
 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Νομικό πλαίσιο. 

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) ιδρύθηκε στις 27.6.2003 με τον «Περί 

της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και 

άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2003» (Ν. 64(Ι)/2003). Σύμφωνα με το άρθρο 

7 του πιο πάνω Νόμου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός και δεν υπάγεται σε 

οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. 

Βάσει του υπό αναφορά Νόμου, οι σκοποί του Οργανισμού είναι η διαχείριση των 

πιστώσεων που προέρχονται από τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία και κατατίθενται στο Ταμείο Πληρωμών του 

Οργανισμού, η πρόληψη και η πάταξη των ατασθαλιών σε σχέση με τη διαχείρισή τους 

και η ανάκτηση των ποσών, που προέρχονται από τις πιστώσεις αυτές και τα οποία 

χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 

3. ∆ιαπίστευση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, ο Οργανισμός υπόκειται σε διαπίστευση από 

την αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, δηλαδή τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος (ΓΦΠΠ). Με βάση το άρθρο 42 του Νόμου, ο Υπουργός διορίζει 

τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία 

έτη, και της οποίας μία από τις κύριες αρμοδιότητες είναι η παρακολούθηση της 

τήρησης, από τον ΟΑΠ, των προϋποθέσεων διαπίστευσης.   

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ, ως αρμόδια Αρχή, χορήγησε στον Οργανισμό καθεστώς 

διαπίστευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών. Η 

τελευταία πράξη διαπίστευσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 14.8.2009, με ισχύ από τις 8.7.2009.  
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Η διαπίστευση, η οποία, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού 1290/2005, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι δαπάνες οι οποίες 

πραγματοποιεί ο Οργανισμός να μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική 

χρηματοδότηση, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 885/2006 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 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.  

Η τελευταία ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την αρμόδια Αρχή, για 

την περίοδο 16.10.2009 – 15.10.2012, αναφορικά με τη συμμόρφωση του 

Οργανισμού με τα κριτήρια διαπίστευσης κατά την 15.10.2012, υποβλήθηκε στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 885/2006, στις 22.2.2013. Στην έκθεση 

αναφέρθηκαν ορισμένα θέματα, τα οποία αναφέρονταν και στις εκθέσεις του 

Οργάνου Πιστοποίησης για τα έτη 2011 και 2012, ως ικανοποιητικά (δηλ. έχουν 

βαθμολογηθεί με 3, με άριστα το 5). Τα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία 

επισημάνθηκαν και στις εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για σειρά ετών, αφορούν στις 

αδυναμίες που παρουσίαζε το Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(ΟΣ∆Ε), οι οποίες, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση της Αρμόδιας Αρχής, είτε 

έχουν πλήρως επιλυθεί είτε η λήψη διορθωτικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη 

μερική επίλυσή τους.  

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής από τον Οργανισμό, ημερ. 

13.7.2012, το έργο επανασχεδιασμού του ΟΣ∆Ε έχει ολοκληρωθεί και όλες οι 

αιτήσεις που υποβάλλονται στον Οργανισμό, οι οποίες βάσει νομοθετικής πρόνοιας 

θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας μέσω του ΟΣ∆Ε, τυγχάνουν τέτοιας επεξεργασίας 

στο νέο σύστημα.   Όσον αφορά στους ελέγχους των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι 

ανάδοχοι οργανισμοί, ο Οργανισμός ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε 

πρόβλημα και θεωρεί το θέμα λήξαν.  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 

Οργάνου Πιστοποίησης για το 2012, τα πιο πάνω θέματα βαθμολογήθηκαν ως 

επαρκή (με βαθμό 3), δηλαδή σημειώθηκε βελτίωση.  

Σημειώνεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ∆ΓΑΑ) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προώθησε έγγραφο εργασίας, βάσει του οποίου θα 

γίνεται ο υπολογισμός και η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στα κράτη μέλη 
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για τη μη τήρηση/εφαρμογή των κριτηρίων διαπίστευσης, γεγονός που καθιστά 

ακόμα πιο επιτακτική τη συμμόρφωση του Οργανισμού με αυτά. 

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 8 (1) (γ) (iii) και 9 (1) (β) του Κανονισμού 

1290/2005 που αναφέρεται στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 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. Στη δήλωση αξιοπιστίας αναφέρουν 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 ένα 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 αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς κανόνες. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 30.1.2013, δήλωση αξιοπιστίας 

χωρίς επιφύλαξη για το οικονομικό έτος 16.10.2011-15.10.2012.  

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

συνήψε συμφωνίες αναδοχής με το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα ∆ασών, το Συμβούλιο 

Αμπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, 

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 διενεργεί δικούς του 

επιπρόσθετους ελέγχους στα πλαίσια της συνεχούς επίβλεψης που πρέπει να 

διενεργεί, με σκοπό την επιβεβαίωση των ελέγχων του Αναδόχου και αφού 

βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι πρόνοιες των εγχειριδίων εφαρμογής και των 

κοινοτικών κανόνων, καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρεί τα 

απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 
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Σύμφωνα με σχετική πρόνοια των συμφωνιών αναδοχής, οι ανάδοχοι οργανισμοί 

υπέβαλαν δηλώσεις αξιοπιστίας χωρίς επιφύλαξη προς τον Επίτροπο, σε σχέση με το 

οικονομικό έτος που έληξε στις 15.10.2012, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που 

υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ορισμένοι από τους πιο πάνω αναδόχους, ενεργούν 

επίσης και ως αρμόδιες Αρχές δημιουργούνται, όπως προκύπτει και από σχετική 

αλληλογραφία/σημειώματα, προβλήματα σε σχέση με τις αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις τους έναντι του Οργανισμού και εκφράσαμε την άποψη ότι τα πιο 

πάνω θα πρέπει να διασαφηνιστούν το συντομότερο, με την συμπερίληψη 

σχετικής πρόνοιας στις συμφωνίες αναδοχής. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους κατέστη αναγκαία, 

κυρίως λόγω της επείγουσας ανάγκης που προέκυψε για άμεση λειτουργία του 

Οργανισμού εντός πολύ στενών χρονικών ορίων, αφότου ψηφίστηκε ο Νόμος για 

σύσταση του Οργανισμού, ώστε να μην απολεσθεί κοινοτική χρηματοδότηση στον 

τομέα της γεωργίας.  Έκτοτε παρήλθαν σχεδόν 10 χρόνια, ο Οργανισμός στελεχώθηκε 

επαρκώς με προσωπικό το οποίο απέκτησε, στο μεταξύ, σημαντική εμπειρία και 

τεχνογνωσία, ενώ σημαντικός αριθμός πέραν των 130 ατόμων απασχολείται στους 

ανάδοχους (για την αναγκαιότητα του οποίου η Υπηρεσία μας διατηρεί σοβαρές 

επιφυλάξεις), και ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 

αναδόχους τύχει επανεξέτασης. Εκφράσαμε την άποψη ότι, τυχόν άρση της αναδοχής 

και ανάληψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από τον ίδιο τον Οργανισμό, θα επέφερε 

σημαντικές εξοικονομήσεις αφού, όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός, θεωρεί ότι 

είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις εργασίες αυτές με σημαντικά λιγότερο προσωπικό, 

ενώ ταυτόχρονα θα προέκυπτε απλούστευση σειράς διαδικασιών, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του 

Οργανισμού, με συνεπαγόμενη μείωση του διοικητικού κόστους και βελτίωση στην 

εξυπηρέτηση των γεωργών. Ενδεικτικά αναφέραμε ότι, λόγω της υφιστάμενης 

κατάστασης, (6 ανάδοχοι) και της λειτουργίας διαφορετικού συστήματος σε ένα έκαστο, 

υπάρχουν επτά διαφορετικά διοικητικά και μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία δεν 

είναι πάντοτε συμβατά μεταξύ τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διενεργούνται έλεγχοι 

στους ίδιους δικαιούχους, τόσο από τον Οργανισμό, όσο και από τους αναδόχους του, 

με αποτελέσματα που δεν συνάδουν πάντα, γεγονός που, πέραν του διοικητικού 

κόστους και της καθυστέρησης, δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω διερευνήσεις, για 
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επίλυση προβλημάτων και διαφορών. Η ανάκληση αναδοχής σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ), 

καθίσταται πιο επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη την ειλημμένη απόφαση για τερματισμό 

της λειτουργίας του Οργανισμού το 2015, εφόσον πλέον θα τερματιστούν οι κύριες 

δραστηριότητες του ΟΚΓΒ. 

6. Οικονομική κατάσταση. 

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

τη φορολογία για το 2012 ήταν €1.039.903 σε σύγκριση με €1.299.370 το 2011. 

 

2012 

€000 

2011 

€000 

Εισοδήματα 90.055 155.919 

Πληρωμές σε δικαιούχους (79.836)  (145.787) 

 10.219 10.132 

Χρεόλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 236 107 

Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (11.748)      (11.972) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 253 433 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (1040)       (1.300) 

Φορολογία (38)            (50) 

Έλλειμμα για το έτος (1.078)        (1.350) 

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 

της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ως ποσά πληρωτέα για εφαρμογή 

νέων και υφιστάμενων Μέτρων.  

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 στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στα ποσά για κάλυψη μελλοντικών εξόδων 

λειτουργίας. Το ποσό αυτό, στις 31.12.2012, ανερχόταν σε €1.323.292. 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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(β) Λογιστικές αναλογίες: Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2012 2011 

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 99% 99% 

Έξοδα προσωπικού προς σύνολο εξόδων λειτουργίας 77%   75% 

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 Προϋπολογισμός 

υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και υποβάλλεται για το σκοπό αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο 

μέχρι την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους που αναφέρεται και κατατίθεται 

ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 

αυτού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ 

λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του 

Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως τον χρονικό 

περιορισμό των δύο μηνών. 

Αναφορικά με το Ταμείο Πληρωμών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισμού.  

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Λειτουργίας του Οργανισμού για το έτος 2012 διαβιβάστηκε, μέσω του Υπουργείου 

ΓΦΠΠ στο Υπουργείο Οικονομικών, την 1.8.2011. Κατόπιν υποδείξεων του 

Υπουργείου, ο Οργανισμός ετοίμασε σειρά αναθεωρημένων Προϋπολογισμών με 

μειωμένο σύνολο δαπανών. Ο τελικός Προϋπολογισμός διαβιβάστηκε στο 

Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 1.2.2012, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

8.2.2012 και αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 23.3.2012 (Νόμος 16(ΙΙ)/2012). Το 

συνολικό ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν €11.137.240.  

