειδή η Κύπρος ήταν µια από τις χώρες που παρουσίασε υπέρβαση του εθνικού 

της ορίου, η Επιτροπή Κοινοτήτων εξέδωσε τους Κανονισµούς 1578/2005 και 

1449/2006 µε βάση τους οποίους καθόρισε µείωση του ποσού επιδότησης για την 

Κύπρο, αναφορικά µε τα πιο πάνω προϊόντα, για τις περιόδους εµπορίας 2005/06 

και 2006/07 κατά 17,83% και 36,52%, αντίστοιχα.  

(β) Αποκοπές από χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 (2) του Κανονισµού 2111/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η ενίσχυση προς τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες παραδίδουν 

µανταρίνια και κληµεντίνες, χορηγείται µόνο για τα προϊόντα που παραδίδονται 

στη βιοµηχανία µεταποίησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Ιουνίου.  

Επιπρόσθετα, το άρθρο 4 (2) του Κανονισµού 296/96 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρει ότι κάθε δαπάνη που καταβάλλεται εκτός των 

καθορισµένων όρων ή προθεσµιών θα αποτελέσει αντικείµενο µειωµένης 

χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ενηµέρωσε, µε επιστολή της ηµερ. 20.2.2007, τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι προτίθεται να εξαιρέσει από 

Κοινοτική Χρηµατοδότηση συνολικό ποσό ύψους 51.632,84 Ευρώ αναφορικά µε 

εκπρόθεσµες πληρωµές που διενεργήθηκαν κατά το 2006. 

(γ) Αύξηση ποσοστού επιτόπιων ελέγχων σε περίπτωση διαπίστωσης 
παρατυπιών. Παρόλο που το εγχειρίδιο εφαρµογής αναφέρει ότι σε περίπτωση 

διαπίστωσης παρατυπιών ή ανωµαλιών κατά τους επιτόπιους ελέγχους τότε αυξάνεται 

η συχνότητα και το ποσοστό των ελέγχων, δεν καθορίζεται το µέγεθος της αύξησης στο 



 - 25 - 

ποσοστό και την συχνότητα των ελέγχων.  Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι, παρόλο 

που δεν υπάρχουν σχετικές κατευθυντήριες γραµµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχετικά µε το θέµα αυτό, θα καταβληθούν προσπάθειες για ρύθµισή του. 

(δ)  Συµβάσεις µεταποιητών µε Οργανώσεις Παραγωγών. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 (1) του Κανονισµού 2111/2003, η προθεσµία πληρωµής των οµάδων 

παραγωγών από τους µεταποιητές πρέπει να καθορίζεται στη µεταξύ τους σύµβαση 

και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες από το τέλος του µήνα παράδοσης 

κάθε φορτίου, και το άρθρο 27 (2) (α) (ii) του ίδιου Κανονισµού αναφέρει ότι θα 

πρέπει να διενεργούνται διοικητικοί και λογιστικοί έλεγχοι τουλάχιστον επί ποσοστού 

10% των πιο πάνω εµβασµάτων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στα σχετικά έντυπα ελέγχου 

εµβασµάτων πληρωµής δεν αναγράφεται ο αριθµός πιστοποιητικού παράδοσης και η 

ηµεροµηνία παράδοσης και οι  κατάλογοι ελέγχου δεν συµπληρώνονται ανά 

πιστοποιητικό παράδοσης, αλλά ανά σύµβαση.  Με αυτό τον τρόπο δεν µπορεί να 

εξακριβωθεί η τήρηση της προθεσµίας πληρωµής προς την Οργάνωση Παραγωγών 

ανά πιστοποιητικό/παρτίδα παράδοσης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού 

Κανονισµού.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι το πιο πάνω θέµα είχε διαπιστωθεί και από τον 

Οργανισµό, ο οποίος προέβη σε σχετική γραπτή σύσταση προς τους µεταποιητές 

στις 27.12.2006. 

(ε) Έλεγχοι µεταποιητών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις 

του δείγµατος που εξετάστηκε,  δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη από το σχετικό 

Κανονισµό  προθεσµία των 2 µηνών για καταβολή της πληρωµής προς την 

Οργάνωση Παραγωγών. 

(στ) Επιτόπιοι έλεγχοι τεµαχίων Οργανώσεων Παραγωγών. Κατά τον 

επιτόπιο έλεγχο για επιβεβαίωση της καλλιεργούµενης έκτασης  Οργάνωσης 

Παραγωγών διαπιστώθηκε απόκλιση από τη δηλωθείσα έκταση ύψους 49,4%. Η 

Οργάνωση Παραγωγών δήλωσε ότι η διαφορά προέκυψε λόγω της αποκοπής 

δέντρων κατά την περίοδο που µεσολάβησε από την υποβολή της αίτησης µέχρι 

τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου και µε βάση την εξήγηση αυτή η εν λόγω 

αίτηση έγινε δεκτή για ενίσχυση χωρίς κυρώσεις.  Εισηγήθηκα όπως καθοριστεί 

διαδικασία ενηµέρωσης της Αρµόδιας Αρχής ή του ΟΑΠ για αλλαγές αυτού του 

µεγέθους στην επιλέξιµη έκταση πριν από την κοινοποίηση στην Οργάνωση 

Παραγωγών της πρόθεσης του ΟΑΠ για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. 
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Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι οι αιτητές οφείλουν να ενηµερώνουν τον 

Οργανισµό εκ των προτέρων, πριν την έναρξη κάθε περιόδου, για οποιαδήποτε 

αλλαγή έχουν κάνει στην εκµετάλλευσή τους  και ότι έχουν γίνει σχετικές συστάσεις 

για το θέµα αυτό. 

17. Έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς στους τοµείς των αυγών και 
πουλερικών. 

(α) Με βάση τον Κανονισµό 1010/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 63.758 ηµερ. 

10.5.2006 καταβλήθηκαν αποζηµιώσεις στους πτηνοτρόφους για ζηµιές που 

υπέστησαν λόγω απώλειας της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

πτηνοτροφικά προϊόντα εξαιτίας της γρίπης των πουλερικών. 

(β) Από τον έλεγχο του πιο πάνω µέτρου, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

i.   Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισµού, το συνολικό ανώτατο 

ποσό που καθορίστηκε για την Κύπρο υπολογίστηκε στα €626.009, ενώ  σε 

έγγραφο εργασίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, ηµερ. 21.3.2007, αναφέρεται ότι το ανώτατο ποσό για την Κύπρο 

είναι €300.000 και λόγω του ότι η πραγµατική δαπάνη, µέχρι 31.12.2006, 

ανήλθε σε  €312.076, στο εν λόγω έγγραφο φαίνεται ότι η Κύπρος 

ξεπέρασε το ανώτατο ποσό επιδότησης.   

ii.   Ενώ, σύµφωνα µε τον σχετικό Κανονισµό και την  απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου, το 50% της υπό αναφορά επιδότησης θα έπρεπε 

να καταβληθεί από το Κράτος και το υπόλοιπο 50% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εντούτοις, προφανώς από λάθος, ολόκληρο το ποσό που 

πληρώθηκε από τον Οργανισµό µέχρι 31.12.2006 (€312.076 ή £179.354) 

ζητήθηκε και εκταµιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.  Αντιλαµβάνοµαι 

ότι ο Οργανισµός, µετά τον εντοπισµό του λάθους, θα προβεί στην 

αφαίρεση του σχετικού ποσού από το συνολικό ποσό επόµενων δηλώσεων 

δαπανών για εκταµίευση από το πιο πάνω Ταµείο. 

iii.  Σύµφωνα µε οδηγίες του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας, που ήταν ο 

ανάδοχος του πιο πάνω µέτρου,  µαζί µε την αίτηση για επιχορήγηση θα 

έπρεπε να υποβάλλονται, µεταξύ άλλων, πρωτότυπα των τιµολογίων 

αγοράς νεοσσών και σε περίπτωση επιστροφής του πρωτότυπου, τότε το 
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φωτοαντίγραφο θα έφερε σχετική σφραγίδα το Τµήµατος Γεωργίας που θα 

πιστοποιούσε ότι αυτό ήταν ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου.  

Αναφέρεται επίσης ότι µη πιστοποιηµένα ή αντίγραφα πιστοποιηµένα από 

άλλο φορέα δεν θα γίνονται δεκτά.  Παρά τις πιο πάνω οδηγίες, 

εντοπίστηκαν περιπτώσεις  όπου τα αντίγραφα που προσκοµίστηκαν ήταν 

πιστοποιηµένα από τον προµηθευτή, αντί από το Τµήµα Γεωργίας, 

παρατηρήθηκε µάλιστα περίπτωση πιστοποίησης τιµολογίων από εταιρεία 

εκκολαπτηρίου σε συγγενική εταιρεία εκτροφής νεοσσών κρεοπαραγωγής. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που η 

πιστοποίηση έγινε από τον προµηθευτή, έγινε αντιπαραβολή των 

τιµολογίων µε τις δηλώσεις των εκκολαπτών που έγιναν τον ∆εκέµβριο του 

2005 και µε τα τιµολόγια που είχαν προσκοµιστεί κατά την υποβολή των 

αιτήσεων για κρατική ενίσχυση. 