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2012 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε δύο άρθρα συνολικού 

ύψους €9.314, οι οποίες καλύφθηκαν κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, 

από τη μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες 

και Αποθεματικό», σύμφωνα με την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο 
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από το άρθρο 4 του Περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Πληρωμών 

Νόμου του 2012 (Ν.16(II)/2012). Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 

του πιο πάνω άρθρου του Νόμου, κατατέθηκε στις 25.2.2013 σχετική 

έκθεση για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(ii) Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού. Από το συνολικό ποσό των 

€11.137.240 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας 

του Οργανισμού δαπανήθηκαν €10.172.592, δηλαδή το ποσοστό 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού ανήλθε στο 91,34%.  

8. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισμού.  Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2012, οι προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 

134, όσες και το 2011, από τις οποίες, κατά την 31.12.2012, είχαν πληρωθεί 126 

(127 το 2011), ενώ οκτώ παρέμειναν κενές. Στις 31.12.2012 υπηρετούσαν επίσης 

στον Οργανισμό 103 έκτακτοι υπάλληλοι (105 το 2011) και τέσσερεις ωρομίσθιοι. 

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  για το 2012 ανήλθαν στα 

€9.014.132 (2011: €8.965.914). 

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

εργοδοτούμενο ήταν €38.358 (€37.672 το 2011). Το ποσό αυτό είναι σχετικά 

χαμηλό σε σύγκριση με άλλους δημόσιους οργανισμούς αφού πρόκειται για 

νεοσύστατο οργανισμό, οι υπάλληλοι του οποίου βρίσκονται ακόμη στις πρώτες 

βαθμίδες της κλίμακάς τους. 

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού. Όπως αναφέρεται και στις 

Εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, 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 που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Στη βάση εισήγησής μας ο Οργανισμός προέβη, στις 1.11.2011, στην ανάθεση 

διενέργειας σχετικής μελέτης σε αναλογιστή, με ημερομηνία εκτίμησης την 
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31.12.2011 η οποία, βάσει του συμβολαίου, θα επικαιροποιείται ετησίως για τα 

επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη, το ύψος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 31.12.2012 

ανερχόταν σε €9.815.712 (31.12.2011 - €8.667.077).  

Σε επιστολή του Επιτρόπου προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ.19.11.2009, γίνεται 

αναφορά σε διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι το κράτος είναι δεσμευμένο να παρέχει 

συνταξιοδοτικά ωφελήματα στο προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ειδικές 

πρόνοιες της νομοθεσίας του Οργανισμού και ότι προτίθεται να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, με τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων όταν αυτές 

προκύπτουν, μέσω των Προϋπολογισμών του Οργανισμού. Ο Επίτροπος μάς 

πληροφόρησε ότι, η ως άνω αναφερόμενη δέσμευση του κράτους υλοποιήθηκε στην 

πρόσφατη περίπτωση αφυπηρέτησης Ανώτερου Λειτουργού του Οργανισμού, στον 

οποίο καταβλήθηκαν όλα τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που προνοούνταν βάσει του 

Περί Συντάξεων Νόμου που αφορά στους δημόσιους υπαλλήλους. 

9. Προσωπικό ανάδοχων οργανισμών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΠ, οι ανάδοχοι οργανισμοί απασχολούσαν, στις 28.3.2013, 

τους πιο κάτω αριθμούς προσωπικού 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. 

 
Ανάδοχος Οργανισμός 

Αριθμός 
προσωπικού για 
μέτρα ΟΑΠ – 

28.3.2013 

Τμήμα Γεωργίας 51 

Τμήμα ∆ασών  11 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 13 

Κυπριακός Οργανισμός Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 15 

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων 34 

Υπουργείο Εσωτερικών 12 

Σύνολο 136 

 

 

Σημειώνεται ότι καθ΄ όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται 

από τους ανάδοχους οργανισμούς θα γίνει σχετική αναφορά στους επιμέρους 
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ελεγχόμενους οργανισμούς, ειδικά υπό το φως της απόφασης για παγοποίηση της 

εξέτασης αιτήσεων του ΠΑΑ. 

10. Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €79.633.603 (2011 - 

€145.736.930), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €35.874.901 ή ποσοστό 45% 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία (2011 - €69.842.530 ή ποσοστό 48%) και κατά 

€43.700.328 ή ποσοστό 55% (2011 - €75.894.400 ή ποσοστό 52%) από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείωση των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά το 2012, 

συνολικού ύψους €66.161.701, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2011, διενεργήθηκαν 

σημαντικές πληρωμές σε σχέση με τα Σχέδια Εκταρικών Επιδοτήσεων 2010 και 

2011, ενώ οι πληρωμές για το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του 2012 

διενεργήθηκαν εξολοκλήρου εντός του 2013, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.  

Επισημαίνεται ότι, βάσει του σχετικού Κανονισμού, η καταβολή των εκταρικών 

επιδοτήσεων αρχίζει τον ∆εκέμβριο του έτους υποβολής αιτήσεων και 

ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του επόμενου έτους. 

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

σύνολο των πληρωμών σε δικαιούχους κατά το 2012 ανήλθε σε €79.836.009 

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. 

11. Εκταμίευση επιδοτήσεων από τα γεωργικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το 

άρθρο 93(1) του Κανονισμού 1083/2006, η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε 

τμήμα των υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2007-2013 το οποίο δεν 

χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών έως τις 31.12 του δεύτερου έτους μετά 

το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του προγράμματος 

(κανόνας ν+2). Οι πληρωμές που αντιστοιχούν στο έτος 2011 και που θα πρέπει, με 

βάση τον κανόνα ν+2 να διενεργηθούν μέχρι την 31.12.2013, ανέρχονται στα €44,8 εκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του προηγούμενου 
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έτους, το ποσό των πληρωμών που θα πρέπει να διενεργηθεί εντός του 2013 μειώνεται 

στα €42,5 εκ. Η κοινοτική χρηματοδότηση, δηλαδή το 50% των πιο πάνω πληρωμών, 

καταβάλλεται από την προκαταβολή που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό για τον 

σκοπό αυτό από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νοουμένου ότι θα καταβληθεί παράλληλα 

και η αντίστοιχη εθνική συνεισφορά, όπως επεξηγείται αναλυτικότερα πιο κάτω. 

Λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του κρατικού Προϋπολογισμού 

για το 2013, η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2007-2013, σε συνέχεια οδηγιών που 

δόθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Υπουργού 

ΓΦΠΠ στις 10.8.2012, ενημέρωσε γραπτώς τον ΟΑΠ και τους αναδόχους του (Τμήμα 

Γεωργίας, Τμήμα ∆ασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού), να μην προχωρήσουν σε νέες εγκρίσεις αιτήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι και τα μέσα Απριλίου, το σύνολο των πληρωμών που 

καταβλήθηκαν σε δικαιούχους Μέτρων του Προγράμματος, ανήλθε σε μόλις €0,7 εκ., 

προκύπτει ότι, για να επιτευχθεί πλήρης απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, 

θα πρέπει να διενεργηθούν πρόσθετες πληρωμές εντός του 2013 ύψους €41,8 εκ. Οι 

πιθανότητες επίτευξης του στόχου αυτού είναι ήδη απομακρυσμένες, λαμβάνοντας 

υπόψη αφενός, το ύψος των ανειλημμένων υποχρεώσεων (δηλαδή εγκεκριμένων 

αιτήσεων) του ΠΑΑ για το 2013, που ανέρχεται στα €30,7 εκ. και αφετέρου τα 

περιορισμένα εναπομείναντα χρονικά περιθώρια για υλοποίηση των απαιτούμενων 

χρηματοδοτούμενων δράσεων. Περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων, θα 

καταστήσει αμφίβολη και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων για τα έτη 2014 και 

2015, λόγω περιορισμένου χρόνου υλοποίησης, έγκρισης και πληρωμής των έργων. 

Συνεπώς, εισηγηθήκαμε όπως η παγοποίηση της εξέτασης των αιτήσεων του ΠΑΑ 

επανεξεταστεί το συντομότερο.  

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013, έχει παραχωρηθεί 

στον Οργανισμό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του σχετικού Κανονισμού, 

προκαταβολή ύψους €11.376.650. Η προκαταβολή αυτή χρησιμοποιείται για καταβολή 

της κοινοτικής συνεισφοράς στα Μέτρα του Προγράμματος και ανανεώνεται με την 

εκκαθάριση των πληρωμών κάθε τριμήνου. Συνεπώς, σημαντικό μέρος της κοινοτικής 

χρηματοδότησης του Προγράμματος θα μπορέσει να καλυφθεί από την προκαταβολή 

αυτή, νοουμένου ότι θα εξευρεθούν κονδύλια για πληρωμή αιτήσεων που έχουν ήδη 

εγκριθεί. Υποδείξαμε ότι, με κατάλληλο προγραμματισμό, ο Οργανισμός θα μπορέσει 

να επωφεληθεί από την ανανέωση της προκαταβολής για κάλυψη όσον το δυνατό 
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μεγαλύτερου μέρους των ανειλημμένων υποχρεώσεων για το 2013. 

Επίσης, επισύραμε την προσοχή στο γεγονός ότι, σημαντικά ποσά επιδοτήσεων 

για μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, που υπολογίζονται από τον Οργανισμό στα 

€6,5 εκ. και που χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους, 

θα απολεσθούν αν δεν καταβληθούν μέχρι τις 15.10.2013. 

Με βάση τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε και πάλι όπως γίνουν ενέργειες προς το 

Υπουργείο Οικονομικών για εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων και όπως δοθεί 

προτεραιότητα στην πληρωμή αιτήσεων Μέτρων, τα οποία χρηματοδοτούνται εξ 

ολοκλήρου από κοινοτικούς πόρους με στόχο την ανάκτηση των καταβληθεισών 

πληρωμών πριν το τέλος του έτους, ώστε να μην παρατηρηθεί δυσμενής επίπτωση 

στα δημοσιονομικά αποτελέσματα του κράτους. Με το ίδιο σκεπτικό, Σχέδια ή και 

Μέτρα που επιδοτούνται εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από εθνικούς πόρους, να 

προωθηθούν για πληρωμή όταν και εφόσον εξευρεθούν επιπρόσθετοι πόροι. 

Επισημάναμε ότι, παρά τις παραινέσεις μας (επιστολή μας ημερ. 16.5.2012) για λήψη 

ανάλογων ενεργειών εντός του 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

καταβολή του 50% των κεφαλικών επιδοτήσεων, οι οποίες δεν τυγχάνουν 

συγχρηματοδότησης, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες πιστώσεις να εξαντληθούν και να 

καταστεί αναγκαία η παγοποίηση εξέτασης αιτήσεων του ΠΑΑ, γεγονός που 

αναμένεται να οδηγήσει στην απώλεια κοινοτικών πόρων, σε μια περίοδο που αυτό 

είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητο.  

Σχετικά με το θέμα αυτό και ενόψει των δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, 

εισηγηθήκαμε επίσης όπως καταβληθούν τάχιστα προσπάθειες για εξασφάλιση 

χαλάρωσης/παράτασης για την καταβολή πληρωμών σε σχέση με την προθεσμία 

του κανονισμού ν+2. 

Τα πιο πάνω τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών και ΓΦΠΠ με επιστολή 

μας ημερ. 22.4.2013, η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό. 

Πέραν των πιο πάνω, επισημάναμε ότι η παγοποίηση της εξέτασης αιτήσεων του ΠΑΑ 

συνεπάγεται, σε μεγάλο βαθμό, τη μη πλήρη/ικανοποιητική αξιοποίηση του προσωπικού 

του Οργανισμού και των αναδόχων του που ασχολούνται στον τομέα αυτό. 
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12. Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της ημερ.  26.2.2013 (2013/123/ΕΕ), ενέκρινε 

τον αποκλεισμό, από την κοινοτική χρηματοδότηση, δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, συνολικού ύψους €99.741. Το ποσό αυτό 

αφορά σε δημοσιονομικές διορθώσεις που προέκυψαν μετά από έλεγχο που 

διενήργησε το 2009 η Γ∆ΑΑ σχετικά με το ΠΑΑ 2007-2013 (άξονας 2 - Μέτρα σε 

συνάρτηση με την έκταση), για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2008 και 2009, κατά τον 

οποίο διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων.  

13. Χρεώστες. 

Οι χρεώστες του Οργανισμού στις 31.12.2012 ανήλθαν σε €1.649.105, σε 

σύγκριση με €1.051.689 στις 31.12.2011, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 56%.  

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι, το συνολικό ποσό των χρεωστών του Ταμείου 

Πληρωμών, που δημιουργήθηκαν από της ίδρυσης του Οργανισμού μέχρι σήμερα, 

ανέρχεται συνολικά σε €5.722.098 και ότι, το πιο πάνω ποσό παρέμενε σε 

εκκρεμότητα στις 31.12.2012, μετά τις πληρωμές που διενεργήθηκαν από 

διάφορους χρεώστες, τους συμψηφισμούς έναντι ποσών επιχορηγήσεων, καθώς 

και μετά τη λήψη νομικών μέτρων. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων ημερ. 8.8.2012, ο Οργανισμός οφείλει να συμπεριφέρεται ως ιδιώτης 

πιστωτής, ο οποίος επιδιώκει να ανακτήσει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των 

ποσών που του οφείλονται, αφού σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι 

παραχωρεί στην οφειλέτιδα επιχείρηση κρατική ενίσχυση, η οποία είναι ασύμβατη 

με τους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.  

Σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός για 

την είσπραξη/ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Για χρεωστικά υπόλοιπα ύψους €480.322, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά το 

έτος 2011 και προγενέστερα, οι οφειλέτες δεν κατέβαλαν καμία πληρωμή για την 

εξόφλησή τους μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου από την Υπηρεσία 

μας, τον Απρίλιο του 2013. Ο Οργανισμός μάς πληροφόρησε ότι, η ανάκτηση 

οφειλόμενων υπολοίπων μέχρι €10.000 επιδιώκεται πρωτίστως με την ενημέρωση 

του οφειλέτη και την επιστροφή κεφαλαίων στα ταμεία του ΟΑΠ και ακολούθως με 

συμψηφισμό των οφειλών με τυχόν επικείμενες επιδοτήσεις. Ωστόσο, 
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διαπιστώσαμε ότι, ένας από τους κύριους λόγους της μη ανάκτησης των πιο πάνω 

ποσών, οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλείστοι χρεώστες έπαψαν να είναι αιτητές σε 

Μέτρα/Σχέδια του Οργανισμού. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει 

να παρακολουθεί πιο στενά την ανάκτηση των πιο πάνω υπολοίπων και να 

μελετήσει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την ανάκτηση των οφειλών από 

χρεώστες που δεν είναι πλέον δικαιούχοι επιδοτήσεων από τον Οργανισμό. Η 

Υπηρεσία μας εντόπισε περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι έλαβαν αποζημιώσεις 

από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) χωρίς ωστόσο να είναι αιτητές 

επιδότησης στον ΟΑΠ, προφανώς λόγω του ότι αιτείται της επιδότησης άλλο 

συγγενικό τους πρόσωπο.  Συνεπώς εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός μελετήσει 

το ενδεχόμενο  συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων ατόμων που έπαψαν να 

είναι αιτητές του Οργανισμού, με τυχόν αποζημιώσεις που δύναται να καταβληθούν 

από τον ΟΓΑ προς τα εν λόγω πρόσωπα.  

Εκφράσαμε την άποψη  όπως, στις περιπτώσεις όπου τα οφειλόμενα ποσά είναι 

σημαντικά μεγαλύτερα από την ετήσια ενίσχυση που δικαιούται ο οφειλέτης, θα 

πρέπει, πέραν του συμψηφισμού της οφειλής με μελλοντικές ενισχύσεις, να 

λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για είσπραξη της οφειλής, όπως η λήψη νομικών 

μέτρων. 

(β) Από έλεγχο που διενεργήσαμε στους χρεώστες που δημιουργήθηκαν κατά το 

έτος 2012, με υπόλοιπα άνω των €10.000 (δέκα χρεώστες) και αντιπροσωπεύουν 

συνολικό ποσό ύψους €385.946, διαπιστώσαμε ότι, ο Οργανισμός απέστειλε, σε 

όλες τις περιπτώσεις,  μία προειδοποιητική επιστολή για την ανάκτηση των 

οφειλομένων ποσών και παρόλο που οι οφειλέτες δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι και 

τον Απρίλιο του 2013, ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου μας, ο Οργανισμός δεν 

έλαβε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Σημειώνεται ότι, για τις εννέα περιπτώσεις οι 

προειδοποιήσεις στάληκαν κατά την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου του 2012 ενώ για 

την δέκατη περίπτωση η προειδοποιητική επιστολή στάληκε στις 17.1.2013. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, ο Οργανισμός, στα πλαίσια μιας 

γενικότερης εκστρατείας για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

προχώρησε σε προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε ένα χρεώστη 

ξεχωριστά. 

(γ) Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, διαπιστώσαμε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, τόσο ο Οργανισμός όσο και ο ανάδοχος, παρέλειψαν 
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να λάβουν έγκαιρα μέτρα για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, με 

αποτέλεσμα αυτά να καταστούν είτε επισφαλή είτε μη εισπρακτέα. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήσαμε ότι, ο Οργανισμός δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων 

που παραπέμπει στους νομικούς συμβούλους, έτσι ώστε να ενημερώνεται για τα 

μέτρα που λήφθηκαν και τις πιθανότητες ανάκτησης των οφειλών. Συγκεκριμένα 

αναφέρουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

(i) Χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €19.820, αφορά σε παρατυπία που 

διαπιστώθηκε από τον ανάδοχο (Τμήμα Γεωργίας) τον Μάιο του 2007 και 

κοινοποιήθηκε στον ΟΑΠ τον Οκτώβρη του 2008, ο οποίος απέστειλε 

προς τον χρεώστη προειδοποιητική επιστολή. Λόγω μη ανταπόκρισης του 

οφειλέτη, η υπόθεση παραπέμφθηκε στους νομικούς συμβούλους του 

Οργανισμού τον Αύγουστο του 2012, δηλαδή μετά την περίοδο τεσσάρων 

σχεδόν χρόνων, οι οποίοι, κατόπιν ερωτήματός μας, ενημέρωσαν τον 

Οργανισμό ότι, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου μας, δεν 

είχαν ληφθεί οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη. 

(ii) Οφειλές ύψους €5.193 και €10.889 από εταιρεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν 

κατά τα έτη 2010 και 2011, αντίστοιχα, παραπέμφθηκαν στους νομικούς 

συμβούλους του Οργανισμού τον Αύγουστο του 2012, μετά από 

πληροφόρηση αναφορικά με τη διάλυσή της τον Μάιο του 2012.  Κατόπιν 

ερωτήματός μας, οι νομικοί σύμβουλοι ενημέρωσαν τον Οργανισμό ότι, 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου μας, δεν είχαν ληφθεί 

οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη. 

(iii) Για χρεωστικά υπόλοιπα ύψους €19.991 και €24.517 που 

δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα, αποστάληκαν 

προειδοποιητικές επιστολές τον Ιούνιο του 2011, ενώ η παραπομπή 

τους στους νομικούς συμβούλους έγινε τον Αύγουστο του 2012, δηλαδή 

μετά την πάροδο ενός έτους. Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, 

αναφορικά με το χρεωστικό ποσό των €24.517, έχει εκδοθεί δικαστική 

απόφαση η οποία δικαιώνει τον ΟΑΠ.  

(iv) Σε χρεώστη ύψους €30.000, η παρατυπία του οποίου, σύμφωνα με σχετική 

έκθεση, εντοπίστηκε στις 23.10.2012, στάληκε επιστολή προειδοποίησης 

στις 12.3.2013, δηλαδή μετά από πέντε μήνες. 
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(v) Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη Έκθεσή μας, στα πλαίσια εκ των 

υστέρων επιτόπιου ελέγχου από το Τμήμα Γεωργίας, ως αναδόχου 

εφαρμογής του Καθεστώτος 1.1.3, στις 22.1.2010, διαπιστώθηκε ότι τα 

μηχανήματα και ο εξοπλισμός για τα οποία λήφθηκε επιδότηση από 

συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους €239.183, δεν βρίσκονταν σε λειτουργία. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καθεστώτος, τα μηχανήματα, τα οποία στην 

παρούσα περίπτωση επιδοτήθηκαν στις 9.6.2006, θα πρέπει να 

διατηρούνται και να λειτουργούν για πέντε τουλάχιστον χρόνια από την 

ημερομηνία τελικής πληρωμής της επιδότησης. Μετά από σχετική 

διερεύνηση, ο Οργανισμός διαπίστωσε, ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκούσια 

εκκαθάριση πιστωτών στις 2.11.2010, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 

Η είσπραξη του οφειλόμενου ποσού θεωρείται αμφίβολη, αφού ο 

Οργανισμός δεν ανήκει στους προνομιούχους πιστωτές της εταιρείας. Με 

βάση τα πιο πάνω, ενδέχεται ο Οργανισμός να καταστεί υπόχρεος να 

επιστρέψει το 50% της οφειλής (ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς) στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

14. Μέτρο 2 - Προώθηση γεωργικών προϊόντων. 

Στα πλαίσια του Κανονισμού 3/2008 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και 

προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, 

κυπριακός και βουλγάρικος οργανισμός υπέβαλαν, ως προτείνουσες οργανώσεις, 

στις 20.3.2008, πρόταση προγράμματος για διακρατική συνεργασία μεταξύ των 

χωρών Κύπρου και Βουλγαρίας, για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 

τυροκομικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (Ρωσία και Ουκρανία). Η εφαρμογή του 

πιο πάνω Μέτρου, ανατέθηκε από τον ΟΑΠ, βάσει συμφωνίας, στο Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ).  

Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελείτο από τρεις ετήσιες φάσεις, εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.1.2009 και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσής 

του ανερχόταν στα €4.988.000. Η συμμετοχή των δύο χωρών καθορίστηκε στο 

60% για την Κύπρο και 40% για τη Βουλγαρία, και η χρηματοδότηση του 

προγράμματος στο 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 30% από τις δύο χώρες 

και στο 20% από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

Οι δύο φάσεις του προγράμματος, προϋπολογιζόμενης αξίας, όσον αφορά στην 

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, έχουν ολοκληρωθεί και υποβλήθηκαν 
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από τον κυπριακό οργανισμό, αιτήματα για πληρωμή συνολικού ύψους 

€1.909.147. ∆ιενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €1.331.765, ενώ τα €577.382 

θεωρήθηκαν από το ΥΕΒΤ και τον ΟΑΠ ως μη επιλέξιμες δαπάνες.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από τον έλεγχο 

του πιο πάνω προγράμματος, ο οποίος διενεργήθηκε τον Απρίλιο - Μάιο του 

2010, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις που δημιουργούσαν, 

κατά την άποψή μας, εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη διάπραξη απάτης και 

κατάχρησης κοινοτικών και εθνικών πόρων. Για τον λόγο αυτό η υπόθεση 

παραπέμφθηκε, με επιστολή μας ημερ. 14.5.2010, στον Γενικό Εισαγγελέα, με 

κοινοποίηση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (OLAF), ο οποίος, μετά από αξιολόγησή της, έδωσε οδηγίες στην 

Αστυνομία για διεξαγωγή ποινικής έρευνας. Παράλληλα, με επιστολή μας ημερ. 

6.7.2010, ενημερώσαμε σχετικά τον Επίτροπο του Οργανισμού για το θέμα, το 

οποίο θέσαμε επίσης ενώπιον του Γενικού Λογιστή, ως Συντονιστή του Κυπριακού 

AFCOS και της Γενικής ∆ιευθύντριας του ΥΕΒΤ στις 12.7.2010. 

Η υπόθεση έχει καταχωριστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας και η 

εκδίκασή της έχει ανασταλεί, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα της 

∆ημοκρατίας, με την επιφύλαξη επανακαταχώρισής της.  

Ο ΟΑΠ, με επιστολή του ημερ. 20.3.2013, πληροφόρησε τον κυπριακό οργανισμό, 

ότι η άρνησή του για υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία σχετίζονται 

με τις διενεργηθείσες δαπάνες του προγράμματος και που ζητήθηκαν 

επανειλημμένα από τον ανάδοχο, συνιστά παρατυπία όπως αυτή ορίζεται στους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ζήτησε από τον 

οργανισμό την καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ύψους €1.120.069, 

τα οποία θα προσαυξάνονται με τόκο, που υπολογίζεται σε συνάρτηση με το 

χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την ημερομηνία καταβολής της 

πληρωμής μέχρι την επιστροφή του ποσού.  

Στο μεταξύ, ο κυπριακός οργανισμός καταχώρισε δύο αγωγές με τις οποίες 

αξιώνει την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους €3.657.826 για ζημιά που 

υπέστη λόγω αθετήσεως των συμβάσεων του προγράμματος και τρεις προσφυγές 

που αφορούν τον τερματισμό της σύμβασης του προγράμματος καθώς και την 

άρνηση εκτέλεσης πληρωμών που κοινοποιήθηκαν σε αυτόν με επιστολή του 

ΟΑΠ ημερ. 16.5.2011.  
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15. Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 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 15 

του ίδιου Κανονισμού, το ΟΣ∆Ε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 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, 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)  Επιχειρησιακό Σχέδιο Βελτίωσης του ΟΣ∆Ε. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα 

σε Εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των αδυναμιών που παρατηρούνται στη λειτουργία του ΟΣ∆Ε, υλοποιήθηκε ο 

επανασχεδιασμός του Συστήματος ο οποίος περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και 

υπολογισμό των εκτάσεων των νέων αγροτεμαχίων αναφοράς. Εντός του 2012 

ολοκληρώθηκε και η εργασία γεωγραφικού διαχωρισμού των καλλιεργειών εντός των 

νέων τεμαχίων αναφοράς, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το νέο Μητρώο 

Αγροτεμαχίων.  Η ολοκλήρωση του επανασχεδιασμού του Συστήματος επίλυσε το 

σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε για χρόνια ο Οργανισμός σε σχέση, κυρίως, με 

το μέγεθος της επιλέξιμης έκτασης κάθε τεμαχίου, με εμφανή βελτίωση στα 

αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

(β)    Επιτόπιοι έλεγχοι. 

(i)  Γενικά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009, ο Οργανισμός 

υποχρεούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να καλύπτει τουλάχιστον 

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 



 

 

- 18 -

εδάφιο 3 του άρθρου 30, 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. 

 (ii)  Αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων.   Με βάση στοιχεία που τηρούνται 

από τον Οργανισμό, κατά το 2012 διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 

συνολικό αριθμό 3.484 αιτήσεων του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 

ενίσχυσης (3.457 με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης και 27 με κλασικούς 

επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 10,1% του συνόλου των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση.  Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, διαπιστώθηκε ότι σε 411 περιπτώσεις 

ή ποσοστό 11,8% παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής 

και δηλωθείσας έκτασης, δηλαδή παρατηρήθηκε πολύ σημαντική 

βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (22,4%). Σημαντική 

μείωση παρατηρήθηκε επίσης στο ποσοστό της μη ευρεθείσας έκτασης 

κατά τους επιτόπιους ελέγχους, από 4% σε 2,4%. 

Ανάλογη βελτίωση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται και σε επίπεδο του 

συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων, αφού το ποσοστό των αιτήσεων 

στις οποίες εντοπίστηκαν αποκλίσεις στην έκταση με βάση το σύνολο των 

διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ανέρχεται, κατά το 2012, σε 8,2%, σε 

σύγκριση με 12,8% το 2011, και το ποσοστό της μη ευρεθείσας έκτασης 

στο σύνολο της αιτηθείσας έκτασης ανήλθε σε 1,4%, σε σύγκριση με 3,1% 

το 2011. 

Η διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιτόπιων 

ελέγχων αναμένεται να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα να 

κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009, μέχρι τις 15.7.2013. 
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16. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α) Έλεγχος της ορθότητας του καθορισμού των επιλέξιμων εκτάσεων των 

τεμαχίων και του υπολογισμού του ποσού της επιδότησης ανά αίτηση. Για 

σκοπούς ελέγχου, τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στις αιτήσεις 

οι οποίες υποβλήθηκαν για το έτος 2011. 

Η επαλήθευση της ορθότητας των πιο πάνω υπολογισμών, έγινε  με  τη  χρήση  

εξειδικευμένου  λογισμικού  ανάλυσης δεδομένων.    

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν  τα ακόλουθα: 

(i)   Έλεγχος υπολογισμού της ορθότητας του ποσού επιδότησης ανά 

αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 της 

Επιτροπής, η καθυστερημένη υποβολή αιτήσεων μέχρι και 25 

ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα  της περιόδου 

υποβολής των εμπρόθεσμων αιτήσεων, οδηγεί σε μείωση του ποσού 

που ο αιτητής είναι δικαιούχος να λάβει, με ποσοστό 1% για κάθε 

εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή της αίτησης.  

∆ιαπιστώθηκε ότι, από τις 850 αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί 

εκπρόθεσμα, στις δύο περιπτώσεις αιτήσεων, οι οποίες είχαν υποβληθεί 

την 25η ημερολογιακή ημέρα μετά την τελευταία ημέρα περιόδου υποβολής 

των αιτήσεων, δεν υπολογίστηκαν οι εργάσιμες ημέρες εκπρόθεσμης 

υποβολής, με αποτέλεσμα να μην επιβληθεί μείωση του ποσού που 

καταβλήθηκε στον αιτητή με ποσοστό 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα 

καθυστέρησης.  Από περαιτέρω διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα 

είναι συστημικό και εμφανίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις 

υποβλήθηκαν καθυστερημένα κατά την 25η ημερολογιακή  ημέρα.  

(ii)  Έλεγχος υπολογισμών για τον καθορισμό των επιλέξιμων 

εκτάσεων ανά τεμάχιο. Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί κατά 

πόσο οι υπολογισμοί του συστήματος για τον καθορισμό των 

επιλέξιμων εκτάσεων ανά τεμάχιο, ήταν ορθοί. Από την ανάλυση 

δεδομένων  εντοπίστηκαν τα πιο κάτω: 

 Επιβολή ποινής σε τεμάχιο χωρίς κωδικό τεμαχίου.  Εντοπίστηκε 

περίπτωση αίτησης (αρ. 108844) η οποία αφορούσε στο ίδιο τεμάχιο, 

αλλά σε δύο διαφορετικές καλλιέργειες, στην οποία επιβλήθηκε ποινή 



 

 

- 20 -

χωρίς να καταχωριστεί από το σύστημα κωδικός τεμαχίου. 

Σημειώνεται ότι, όταν επιβάλλεται ποινή, αυτή πάντοτε αντιστοιχεί σε 

κωδικό τεμαχίου, με βάση τον οποίο αιτιολογείται η επιβολή της.   

 Αιτήσεις με αιτούμενη έκταση 0,1 δεκάριο οι οποίες δεν έχουν  

επιδοτηθεί. Ο κωδικός τεμαχίου Τ.Κ.2.4 δίνεται από το σύστημα 

σε τεμάχια για τα οποία η αιτούμενη  έκταση  δεν υπερβαίνει το 

0,1 δεκάριο. Τα τεμάχια με τον κωδικό αυτό απορρίπτονται, 

δηλαδή δεν επιδοτούνται αλλά ούτε και τους επιβάλλεται ποινή.  

∆ιαπιστώθηκε ότι σε 1.260 περιπτώσεις τεμαχίων, για τα οποία η 

αιτούμενη έκταση ισούται με  0,1 δεκάριο, δόθηκε από το σύστημα 

κωδικός τεμαχίου ΤΚ.2.4, με αποτέλεσμα να απορριφθούν. 

Επισημάναμε ότι θα πρέπει να διασαφηνιστεί εάν ο πιο πάνω 

κωδικός πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού σε 

αντίθετη περίπτωση μια αίτηση η οποία περιλαμβάνει αρκετά 

τεμάχια με έκταση 0,1 δεκάρια το καθένα, ενδεχομένως να 

καθίσταται επιλέξιμη για επιδότηση με βάση το άρθροισμα της 

συνολικής έκτασής τους. 