iv.  Για συγκεκριµένη εταιρεία έγιναν δεκτά δελτία µεταφοράς νεοσσών, αντί 

τιµολόγια, αφού η προµήθεια γινόταν από το εκκολαπτήριο στις επαύλεις της 

ίδιας εταιρείας. Στο εγχειρίδιο εφαρµογής του µέτρου γίνεται αναφορά µόνο 

για τιµολόγια, που στη συγκεκριµένη περίπτωση δε φαίνεται να ήταν δυνατό 

να εκδοθούν, αφού η µεταφορά γινόταν µέσα στην ίδια την εταιρεία.  Παρόλο 

που στο συγκεκριµένο µέτρο δεν έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι, γιατί ουσιαστικά 

µόνο µε τη σύγκριση των τιµολογίων από το ένα έτος στο άλλο θα µπορούσε 

να διαφανεί κατά πόσο υπήρχαν µειωµένες τοποθετήσεις, εντούτοις κατά την 

άποψή µου στην περίπτωση αυτή θα ενδείκνυτο επιτόπιος έλεγχος στα 

λογιστικά έγγραφα της εταιρείας (π.χ. τήρηση αριθµητικής σειράς των 

δελτίων µεταφοράς κ.λπ.), για τη διαπίστωση τυχόν αλλοιώσεων/προσθηκών 

στα δελτία µεταφοράς που παρουσιάστηκαν. 

v.  Το Τµήµα Γεωργίας, για σκοπούς ελέγχου των στοιχείων που προσκοµίστηκαν 

από τους αιτητές, προέβη στην αντιπαραβολή των τιµολογίων που 

επισυνάφθηκαν µε την αίτηση για το υπό αναφορά µέτρο µε εκείνα που 

υποβλήθηκαν από τους ίδιους πτηνοτρόφους στα πλαίσια του µέτρου στήριξης 

(κρατικής ενίσχυσης) στο τοµέα των πουλερικών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σε 

συγκεκριµένη περίπτωση, όπου τα τιµολόγια που υποβλήθηκαν για το πιο 

πάνω µέτρο καταδείκνυαν µεγαλύτερο αριθµό τοποθετήσεων νεοσσών, σε 

σύγκριση µε τα τιµολόγια που είχαν προσκοµιστεί για σκοπούς κρατικής 
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ενίσχυσης, η διαφορά δεν λήφθηκε υπόψη για σκοπούς υπολογισµού της 

µείωσης στις τοποθετήσεις νεοσσών.  Η αυξηµένη επιδότηση που χορηγήθηκε 

στον αιτητή, λόγω των πιο πάνω, όπως υπολογίστηκε από την Υπηρεσία µου, 

ανήλθε σε περίπου £1.870.  

18. Ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος. 

(α) Αρµοδιότητα αναφορικά µε τη διαχείριση του συστήµατος 
ποσοστώσεων.  Ο  Οργανισµός, µετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας 

και συσκέψεις µε τον ΟΚΓΒ, ζήτησε  από τη Νοµική Υπηρεσία µε επιστολή του 

ηµερ. 27.2.2006 όπως γνωµατεύσει κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των 

περί Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών Νόµων του 2003 και των περί Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµων του 1999 µέχρι 2004, αναφορικά µε την 

ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων αγελαδινού 

γάλακτος.  Η Νοµική Υπηρεσία, µε επιστολή της ηµερ. 7.8.2006, ενηµέρωσε τον 

Οργανισµό ότι, µετά από µελέτη του θέµατος, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

δύο εθνικές νοµοθεσίες, ως έχουν εναρµονιστεί, δεν συγκρούονται µεταξύ τους.  Ο 

ΟΑΠ, µε επιστολή του ηµερ. 28.8.2006 εξέφρασε τη διαφωνία του µε την πιο 

πάνω γνωµάτευση, και η Νοµική Υπηρεσία, µε επιστολή της ηµερ. 30.3.2007, 

εισηγήθηκε όπως, ενόψει της προαναφερόµενης διαφωνίας, το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υποβάλει σχετικό ερώτηµα στην 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που έχει την απαραίτητη ειδικευµένη γνώση 

και την αρµοδιότητα να ελέγχει τη σωστή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.    

(β) Υπέρβαση εθνικού ορίου ποσόστωσης.  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Κανονισµού 1788/2003, τα κράτη µέλη που υπερβαίνουν τα όρια της εθνικής 

ποσότητας αναφοράς για το αγελαδινό γάλα, οφείλουν να καταβάλλουν στην 

Κοινότητα εισφορά, η οποία για την περίοδο 2005/2006 καθορίζεται στα 28,54 Ευρώ 

ανά 100 χιλιόγραµµα γάλακτος. Λόγω υπέρβασης της εθνικής ποσόστωσης για την 

υπό αναφορά περίοδο,  επιβλήθηκε, µε βάση τα πιο πάνω, επιβάρυνση (levy) 

στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, η οποία ανήλθε στο ποσό των £239.392.  

Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Κανονισµό, ποσοστό 1% (£2.394) της επιβάρυνσης 

παρέµεινε στον ΟΑΠ  ενώ το υπόλοιπο 99% (£236.998 ή €411.452), κοινοποιήθηκε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποκοπεί από τη συνολική χορηγία στον ΟΑΠ  

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων. 
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19. Επιτόπιοι έλεγχοι. 

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 26, παράγραφος 3 του πιο πάνω Κανονισµού, 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. 

Ειδικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται επίσης στα καθεστώτα ενίσχυσης κάτω από τα 

µέτρα 2.1α, 2.2.1, 2.3.1 και  2.6 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία αφορούν 

κυρίως στην ανάληψη, εκ µέρους των δικαιούχων, αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

(α) Επιτόπιοι έλεγχοι εκταρικών επιδοτήσεων.  Λόγω του ψηλού ποσοστού 

των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους του 2005, 

που ανήλθε στο 89,6%, ο Οργανισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού 

796/2004, αύξησε το ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 

2006, από 7,7% σε 13,5%. 

Συγκεκριµένα, µε βάση στοιχεία που τηρούνται από τον Οργανισµό, κατά το 2006 

διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικό αριθµό 5 503 αιτήσεων ( 3 532 µε τη µέθοδο 

της τηλεπισκόπησης και 1 971 µε κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 

13,5% από το σύνολο των 40 796 επιλέξιµων αιτήσεων για εκταρική επιδότηση 

που υποβλήθηκαν.  Από τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών 

διαπιστώθηκε ότι  σε 3 932 περιπτώσεις  ή ποσοστό 72%, παρουσιάστηκαν 

αποκλίσεις µεταξύ της πραγµατικής  και δηλωθείσας έκτασης. 

Αναλυτικότερα, µε βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα των πιο πάνω ελέγχων, 

σε 869 περιπτώσεις ή ποσοστό 15,8%, η έκταση που δηλώθηκε από τους 
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δικαιούχους υπερέβαινε της πραγµατικής κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, σε 

482 περιπτώσεις ή 8,8%, η έκταση που δηλώθηκε από τους δικαιούχους 

υπερέβαινε  της πραγµατικής κατά ποσοστό µεταξύ του 30% και 50%, σε 2.222 

περιπτώσεις ή 40,4% η δηλωθείσα έκταση υπερέβαινε της πραγµατικής κατά 

ποσοστό που κυµάνθηκε από 3% µέχρι 30%, και σε 359 περιπτώσεις ή 6,5%, 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 Ιουνίου 2007 και τα 

αποτελέσµατα να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Κανονισµού 796/2004, µέχρι τις 15 Ιουλίου 2007.  Σηµειώνεται ότι, 

µε βάση τους ισχύοντες Κανονισµούς, αποκοπές έγιναν στις περιπτώσεις όπου 

παρατηρήθηκαν αποκλίσεις πέραν του 3%. 

Σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της εκκαθάρισης των λογαριασµών του Ε.Γ.Τ.Π.Ε για 

το 2005, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε επιστολή της 

ηµερ. 28.2.2007 προς την Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι µε βάση το έγγραφο εργασίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. DS/2006/24-Rev 1, το οποίο  παρέχει κατευθυντήριες 

γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 26 του Κανονισµού 796/2004, όσο αφορά 

στην αύξηση του ποσοστού των επιτόπιων ελέγχων σε περίπτωση εντοπισµού 

σηµαντικών αποκλίσεων, ο Οργανισµός θα έπρεπε να είχε αυξήσει το ποσοστό 

επιτόπιων ελέγχων κατά το 2006 στο 100%.  Αντιλαµβάνοµαι ότι ο Οργανισµός 

δεν αποδέχεται τη θέση αυτή και έχει αποστείλει σχετική απάντηση στη ∆ιεύθυνση 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.  Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε 

σχετική γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας µε ηµεροµηνία 5.9.2006, το υπό 

αναφορά έγγραφο εργασίας δεν είναι νοµικά δεσµευτικό. 

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 12(α) της έκθεσής µου, ο Οργανισµός έχει 

ξεκινήσει τη διαδικασία καθορισµού της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης ανά τεµάχιο 

και αναµένεται ότι, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κοινοποίηση στους 

αιτητές της  µέγιστης επιλέξιµης έκτασης που κατέχουν/ καλλιεργούν, οι 

αποκλίσεις που παρουσιάζονται σήµερα µεταξύ των πραγµατικών εκτάσεων και 

εκείνων που δηλώθηκαν θα περιοριστούν σηµαντικά. 