 Αιτήσεις για  τεμάχια που έχουν δηλωθεί σε περισσότερες 

από μια εγγραφές από τον ίδιο αιτητή  και  για τα οποία δεν 

επιβάλλεται ποινή. Σε αιτήσεις, οι οποίες αφορούν σε τεμάχια τα 

οποία δηλώθηκαν σε περισσότερες από μία εγγραφές από τον ίδιο 

αιτητή, επιβάλλεται ποινή και εμφανίζονται στο σύστημα με κωδικό 

ΤΒΣ3.2. 

∆ιαπιστώθηκε ότι σε τέσσερεις περιπτώσεις, στις οποίες δόθηκε 

κωδικός ΤΒΣ3.2, δεν επιβλήθηκε ποινή .  

 Αιτήσεις με τεμάχια για  τα οποία θα έπρεπε να επιβληθεί 

αρνητική ποινή. Εξετάστηκαν αιτήσεις όπου η έκταση των 

τεμαχίων επαληθεύτηκε τόσο με επιτόπιο έλεγχο, όσο και με 

δορυφορικές  εικόνες (Μέγιστη Επιλέξιμη  Έκταση (ΜΕΕ) GIS).  Σε 

περίπτωση όπου η έκταση που δηλώθηκε από τον αιτητή  είναι  

μικρότερη και από τις δύο πιο πάνω μετρήσεις, επιβάλλεται 

αρνητική ποινή, δηλαδή η διαφορά λογίζεται υπέρ του ατητή έναντι 
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άλλων τεμαχίων της αίτησής του στα οποία επιβάλλεται ποινή. 

∆ιαπιστώθηκε ότι για 31 περιπτώσεις, οι οποίες ικανοποιούν το 

πιο πάνω κριτήριο, δεν επιβλήθηκε αρνητική ποινή, ως έπρεπε.  

 Αιτήσεις με λανθασμένες εκτάσεις ποινής τεμαχίων. Κατά την 

ανάλυση των δεδομένων έγινε επιβεβαίωση της «έκτασης ποινής» 

των τεμαχίων, η οποία υπολογίζεται από το σύστημα. 

Εντοπίστηκαν 12 περιπτώσεις για τις οποίες οι «εκτάσεις ποινής» 

που υπολογίστηκαν από το σύστημα δεν συμφωνούν με τον 

επανυπολογισμό που έγινε από την Υπηρεσία μας. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι, ο Οργανισμός θα πρέπει να προβεί αμέσως στην 

αξιολόγηση του λογισμικού συστήματος, ώστε να εξεταστούν οι λόγοι για τους 

οποίους εντοπίστηκαν οι υπό αναφορά διαφορές.  

Ο Επίτροπος επιβεβαίωσε τα πιο πάνω ευρήματα και μας πληροφόρησε ότι  

σχετικές διορθωτικές ενέργειες θα διενεργηθούν από τον ΟΑΠ, σημειώνοντας ότι 

τα ευρήματα αυτά εντοπίστηκαν, κατόπιν ελέγχου οριακών περιπτώσεων του 

συστήματος ΟΣ∆Ε,  σε στενή συνεργασία των λειτουργών της Υπηρεσίας μας και 

του ΟΑΠ. 

(β) Καταβολή Εκταρικών Επιδοτήσεων σε αρδευτές με οφειλές προς το 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  Εντοπίστηκαν πέραν των 3.000 περιπτώσεων 

αιτητών οι οποίοι όφειλαν, στις 31.12.2012, ποσά για την παραχώρηση νερού 

άρδευσης, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με συνολικό ποσό οφειλής, 

εξαιρουμένων των τόκων, ύψους €3.684.820. Στους γεωργούς αυτούς 

καταβλήθηκε, κατά την περίοδο 28.1.2013-15.3.2013, στα πλαίσια του Σχεδίου 

Εκταρικών Επιδοτήσεων 2012, συνολικό ποσό επιδότησης ύψους €6.433.518.   

Από τις πιο πάνω περιπτώσεις, πέραν των 1.800 αιτητών εξακολουθούσαν να 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση οφειλετών του ΤΑΥ στις 14.3.2013, με 

συνολικό ποσό οφειλής €2.895.575και για πέραν των 350 από τους πιο πάνω 

οφειλέτες, το ΤΑΥ έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες για είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών. 

Για σκοπούς διασφάλισης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, εξοικονόμηση 

διοικητικών και νομικών εξόδων και βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του δημοσίου, 

ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, 
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εισηγηθήκαμε όπως ο ΟΑΠ, σε συνεργασία με το ΤΑΥ, μελετήσει είτε το ενδεχόμενο 

συμψηφισμού του ποσού επιδότησης το οποίο δικαιούνται οι αιτητές με τυχόν ποσά 

οφειλής τους προς το ΤΑΥ για παραχώρηση νερού άρδευσης, είτε άλλες εναλλακτικές 

λύσεις, όπως η συμπερίληψη πρόνοιας για προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για 

διευθέτηση εκκρεμών υποχρεώσεων από το ΤΑΥ.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, σχετικές ενέργειες θα πρέπει να 

διενεργηθούν από το ίδιο το ΤΑΥ, επισημαίνοντας ότι ο ΟΑΠ είναι 

υποχρεωμένος στην καταβολή των επιδοτήσεων στον τραπεζικό λογαριασμό 

που του έχει υποδείξει ο κάθε δικαιούχος, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές του 

προς τρίτους. 

(γ) Σύμβουλοι ενημέρωσης Μητρώου Γεωργικής Γης και υποβολής 

αιτήσεων Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης.  Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου 

Εκταρικών Επιδοτήσεων 2013, ο ΟΑΠ καθόρισε ότι η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 

Επιδοτήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS).  Με στόχο την διευκόλυνση των αιτητών, ο 

ΟΑΠ προέβη σε σχετική δωρεάν εκπαίδευση συνολικά 298 συμβούλων (ιδιωτών 

και μελών οργανωμένων φορέων) στους οποίους μπορούν να αποτείνονται οι 

αιτητές, σε περίπτωση που το επιθυμούσαν, για να υποβάλουν εκ μέρους τους τη 

δήλωση στο Μητρώο Γεωργικής Γης (το οποίο καταρτίστηκε με στόχο τη 

διευκόλυνση της ορθότερης συμπλήρωσης των αιτήσεων), καθώς και την Ενιαία 

Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Τα στοιχεία των συμβούλων αυτών αναρτήθηκαν 

στα Επαρχιακά Γραφεία του ΟΑΠ και στις ιστοσελίδες του Οργανισμού και του 

Συστήματος EAS. 

Με στόχο την ενθάρρυνση των γεωργών για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών 

τους, εισηγηθήκαμε όπως, σε μελλοντικές προκηρύξεις του Σχεδίου, εξεταστεί το 

ενδεχόμενο παροχής σχετικής εκπαίδευσης προς τους αιτητές, με ταυτόχρονη 

παροχή πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων μέσω ειδικά 

εγκατεστημένων τερματικών στα Επαρχιακά Γραφεία του ΟΑΠ.  Σε περίπτωση 

που κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθεί εκπαίδευση σε συμβούλους, εισηγηθήκαμε 

όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής ανάλογης χρέωσης, για κάλυψη 

τουλάχιστον του διοικητικού κόστους του Οργανισμού. Εκφράσαμε επίσης την 

άποψη ότι, εφόσον ο σχετικός κατάλογος των εξουσιοδοτημένων συμβούλων 

καταρτίζεται από τον ΟΑΠ και καλούνται οι γεωργοί να συνεργαστούν μόνο με 
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άτομα που έχουν περιληφθεί σε αυτόν, θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για 

συμπερίληψη σε αυτόν, η εγγραφή των ιδιωτών/φορέων στο Μητρώο Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας ή/και η έκδοση φορολογικών τιμολογίων, τα οποία να 

συνάδουν με την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας νομοθεσία, εφαρμόζοντας κατ’ 

αναλογία τις διατάξεις της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου με αρ. 1699 και 

ημερ. 16.11.2012. 

17. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

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

για τα αιγοπρόβατα. Κατά το 2012 καταβλήθηκαν, στα πλαίσια του Μέτρου αυτού, 

ενισχύσεις ύψους €5.163.728 (€10.400.168 το 2011). Το Υπουργικό Συμβούλιο,  

στη συνεδρία του ημερ. 13.8.2012, αποφάσισε να καθορίσει το ποσό των 

ενισχύσεων από εθνικούς πόρους που θα καταβαλλόταν για το 2012 στον τομέα 

της κτηνοτροφίας, στο ήμισυ της συνολικής προτεινόμενης από το ΥΓΦΠΠ 

επιδότησης και εξουσιοδότησε τον Υπουργό ΓΦΠΠ να γνωστοποιήσει στους 

κτηνοτρόφους ότι η ενίσχυση χορηγείται για τελευταία φορά, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, ο υπολογισμός της κεφαλικής 

επιδότησης θα βασιζόταν στον αριθμό των ζώων που θα ήταν καταγραμμένα στη 

βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) στις 2.1.2012. Εντούτοις, για 

σκοπούς καθορισμού των επιλέξιμων ζώων, δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά η πιο 

πάνω βάση δεδομένων, αφού μετά από σύγκριση τόσο του αριθμού των ζώων 

που δήλωσαν οι αιτητές όσο και των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων με 

τα στοιχεία της βάσης, παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις που καθιστούσαν την 

αξιοπιστία της αμφίβολη. Έτσι, για όσους αιτητές έτυχαν επιτόπιου ελέγχου, η 

επιδότησή τους βασίστηκε στα αποτελέσματά του, ενώ για όσους δεν 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου, ο υπολογισμός βασίστηκε στον 

αριθμό των ζώων που αυτοί δήλωσαν, κατόπιν απογραφής, ότι κατείχαν στις 

2.1.2012, στο ερωτηματολόγιο της ετήσιας επισκόπησης της αιγοπροβατοτροφίας 

για το 2011 του Τμήματος Γεωργίας. Σημειώνεται ότι το πιο πάνω έντυπο ετήσιας 

επισκόπησης, υποβάλλεται, σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, 

μαζί με την αίτηση για επιδότηση στο Μέτρο αυτό.  
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(β) Επιτόπιοι έλεγχοι. Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μέτρου διενεργήθηκαν, 

από το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Γαλακτοκομικής 

Βιομηχανίας, επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα  270 αιτήσεων που αντιπροσωπεύει το 

9,84% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. 

Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, όπου ο αριθμός των ζώων 

που δηλώθηκαν ήταν μεγαλύτερος των ζώων που καταμετρήθηκαν, σε 98 

περιπτώσεις (36,3% του δείγματος). Σε 12 από αυτές, η απόκλιση που διαπιστώθηκε 

ήταν μεγαλύτερη του 50%, σε 39 ήταν μεταξύ 3% – 50% και στις υπόλοιπες 47 

περιπτώσεις ήταν μικρότερη του 3%. Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο εφαρμογής του 

Μέτρου, σε περιπτώσεις αποκλίσεων μέχρι 3% καταβάλλεται ενίσχυση με βάση τον 

πραγματικό αριθμό ζώων χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε περαιτέρω ποινής και για 

αποκλίσεις από 3% μέχρι 49%, ο προσδιορισθείς αριθμός ζώων για καταβολή 

ενίσχυσης μειώνεται κατά το διπλάσιο της παρατηρούμενης διαφοράς. Σε περιπτώσεις 

αποκλίσεων πέραν του 50%, η αίτηση απορρίπτεται και δεν καταβάλλεται καμία 

επιδότηση για την υπό αναφορά περίοδο. 

(γ)   Καταβολή κεφαλικών επιδοτήσεων για το 2013.  Όπως αναφέρεται και πιο 

πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερ. 13.8.2012 εξουσιοδότησε 

τον Υπουργό ΓΦΠΠ να γνωστοποιήσει στους κτηνοτρόφους ότι η ενίσχυση 

χορηγείται για τελευταία φορά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συνθήκης 

Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ, στις  11.7.2012, 

ψηφίστηκε ο Κανονισμός αρ. 671/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά στην εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς 

για το έτος 2013, στα πλαίσια του οποίου εγκρίθηκε για την Κύπρο μεταβατική 

εθνική ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας ύψους  €10.572.527. 

Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 13.11.2012, ζήτησε να πληροφορηθεί από 

τη Γενική ∆ιευθύντρια του ΥΓΦΠΠ αν, δεδομένων των δημοσιονομικών 

δυσκολιών, το δικαίωμα για καταβολή της πιο πάνω ενίσχυσης θα ασκείτο, 

προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια των προπαρασκευαστικών εργασιών 

για προκήρυξη του Μέτρου. Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χρονοδιαγράμματα και τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή του Μέτρου, 

όπως οι επιτόπιοι έλεγχοι που πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Μαρτίου, 

ούτως ώστε  να μπορούν να διατίθενται τα ζώα για  σκοπούς εορτών του Πάσχα, 

εισηγήθηκε όπως ληφθεί απόφαση για προκήρυξη του Μέτρου το συντομότερο 
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δυνατό και το ποσό επιδότησης να καθοριστεί στη συνέχεια, βάσει των 

δυνατοτήτων του κράτους, με αναφορά στο έντυπο αίτησης ότι το Μέτρο 

προκηρύσσεται χωρίς να δεσμεύεται  ο ΟΑΠ για καταβολή των επιδοτήσεων και 

ότι αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους.  

Το Υπουργείο ΓΦΠΠ, με απαντητική επιστολή του με ημερ. 4.12.2012, 

συμφώνησε με την προκήρυξη του Μέτρου το συντομότερο δυνατό και καθορισμό 

του ποσού μεταγενέστερα, στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, 

με συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας στα έντυπα υποβολής των αιτήσεων.  Ο 

Οργανισμός προκήρυξε το Μέτρο στις 21.1.2013 και έχει ολοκληρώσει τη 

διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων.  

∆εδομένου ότι μέχρι σήμερα η απόφαση για την καταβολή και το ύψος της πιο 

πάνω επιδότησης βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ενόψει της υφιστάμενης 

δημοσιονομικής κατάστασης και των δυσμενών οικονομικών δεδομένων, 

εκφράσαμε την άποψη όπως η αναγκαιότητα καταβολής των πιο πάνω 

ενισχύσεων επαναξιολογηθεί και τύχει ανάλογης ιεράρχησης, ώστε να μην τεθεί σε 

κίνδυνο η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων άλλων Μέτρων.  

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι, η αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιδοτήσεων δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού. 

18. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της ημερ. 23.11.2007, η οποία τροποποιήθηκε 

στα πλαίσια του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στις 15.12.2009, ενέκρινε το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο από 1.1.2007 έως 

31.12.2013, με σύνολο δαπανών εφαρμογής του, περιλαμβανομένων των 

εγκεκριμένων κρατικών ενισχύσεων, ύψους €384,4 εκ. Η μέγιστη συνεισφορά του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθορίζεται στα 

€164,5 εκ., και η τελευταία ημερομηνία καταβολής πληρωμών ορίζεται η 31.12.2015. 

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος 

μέχρι τις 31.12.2012 ανήλθαν σε €178.517.376 (€46.349.531 κατά το 2012) από 

τις οποίες ποσό ύψους €89.262.973 (€23.178.946 για το 2012) αφορούσε 

συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.  

Ποσό ύψους €97.858.689 έχει εκταμιευθεί μέχρι 31.12.2012 (€11.376.650 ως 

πληρωμή έναντι και €86.482.039 ως ενδιάμεσες πληρωμές). Όπως προκύπτει, το 



 

 

- 26 -

ποσοστό εκταμίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου 

ανήλθε, μέχρι τις 31.12.2012, στο 52,55%.  

19. Καθεστώς 1.5.1 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: 

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Καθεστώτος, 

πληρωμές ύψους €10.213.364 (2011 - €11.007.472) οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν 

κατά €5.106.682 ή ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επενδύσεις που 

γίνονται μέσω του Καθεστώτος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με το 

ύψος της ενίσχυσης. Οι δύο κατηγορίες καλύπτουν τις αιτήσεις με ύψος ενίσχυσης από 

€3.000 - €9.000 και €9.001 - €400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς), αντίστοιχα. Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αιτήσεις του πιο πάνω Μέτρου 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεσή μας για το 2011, οι αιτητές της πρώτης 

κατηγορίας έχουν υποχρέωση να υποβάλουν με την αίτησή τους, απλοποιημένο 

σχέδιο βελτίωσης στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις 

βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της εκμετάλλευσης. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 

αιτήσεων της κατηγορίας αυτής, διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερεις περιπτώσεις, σύμφωνα 

με το σχέδιο βελτίωσης που υποβλήθηκε από τους αιτητές, δεν θα υπάρξει 

οποιαδήποτε βελτίωση στην παραγωγή και στο ανθρώπινο δυναμικό.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι οι επιδοτούμενες δράσεις συμβάλουν στη 

βελτίωση των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων, αναφέροντας ότι, σε όλες τις δράσεις 

συμμετέχει με σημαντικούς ίδιους πόρους και ο αιτητής. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, 

όσον αφορά στις συγκεκριμένες αιτήσεις, επιδοτήθηκαν περιφράξεις, υπόστεγα 

μηχανημάτων, αρδευτικά συγκροτήματα κτλ., σημειώνοντας ότι η περίφραξη βελτιώνει 

την συνολική απόδοση μιας εκμετάλλευσης, διότι την προστατεύει από εξωτερικούς 

κινδύνους όπως ζώα, κλοπές κτλ. και η εγκατάσταση νέων συστημάτων άρδευσης 

βοηθά στην εξοικονόμηση νερού και γενικότερα στο περιβάλλον αλλά και μειώνει τα 

έξοδα της εκμετάλλευσης.  

(β) Για τους αιτητές της δεύτερης κατηγορίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

υποβολή ολοκληρωμένης μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας. Από δειγματοληπτικό 

έλεγχο που διενεργήθηκε σε φακέλους αιτήσεων που εμπίπτουν στην πιο πάνω 

κατηγορία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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(i) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, παρόλο που ο 

χρόνος ζωής των μηχανημάτων θεωρείται ότι δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη 

και συνεπώς ως συντελεστής απόσβεσης χρησιμοποιείται το 10%, 

εντούτοις η απόσβεση των μηχανημάτων λογίζεται, για σκοπούς 

καθορισμού της καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης, για 15 χρόνια, 

δηλαδή λαμβάνεται υπόψη απόσβεση που συνολικά υπερβαίνει κατά 50% 

το κόστος του μηχανήματος. Επιπρόσθετα, η ωφέλιμη ζωή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων υπολογίζεται στα 15 έτη, αντί τα 33 έτη, σύμφωνα με τη 

συνήθη λογιστική πρακτική. Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή 

του Οργανισμού για τον έλεγχο του 2011, τα έτη απόσβεσης, όπως και 

ολόκληρο το σχέδιο βελτίωσης, έχουν καθορισθεί από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή του ΠΑΑ, στην οποία θα προωθούσε την εισήγησή μας. Όπως μας 

πληροφόρησε ο Οργανισμός,  σε σύσκεψη  που πραγματοποιήθηκε στο 

Τμήμα Γεωργίας στις 20.11.2012, με σκοπό την λήψη μέτρων σχετικά με 

τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας για το 2011, αποφασίστηκε όπως οι 

εισηγήσεις μας μελετηθούν και υιοθετηθούν στο αντίστοιχο Μέτρο της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

(ii) Έλεγχος τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων αιτητών προς 

το κράτος. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, με την 

υποβολή αίτησης στο συγκεκριμένο Μέτρο, από ενδιαφερόμενους που 

δηλώνουν ως κύρια απασχόληση την γεωργία και κτηνοτροφία, 

προαπαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από τις Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις, το οποίο να δεικνύει την ιδιότητα των αιτητών. Εισηγηθήκαμε 

και πάλι  όπως, για σκοπούς διασφάλισης ότι μόνο οι δικαιούχοι που 

έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος 

τυγχάνουν επιδότησης από τον Οργανισμό, τεθεί ως όρος η προσκόμιση, 

από τους αιτητές, πιστοποιητικού εξόφλησης των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, θα ληφθεί πρόνοια για εφαρμογή 

της εισήγησής μας κατά τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1.  
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(γ) Εκ των υστέρων έλεγχοι. Το άρθρο 29 του Κανονισμού 65/2011 θεσπίζει 

την διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων σε επενδυτικές πράξεις των οποίων οι 

όροι ενίσχυσης εκτείνονται πέραν της ημερομηνίας τελικής πληρωμής. Οι εκ των 

υστέρων έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον για μία πενταετία και καλύπτουν 

τουλάχιστον το 1% του ποσού των συνεισφορών του ΕΓΤΑΑ. Κατά το 2012 

διενεργήθηκαν εκ των υστέρων έλεγχοι στο 15,55% και 8,88% του συνόλου των 

αιτήσεων της α΄ και β΄ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.1.1, αντίστοιχα, και στο 

5,3% του συνόλου των αιτήσεων της α’ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1. Σε δύο 

περιπτώσεις εντοπίστηκαν παρατυπίες (μηχανήματα που δεν βρέθηκαν) και 

προωθήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για ανάκτηση του ποσού ενίσχυσης. Σε 

μια άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε αντικατάσταση χαλασμένου μηχανήματος που 

επιδοτήθηκε από τον Οργανισμό χωρίς όμως να προσκομιστούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Εντοπίστηκαν επίσης δύο περιπτώσεις μεταβίβασης της αίτησης  

σε άλλο φυσικό και νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα.   

Βάσει των πιο πάνω ευρημάτων εισηγηθήκαμε όπως:  

(i) Σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εκμεταλλεύσεων ακολουθούνται 

οι απαραίτητες διαδικασίες μεταβίβασης της αίτησης και παρέχεται σχετική 

ενημέρωση στον Οργανισμό. Επίσης, για σκοπούς ελέγχου της νομιμότητας της 

μεταβίβασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς και κατά πόσο ο νέος ιδιοκτήτης 

πληροί τα κριτήρια συμμετοχής,  εισηγηθήκαμε όπως καθοριστεί ως όρος 

συμμετοχής στο Μέτρο η λήψη συγκατάθεσης από τον Οργανισμό για μεταβίβαση 

της αίτησης. Περιπτώσεις οι οποίες εντοπίζονται εκ των υστέρων κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παρατυπίες. 

(ii) Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι τυγχάνει να αντικαταστήσουν λόγω βλάβης ή 

απώλειας, μηχανήματα, εργαλεία ή εξαρτήματα για την αγορά των οποίων έτυχαν 

επιδότησης και για τα οποία τηρούν μακροχρόνιες συμβατικές υποχρεώσεις, να 

καθοριστεί ως όρος συμμετοχής στο Μέτρο η παροχή σχετικής ενημέρωσης στον 

Οργανισμό και η προσκόμιση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. 

αστυνομική έκθεση σε περίπτωση κλοπής, τιμολόγια/ αποδείξεις σε περίπτωση 

αντικατάστασης).  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι θα ληφθούν σχετικές πρόνοιες σε τυχόν 

αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ 2014 – 2020. 
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20. Μέτρο 1.6 – Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα. 

∆ημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

Σκοπός του Μέτρου 1.6 είναι η στήριξη, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, των 

επενδύσεων για τη βελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών και δασικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων. Το διαθέσιμο κονδύλι του Μέτρου κατανέμεται πρώτα 

στις προτεινόμενες επενδύσεις κάτω των €100.000 και το υπόλοιπο ποσό 

κατανέμεται σε προτάσεις που αφορούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις, οι οποίες 

κατά την αξιολόγησή τους από τριμελή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο ενεργεί ως ανάδοχος του 

Μέτρου, βαθμολογήθηκαν με τουλάχιστον 60%. Το ύψος της επιχορήγησης 

ανέρχεται στο 40% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της αίτησης, με ανώτατο 

ποσό τις €400.000.  

(α) Στα πλαίσια προηγούμενου ελέγχου που διενήργησε η Υπηρεσία μας για το 

πιο πάνω Μέτρο, σε αιτήσεις της πρώτης και δεύτερης προκήρυξής του, προβήκαμε 

σε γενικές επισημάνσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε 

από τον ανάδοχο. Ο ΟΑΠ μάς πληροφόρησε ότι οι επισημάνσεις αυτές θα 

εξεταστούν και ενδεχομένως να εφαρμοστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 

2014-2020.  Ενόψει του γεγονότος ότι εκκρεμεί ακόμη η αξιολόγηση των αιτήσεων 

που υποβλήθηκαν κατά την τρίτη προκήρυξη του Μέτρου, εκφράσαμε την άποψη 

ότι ορισμένες επισημάνσεις μας, όπως ο καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών με 

βάση τις χαμηλότερες προσφορές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξακρίβωση του 

εύλογου χαρακτήρα του κόστους της προτεινόμενης επένδυσης και η διασαφήνιση 

του κατά πόσο οι όροι εντολής  της επιτροπής αξιολόγησης περιλαμβάνουν και την 

αξιολόγηση της λογικότητας του κόστους της επένδυσης, έτσι ώστε να απαιτείται η 

καταγραφή της αιτιολόγησης των αποφάσεων της επιτροπής, θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και εφαρμοστούν αμέσως.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας για καθορισμό των επιλέξιμων 

δαπανών με βάση τις χαμηλότερες προσφορές θα εξεταστεί στα πλαίσια του νέου 

Μέτρου που θα  εφαρμοστεί κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.  
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Όσον αφορά στους όρους εντολής της επιτροπής αξιολόγησης, μας πληροφόρησε 

ότι θα γίνει σύσταση προς την επιτροπή όπως, κατά την πρώτη συνεδρία της, 

αναφέρει στα πρακτικά ότι έχει το δικαίωμα να καθορίζει το επιλέξιμο κόστος και να 

το μειώνει εκεί όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

(β) Κατά το 2012 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, συνολικές 

πληρωμές ύψους €3.925.138, το 50% των οποίων συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον έλεγχο δύο αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά 

την β’ προκήρυξη του πιο πάνω μέτρου, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) ∆ιαδικασία προσφορών για την αγορά μηχανημάτων: Στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής του Μέτρου έχει καθοριστεί ότι, για μηχανήματα αξίας 

μεγαλύτερης των €20.000, θα πρέπει να προσκομίζονται, από τον αιτητή 

δύο προσφορές, ενώ επενδύσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας. Όπως 

αναφέρεται εκτενέστερα και στην προηγούμενη μας Έκθεση, σχετικά με 

ίδιο θέμα, παρατηρήθηκε ότι κατά την ετοιμασία της τεχνικής αξιολόγησης 

από τον ανάδοχο, δεν τεκμηριώνεται γραπτώς η αξιολόγηση των 

προσφορών για σκοπούς εξακρίβωσης του εύλογου κόστους της 

επένδυσης, ούτε φαίνεται να ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποβληθείσες προσφορές είναι ελλιπείς, με 

αποτέλεσμα να καθίστανται μη συγκρίσιμες.  

 Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα εξεταστεί 

στα πλαίσια του νέου Μέτρου που θα  εφαρμοστεί κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.   

(ii) Τακτοποίηση των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων του 

αιτητή σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ): Εισηγηθήκαμε όπως, 

για σκοπούς επιβεβαίωσης της τακτοποίησης των φορολογικών και άλλων 

υποχρεώσεων του αιτητή σε ΑΤΑ, γίνεται αποδεκτή από τον ανάδοχο 

μόνο σχετική πιστοποίηση που εκδίδεται από την Αρχή και όχι η απόδειξη 

είσπραξης που αφορά στην πληρωμή των πιο πάνω, αφού η δεύτερη δεν 

διασφαλίζει την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του αιτητή. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί 

κατά την τρίτη προκήρυξη του Μέτρου. 
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(γ) Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, λόγω των περιορισμένων οικονομικών 

δυνατοτήτων του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2013, η ∆ιαχειριστική Αρχή 

του ΠΑΑ 2007-2013, με επιστολή της ημερομηνίας 10.8.2012, υπέδειξε στις 

Μονάδες Εφαρμογής των Μέτρων, όπως αναστείλουν προσωρινά την αποστολή 

νέων εγκρίσεων για τα Μέτρα που ήδη έχουν προκηρυχθεί. Υπέδειξε επίσης ότι, 

η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί και να 

ολοκληρωθεί, χωρίς ωστόσο να σταλούν επιστολές έγκρισης που να 

δημιουργούν νέες δεσμεύσεις στον κρατικό Προϋπολογισμό. ∆ιαπιστώθηκε ότι, 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου μας, τον Απρίλιο 2013, ο 

διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων για το πιο πάνω Μέτρο, οι οποίες 

υποβλήθηκαν κατά την τρίτη προκήρυξη του Μέτρου την περίοδο Φεβρουαρίου-

Μαΐου 2012, αναστάληκε πριν την ολοκλήρωσή του. Για το θέμα στάληκε στις 

20.2.2013 επιστολή από τον ανάδοχο του Μέτρου στη ∆ιαχειριστική Αρχή του 

ΠΑΑ, η οποία κοινοποιήθηκε στον ΟΑΠ, σύμφωνα με την οποία, για την 

ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων, απαιτείτο η προσκόμιση, 

από τους αιτητές, πρόσθετων στοιχείων, όπως τεχνοοικονομικές μελέτες και 

προσφορές, τα οποία όμως λόγω της αναστολής της διαδικασίας δεν είχαν 

ζητηθεί. Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από τον ΟΑΠ, μέχρι τις 

15.4.2013 ο ανάδοχος είχε ολοκληρώσει τον διοικητικό έλεγχο μόνο για το 50% 

των υποβληθεισών αιτήσεων, ενώ εκκρεμούσε επίσης η αξιολόγησή τους από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Επισημάναμε ότι, η αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διοικητικών 

ελέγχων από τον ανάδοχο για το πιο πάνω Μέτρο, ενδέχεται να δημιουργήσει  

αχρείαστη πρόσθετη καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών 

προτάσεων, με ενδεχόμενες συνεπακόλουθες συνέπειες στην απορρόφηση των 

κοινοτικών πόρων για τα έτη 2014 και 2015 και δυσχεραίνει τον υπολογισμό 

των πρόσθετων πιστώσεων που πιθανόν να απαιτηθούν για ικανοποίησή τους.  

Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την άποψη ότι, αιτήσεις οι οποίες δεν υποστηρίζονταν 

από τεχνοοικονομική μελέτη και προσφορές δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά στο θέμα των προσφορών, η προσκόμιση οποιασδήποτε 

προσφοράς με μεταγενέστερη ημερομηνία της περιόδου αιτήσεως δεν είναι 

χρήσιμη, αφού η προσφορά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σύγκρισης 

και αξιολόγησης της λογικότητας του αιτούμενου ποσού. ∆εδομένων των πιο πάνω, 
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εισηγηθήκαμε όπως οι όροι συμμετοχής του Μέτρου διαφοροποιηθούν έτσι ώστε η 

προσκόμιση των συγκεκριμένων εγγράφων να θεωρείται απαραίτητη και ουσιώδης 

κατά την υποβολή των αιτήσεων. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, η αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης 

των διοικητικών ελέγχων από τον ανάδοχο δεν θέτει σε καμία περίπτωση σε 

κίνδυνο την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, αφού σε περίπτωση που θα δοθεί 

τελικά η έγκριση για ολοκλήρωση της τρίτης προκήρυξης του Μέτρου, 

υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για έγκαιρο χειρισμό των αιτήσεων. 

Ανέφερε επίσης ότι, ο λόγος που δεν προχώρησε ο ανάδοχος στην αποστολή 

επιστολών προς τους αιτητές για προσκόμιση ελλιπών στοιχείων είναι για να 

μην τους επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος (οικονομικό και άλλο), από τη στιγμή 

που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην προχωρήσει τελικά η προκήρυξη του 

Μέτρου.  

Όσον αφορά στην εισήγησή μας για να καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής 

της αίτησης η προσκόμιση των ουσιωδών εγγράφων, μας πληροφόρησε ότι αυτή θα 

εξεταστεί στα πλαίσια του νέου Μέτρου που θα προκύψει κατά την νέα 

προγραμματική περίοδο.  