(β) Επιτόπιοι έλεγχοι Μέτρων Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (2.1, 2.2, 
2.2.1, 2.3 και 2.6).  Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται από τον Οργανισµό, κατά 
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το 2006 διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 2 471 ή ποσοστό 8,5% από το 

σύνολο των 29 064 αιτήσεων των πιο πάνω µέτρων του Σχεδίου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, για έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και 

την τήρηση των αγροπεριβαλλοντικών και άλλων υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους που έτυχαν επιδότησης. 

Σηµειώνεται ότι στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των πιο πάνω 

ελέγχων δεν είναι ακόµα διαθέσιµα από τον Οργανισµό, εφόσον οι πιο πάνω 

έλεγχοι δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί. 

20. Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου – Establishment of 
an Integrated Administration and Control System (ΟΣ∆Ε – IACS). 

(α) Όπως ανάφερα και στην επιστολή µου για το προηγούµενο έτος, 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 θα 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. 

Η υλοποίηση του  πιο πάνω έργου είχε εγκριθεί για χρηµατοδότηση από τον 

Προενταξιακό Χρηµατοδοτικό Κανονισµό 555/2000, µετά από εισήγηση του 

Τµήµατος Γεωργίας, το οποίο ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασµό, διαχείριση, 

οργάνωση και παραλαβή του έργου µέχρι το ∆εκέµβριο του 2003.  Στις  3.12.2003 

το ΟΣ∆Ε µεταφέρθηκε, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 59.027, από 

το Τµήµα Γεωργίας στον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, ο οποίος, µε βάση 

την απόφαση αυτή, κατέστη ο τελικός παραλήπτης και χρήστης του έργου, 

κατόπιν όµως σχετικών διαβουλεύσεων µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η διαχείριση του πιο πάνω έργου παρέµεινε στο Τµήµα Γεωργίας µέχρι 

την ολοκλήρωση του, το οποίο ήταν και το συµβαλλόµενο µέρος στη σχετική 



 - 32 - 

σύµβαση που συνάφθηκε µε τον εργολάβο του έργου.   Σηµειώνεται ότι, παρόλο 

που ο Οργανισµός δεν αποτελούσε µέλος της καθοδηγητικής επιτροπής του 

έργου, παρευρισκόταν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητής. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 2.000.000 Ευρώ, από τα οποία το 

1.500.0000 Ευρώ αφορούσε στη χρηµατοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το έργο χωριζόταν σε δύο µέρη, το µέρος Α’ που αφορούσε στη 

δηµιουργία σύγχρονου λογισµικού και στην εξασφάλιση υλισµικού για το ΟΣ∆Ε, 

και το µέρος Β’ που αφορούσε στην αξιολόγηση της βάσης δεδοµένων των 

αγροτεµαχίων, υποβολή σχετικών εισηγήσεων και εφαρµογή τους.  Η εκτέλεση του 

Β’ µέρους ολοκληρώθηκε κανονικά ενώ η εκτέλεση του µέρους Α΄ 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. Η  

∆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 Ευρώ . 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη Νοµική Υπηρεσία της 

∆ηµοκρατίας, ετοίµασε κατάλογο παραδοτέων υλικών της σύµβασης, τα οποία 

διαχωρίζονται σε αποδεκτά και µη αποδεκτά.  Με βάση τον κατάλογο αυτό, η 

ζηµιά που υπέστη το ∆ηµόσιο λόγω του τερµατισµού του συµβολαίου, 

υπολογίστηκε σε 194.555 Ευρώ.  

Επισηµαίνεται ότι το έργο, λόγω χρηµατοδότησης του από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, υπόκειται στον έλεγχο των αρµοδίων αρχών της και αν κατά τον έλεγχο 

αυτό διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν ή και στην αποτελεσµατικότητα του έργου, υπάρχει ενδεχόµενο να 

προκύψουν οικονοµικές συνέπειες, µη αποκλειόµενης και της επιστροφής µέρους 

ή ολόκληρης της χρηµατοδότησης που λήφθηκε.  Ο κίνδυνος επιβολής προστίµων 

ή και ανάκλησης µέρους ή ολόκληρου του ποσού που καταβλήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση επισηµαίνεται και σε σχετική επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τον 

Οργανισµό, ηµερ.  28.11.2005. 
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Όπως ανάφερα και στη επιστολή µου για το προηγούµενο έτος, το µέρος του 

συµβολαίου που αφορά στην προµήθεια του υλισµικού έχει ουσιαστικά εκτελεστεί, και 

έχει παραδοθεί στον Οργανισµό υλισµικό αξίας περίπου 592.000 Ευρώ, το οποίο, 

παρόλο που χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό, δεν εµφανίζεται στα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού που παρουσιάζονται στους λογαριασµούς του Οργανισµού, αφού δεν έχει 

γίνει οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Τµήµατος Γεωργίας, το οποίο πλήρωσε τον 

εξοπλισµό, και του Οργανισµού, που τον χρησιµοποιεί. 

(β) Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Οργανισµού, χρησιµοποιείται το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο αναπτύχθηκε εσωτερικά 

από τον Οργανισµό.  Κατά τον έλεγχο του πιο πάνω συστήµατος διαπιστώθηκαν 

τα ακόλουθα: 

i. Από τα έγγραφα που τηρούνται αναφορικά µε τις δοκιµές ελέγχου του 

συστήµατος προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει σενάρια δοκιµών που να 

καλύπτουν όλες τις πιθανότητες λαθών και προβληµάτων, σύµφωνα µε την 

πρακτική που ακολουθείται κατά την αποδοχή ενός µηχανογραφηµένου 

συστήµατος.  Ως αποτέλεσµα συνεχίζουν να παρατηρούνται λάθη κατά τη 

λειτουργία του συστήµατος τα οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, οδηγούν 

σε λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους.  Ο Επίτροπος εξέφρασε την 

άποψη ότι, παρόλο που είναι αδύνατο να καλυφθούν όλες οι πιθανότητες, ο 

Οργανισµός καταβάλλει προσπάθεια ώστε τα σενάρια δοκιµών να 

καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις. 

ii. Όπως πληροφορήθηκα, η έγκριση των αλλαγών στο σύστηµα ή/και στη 

βάση δεδοµένων του συστήµατος από τον υπεύθυνο του Τµήµατος 

Πληροφορικής γίνεται προφορικά, σε συναντήσεις µεταξύ λειτουργών και 

του Προϊστάµενου του Τµήµατος κατά τις οποίες αξιολογούνται τα αιτήµατα 

για αλλαγές και αποφασίζεται η προτεραιότητα εκτέλεσής τους. Εισηγήθηκα 

όπως η διαδικασία αυτή τυποποιηθεί σε πιο επίσηµη µορφή και να 

περιλαµβάνει την τήρηση µητρώου αλλαγών. 

iii. Τα αιτήµατα για αλλαγές/διορθώσεις στο σύστηµα υποβάλλονται απευθείας 

από λειτουργούς/χρήστες του συστήµατος οι οποίοι έχουν οριστεί ως 

υπεύθυνοι και έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Προϊστάµενό τους για το 

σκοπό αυτό.  Εξέφρασα την άποψη ότι τα πιο πάνω αιτήµατα θα πρέπει να 

υποβάλλονται από τους Προϊσταµένους. Επίσης, πολλά από τα αιτήµατα 
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αυτά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και φυλάσσονται σε 

ηλεκτρονικό αρχείο, ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή µου, να τηρούνται σε 

κατάλληλο µητρώο αιτηµάτων µαζί µε τα αιτήµατα που παραλαµβάνονται 

σε έντυπη µορφή. 

iv. Τα έντυπα δηµιουργίας νέου χρήστη στους εξυπηρετητές του Οργανισµού δεν 

υπογράφονται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Πληροφορικής.  Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι, αναφορικά µε υπαλλήλους οι οποίοι αποχώρησαν από τον 

Οργανισµό, δεν εντοπίστηκαν σχετικά έγγραφα που να υποδηλώνουν ότι το 

Τµήµα Πληροφορικής ειδοποιήθηκε έγκαιρα και προέβη στις απαιτούµενες 

ενέργειες για τερµατισµό των δικαιωµάτων πρόσβασης των εν λόγω 

υπαλλήλων στους εξυπηρετητές του Οργανισµού. 

v. Η παρακολούθηση των δικαιωµάτων πρόσβασης κάθε λειτουργού ή 

οµάδων χρηστών στο δίκτυο και ιδιαίτερα στους εξυπηρετητές µε 

ευαίσθητα/ζωτικής σηµασίας δεδοµένα γίνεται µέσω δεδοµένων που 

εξάγονται µέσω ειδικού εργαλείου που παρέχει το λειτουργικό σύστηµα και 

δεν τηρείται ξεχωριστό µητρώο, γεγονός που θα καθιστούσε ευκολότερη 

την παρακολούθηση των δικαιωµάτων αυτών. 

vi. Το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει διαδικασία υπολογισµού και 

καταγραφής της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης κάθε τεµαχίου, µε σκοπό τη 

διόρθωση της βάσης δεδοµένων του Οργανισµού.  Παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχει δικλείδα ασφαλείας αναφορικά µε τη διενέργεια αλλαγών στη βάση 

δεδοµένων από τους χρήστες.  ∆εν τηρείται επίσης µητρώο καταγραφής 

των αλλαγών ώστε να φαίνεται το ιστορικό κάθε τεµαχίου.  Ο Επίτροπος µε 

πληροφόρησε ότι µόνο περιορισµένος αριθµός χρηστών κατέχουν προνόµιο 

αλλαγής στη βάση δεδοµένων και εφαρµόζονται διάφορα άλλα µέτρα και 

διαδικασίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της βάσης δεδοµένων. 

21.  Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών για στον Ελαιοκοµικό τοµέα.    

Το άρθρο 2 του Κεφαλαίου 6 «Γεωργία» της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε τον Κανονισµό 136/66 αναφορικά µε τη 

δηµιουργία κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών, 

καθορίζοντας τη µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα επιδότησης ελαιόλαδου για την 

Κύπρο στους 6 000 τόνους.   Αναφέρεται επίσης ότι η εθνική εγγυηµένη ποσότητα 
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για την Κύπρο είναι προσωρινή  και ότι θα αναθεωρηθεί το 2005, µετά την 

εισαγωγή του γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (GIS).   

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 Μαΐου 2005 υπέγραψε µε την υπό 

αναφορά εταιρεία τη σχετική σύµβαση.  Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία 

εξασφάλισε τη δεύτερη ψηλότερη βαθµολογία αναφορικά µε το τεχνικό µέρος της 

πρότασής της, και µετά τη στάθµιση της τεχνικής βαθµολογίας µε την οικονοµική 

πρόταση, κρίθηκε ότι η εταιρεία αυτή υπέβαλε την πιο οικονοµικά συµφέρουσα για 

τον Οργανισµό προσφορά.  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 εγγυητικής πιστής εκτέλεσης του 

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

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

2.11.2006 ενηµέρωσε την υπό αναφορά εταιρεία για την κατάσχεση της εγγυητικής 

και τον τερµατισµό της σύµβασης.  

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

διαπραγµάτευσης, στην αγορά υπηρεσιών, για ολοκλήρωση των φάσεων 3 και 4 

του έργου, από το άτοµο το οποίο ήταν ο διευθυντής του έργου κατά την περίοδο 

εργοδότησής του από την πιο πάνω εταιρεία και στις 3.1.2007 υπογράφτηκε 

σχετική συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και άλλης εταιρείας, διευθυντής της 

οποίας είναι το υπό αναφορά άτοµο.  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/εκπαίδευσης καθορίστηκε στις £12.831 + ΦΠΑ  και 

£13.000 + ΦΠΑ για τη συντήρηση του συστήµατος για πέντε χρόνια. 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
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(α) Παρόλο που από τις πρόνοιες της συνθήκης προσχώρησης προκύπτει η 

υποχρέωση για εφαρµογή του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών στον 

ελαιοκοµικό τοµέα µέσα στο 2005, αυτό εφαρµόστηκε, λόγω των πιο πάνω 

προβληµάτων, µε µεγάλη καθυστέρηση, µέσα στο Μάιο του 2007. 

(β)  Η επιτροπή αξιολόγησης της πιο πάνω προσφοράς, κατά την αξιολόγηση και 

βαθµολογία της τεχνικής πρότασης της πρώτης εταιρείας, δεν φαίνεται να έλαβε 

υπόψη τα προβλήµατα που διαφαίνονταν στην υλοποίηση, από την ίδια εταιρεία, 

της σύµβασης για τη δηµιουργία σύγχρονου λογισµικού και στην εξασφάλιση 

υλισµικού για το ΟΣ∆Ε, η οποία τελικά τερµατίστηκε. 

(γ) Μεσολάβησε, κατά την άποψή µου, µεγάλο χρονικό διάστηµα από τη διαπίστωση 

των προβληµάτων στην υλοποίηση της σύµβασης µέχρι τον τερµατισµό της, αφού, µε 

βάση τους όρους της σύµβασης το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί µέχρι τον 

Αύγουστο του 2005, ενώ ο τερµατισµός της σύµβασης έγινε τον Νοέµβριο του 2006. 

(δ) Ο Οργανισµός κατέβαλε στην πρώτη εταιρεία το συνολικό ποσό των £44.894 

σε τρεις ισόποσες δόσεις.  Παρατηρήθηκε ότι καταβλήθηκε στην εταιρεία η 

πληρωµή που αφορούσε στην τρίτη φάση του έργου, ύψους £13.287, η οποία δεν 

ολοκληρώθηκε και βάση της οποίας προέκυψε η ανάγκη για σύναψη νέας 
σύµβασης για ολοκλήρωση του έργου.   

(ε) Με βάση τις πρόνοιες των συµβάσεων που υπογράφτηκαν, τόσο µε την 

πρώτη όσο και µε τη δεύτερη εταιρεία, σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης την παράδοση του έργου, ο Επίτροπος είχε το δικαίωµα να 

επιβάλει προκαθορισµένες αποζηµιώσεις. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι, παρόλο 

που και στις δύο περιπτώσεις σηµειώθηκε καθυστέρηση στην παράδοση του 

έργου, δεν επιβλήθηκαν οποιεσδήποτε κυρώσεις στους αναδόχους.  

Αναφορικά µε τα πιο πάνω ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η υποχρέωση για 

εφαρµογή του υπό αναφορά µητρώου µέσα στο 2005 µετακινήθηκε λόγω µετάθεσης της 

εφαρµογής του Καθεστώτος Ενιαίας Επιδότησης, για τα νέα κράτη µέλη, από το 2007 

στο 2011.  Επίσης ανάφερε ότι η µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος  υλοποίησης της 

δεύτερης σύµβασης οφειλόταν στο ότι ο Οργανισµός, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, 

εισηγήθηκε τροποποίηση του υπό αναφορά χρονοδιαγράµµατος και καθορίστηκε ως νέα 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου η 30.4.2007. 

 



 - 37 - 

22. 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. 

Σύµφωνα µε το πενταετές πρόγραµµα ελέγχου, καθώς και το ετήσιο πρόγραµµα 

ελέγχου για το 2006, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πραγµατοποιούσε  κατά 

τη διάρκεια του έτους 12 ελέγχους που επιλέχθηκαν µε βάση την ανάλυση 

κινδύνου και 2 ελέγχους που προγραµµατιστήκαν βάσει εισηγήσεων που 

προέκυψαν από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Παρατηρήθηκε ότι, 

κυρίως λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, 

ολοκληρώθηκαν µόνο 6 έλεγχοι (από τους οποίους ο ένας µε αγορά υπηρεσιών).   

Με βάση τα πιο πάνω εξέφρασα επιφυλάξεις αναφορικά µε την υλοποίηση του 

πενταετούς προγράµµατος ελέγχου µε τη σηµερινή στελέχωση της υπηρεσίας. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι από το Μάιο του 2007 η Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου έχει στελεχωθεί µε ακόµα δύο άτοµα και θα µελετηθεί το ενδεχόµενο 

στελέχωσής της µε ένα ακόµα άτοµο, και εξέφρασε την άποψη ότι µε αυτά τα 

δεδοµένα το πενταετές πρόγραµµα ελέγχου θα υλοποιηθεί κανονικά. 

(β) Έλεγχοι µε βάση 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 το άρθρο 2, 

παράγραφος 4 του Κανονισµού 4045/89, και που αφορούν στην πραγµατικότητα και 

κανονικότητα των ενεργειών που αποτελούν άµεσα ή έµµεσα µέρος του συστήµατος 

χρηµατοδότησης από το ΕΓΤΠ – Τµήµα Εγγυήσεων, βάσει των εµπορικών εγγράφων 
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των δικαιούχων.  Αναφορικά µε τον πιο πάνω Κανονισµό είχε προγραµµατιστεί, κατά 

το 2006, η διενέργεια δύο ελέγχων που αφορούν σε πληρωµές που διενεργήθηκαν 

κατά το 2005, οι οποίοι, όπως πληροφορήθηκα, δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί.  

Σηµειώνεται ότι, µε βάση το άρθρο 4 του πιο πάνω Κανονισµού, οι σχετικοί έλεγχοι για 

το 2005 πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30 Ιουνίου του 2007. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, οι πιο πάνω έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και 

αναµένεται να ολοκληρωθούν σύντοµα. 

23. Φορολογική µεταχείριση Οργανισµού. 

Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 16 των οικονοµικών καταστάσεων του 

Οργανισµού, λόγω απουσίας σχετικής πρόνοιας στον περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών και άλλων Συναφών Θεµάτων 

Νόµο (Ν. 64(Ι)/2003, ο Οργανισµός βρίσκεται στη διαδικασία διευκρίνισης κατά 

πόσο τα εισοδήµατά του υπόκεινται σε φορολογία.  Η διερεύνηση του θέµατος έχει 

ανατεθεί στον ιδιώτη ελεγκτή του Οργανισµού στις 8.12.2006 και όπως 

αντιλαµβάνοµαι ακόµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

 
 
 
 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
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