21. Καθεστώς 2.3.6 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: 

Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις σε Παραδοσιακές Φυτείες ∆έντρων και 

Θάμνων, με Έμφαση στις Μειονεκτικές Περιοχές. 

Το πιο πάνω Καθεστώς αποσκοπεί στον περιορισμό της ρύπανσης των νερών και 

του εδάφους από τη χρήση των χημικών παρασκευασμάτων και στη προστασία 

της βιοποικιλότητας και διατήρησης του παραδοσιακού τοπίου, συμβάλλοντας 

παράλληλα στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και στη συγκράτηση 

του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές. Κατά τη διάρκεια του 2012 διενεργήθηκαν, 

στα πλαίσια του πιο πάνω Καθεστώτος, πληρωμές ύψους €2.444.965 οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €1.222.483 ή ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η συμμετοχή του αιτητή στο Καθεστώς έχει πενταετή διάρκεια και  ο 

αιτητής είναι δεσμευμένος για την τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για 

την περίοδο αυτή. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε οκτώ 

αιτήσεις του Καθεστώτος, οι οποίες πληρώθηκαν κατά το έτος 2012, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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(α) Σύμφωνα με τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου, που διενεργήθηκε το 2011 

στον αιτητή με αρ. 107449, αυτός δεν τηρούσε αρχείο γεωργού, με αποτέλεσμα η 

αίτησή του για το συγκεκριμένο έτος να απορριφθεί. Ο αιτητής δεν 

συμπεριλήφθηκε στο δείγμα του επιτόπιου ελέγχου του επόμενου έτους ώστε να 

διαπιστωθεί εάν στο μεταξύ αυτός συμμορφώθηκε και επισημάναμε ότι τέτοιες 

περιπτώσεις, οι οποίες λόγω της σημαντικότητάς τους είχαν ως αποτέλεσμα τη μη 

καταβολή χορηγίας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο δείγμα του επιτόπιου 

ελέγχου και του επόμενου έτους.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας  και ότι αυτή 

θα ληφθεί υπόψη, από τη νέα προγραμματική περίοδο, ως κριτήριο βαρύτητας για 

την εξαγωγή του δείγματος των επιτόπιων ελέγχων. 

(β) Αναφορικά με την ίδια αίτηση που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, παρατηρήσαμε ότι, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα του επιτόπιου 

ελέγχου που διενεργήθηκε το 2011, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συμμόρφωση 

στα δύο από τα πέντε πρότυπα της βάσης εκκίνησης (baseline), εντούτοις στα 

αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων αναγράφεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με 

τις πρόνοιες της βάσης εκκίνησης σε όλα τα τεμάχια. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 

τους όρους εφαρμογής του Καθεστώτος, η τήρηση των κριτηρίων εκκίνησης 

θεωρείται ως ειδικό κριτήριο που πρέπει να εφαρμόζεται από τους δικαιούχους.  

Όπως μας ανέφερε ο Επίτροπος, η βάση εκκίνησης σε κάθε τεμάχιο τηρείται 

νοουμένου ότι τηρούνται το 50% και άνω των ΚΓΠΣ και το 50% των οδηγιών. Στην 

προκειμένη περίπτωση τηρούνται τα 3 από τα 5 άρα πάνω από 50%. 

(γ) Σύμφωνα με τα ευρήματα του επιτόπιου ελεγκτή που διενήργησε το 2011 

έλεγχο στα δύο τεμάχια που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω αίτηση, το ένα 

τεμάχιο με αρ. 1324-29/42-233 απορρίφθηκε γιατί, παρόλο που ο αιτητής δήλωσε 

ότι αυτό ήταν καλλιεργημένο με 160 αμυγδαλιές, διαπιστώθηκε ότι ήταν 

ακαλλιέργητο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου, η 

μετρηθείσα έκταση καλλιέργειας του δεύτερου αιτηθέντος τεμαχίου ήταν 17,6 

δεκάρια αντί 38,3 δεκάρια που δηλώθηκαν από τον αιτητή. Συνεπώς, η τελική 

έκταση για επιβολή ποινής υπολογίστηκε στα 23,7 και το ποσοστό απόκλισης στα 

134,66%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για σκοπούς διοικητικών ελέγχων, ποσοστό 

απόκλισης πέραν του 0,5% θεωρείται ως ένδειξη υποβολής σκόπιμης 
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υπερδήλωσης, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε για τους λόγους για τους 

οποίους η πιο πάνω περίπτωση δεν έτυχε χειρισμού ως σκόπιμη υπερδήλωση.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει 

στις κατηγορίες σκόπιμης υπερδήλωσης όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη 

διαδικασία, αναφέροντας ότι, σχετικά με τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στην 

εν λόγω αίτηση, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινές. 

22. Μέτρο ΣΑΠ 1β.  Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 2011-2012.  

Στόχος του Μέτρου ΣΑΠ 1β είναι η αναδιάρθρωση και ποικιλιακή μετατροπή των 

αμπελώνων με σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και με ποικιλίες που 

παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.  Ο 

στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την επιδότηση της εκρίζωσης και επαναφύτευσης ή 

εμβολιασμού υφιστάμενων αμπελώνων.   

Με συμφωνία αναδοχής ημερ. 11.4.2008, η διαδικασία εφαρμογής του Μέτρου 

ανατέθηκε από τον ΟΑΠ στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ). Το 

Μέτρο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων και κατά το 2012 καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 

€3.367.016 σε 268 δικαιούχους 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων της περιόδου εφαρμογής 2011-2012 

διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(α) Επιτόπιοι έλεγχοι.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες εφαρμογής του Μέτρου, το 

ΣΑΠ προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του 100% των αιτήσεων με σκοπό την 

επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές, εκτός στις 

περιπτώσεις όπου διενεργήθηκε πρόσφατος επιτόπιος έλεγχος σε αιτούμενο 

τεμάχιο για άλλους σκοπούς, ο οποίος καλύπτει τις απαιτούμενες, από το Μέτρο, 

παραμέτρους.   

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις τεμαχίων για τα οποία έγιναν δεκτά τα αποτελέσματα 

επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν μέχρι και 4,5 έτη πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στα πλαίσια του ΣΑΠ 1β.  Εκφράσαμε την άποψη ότι, στις 

περιπτώσεις αυτές, η περίοδος που μεσολάβησε δεν παρέχει την απαιτούμενη 

διασφάλιση τήρησης των κριτηρίων συμμετοχής κατά την υποβολή της αίτησης, με 

αποτέλεσμα την ενδεχόμενη παραχώρηση ενίσχυσης σε μη δικαιούχους.  

Εισηγηθήκαμε όπως, σε μελλοντικές προκηρύξεις του Μέτρου, η σχετική πρόνοια 
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εφαρμογής τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθορίζεται συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, εντός του οποίου να θεωρούνται έγκυρα τα αποτελέσματα 

προγενέστερων επιτόπιων ελέγχων για σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, από το 2012 (Μέτρο ΣΑΠ 1β 2012-2013) 

γίνονται δεκτοί μόνο επιτόπιοι έλεγχοι των τελευταίων δύο ετών και σε μελλοντικές 

προκηρύξεις θα διαμορφωθεί το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, ώστε πριν την 

έγκριση της εκρίζωσης οποιουδήποτε τεμαχίου να απαιτείται η επιβεβαίωση της 

ύπαρξης αμπελώνα εντός του τεμαχίου (επιτόπιος ή τηλεσκοπικός ή γρήγορης 

επίσκεψης έλεγχος) τουλάχιστον για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έγκριση. 

(β) ∆ιαφορές μετρήσεων έκτασης από ΣΑΠ και ΟΑΠ.  Από διασταυρούμενο 

έλεγχο αιτήσεων του ΣΑΠ 1β με τη βάση δεδομένων του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων του ΟΑΠ διαπιστώθηκαν περιπτώσεις τεμαχίων, τα οποία 

εγκρίθηκαν για εκρίζωση, με έκταση μεγαλύτερη εκείνης που δηλώθηκε και 

επιδοτήθηκε ως οινοποιήσιμο αμπέλι στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των στοιχείων του αμπελουργικού 

μητρώου του ΣΑΠ και της βάσης δεδομένων του ΟΑΠ έχουν διαπιστωθεί και από 

τον ΟΑΠ και όπως πληροφορηθήκαμε, καταβάλλονται από τους δύο Οργανισμούς 

προσπάθειες για δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για επεξεργασία κοινών 

γεωγραφικών δεδομένων, στην οποία να έχουν πρόσβαση και οι δύο φορείς και η 

οποία να ενημερώνεται αυτόματα με τις όποιες νέες μετρήσεις πιθανό να 

διενεργηθούν.  Στα πλαίσια του έργου αυτού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του 2013, έχει ήδη αρχίσει η διερεύνηση διαφορών στα καταχωριθέντα  

τεμάχια και τις καταγραφείσες εκτάσεις στις δύο βάσεις δεδομένων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, το πρόβλημα διαπιστώθηκε και από τον 

έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού και θα γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες και από κοινού επισκέψεις ΟΑΠ/ΣΑΠ σε αμπελώνες που 

περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχων του ΟΑΠ μέχρις ότου δημιουργηθεί η κοινή 

πλατφόρμα δεδομένων. Η πάγια θέση του Οργανισμού στο θέμα είναι ότι το 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του Οργανισμού θα πρέπει να αποτελεί το 

μόνο σύστημα παροχής πληροφόρησης και η χρήση του θα πρέπει να γίνεται από 

όλους τους αναδόχους ΟΑΠ αλλά και άλλους φορείς. Σχετικές ενέργειες προς αυτή 

την κατεύθυνση θα διενεργηθούν εντός του έτους 2013. 
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 23. Έλεγχοι κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009, οι γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν άμεσες 

ενισχύσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης (ΚΑ∆) 

και τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠ).  Οι ΚΑ∆ καθορίζονται σε 

18 Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος, την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, τη 

δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και των φυτών, την κοινοποίηση των 

ασθενειών των ζώων καθώς και τις συνθήκες διαβίωσής τους.  Οι ΚΓΠ αποτελούν ένα 

σύνολο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί κατά την 

αξιοποίηση/χρήση της γης ώστε να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ή η υποβάθμισή της. 

Από την 1.1.2011, πέραν των ΚΓΠ, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή ορισμένων 

ΚΑ∆ που αφορούν σε 15 Κανονισμούς/Οδηγίες, από τους δικαιούχους των 

εκταρικών και κεφαλικών επιδοτήσεων, των Μέτρων ΣΑΠ 1α και 1β και ορισμένων 

αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

Σε περίπτωση που παρατηρούνται παραβάσεις των απαιτήσεων των κριτηρίων 

πολλαπλής συμμόρφωσης (ΚΓΠ και ΚΑ∆), τότε επιβάλλονται μειώσεις (ποινές) 

στους δικαιούχους γεωργούς, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από το 1% μέχρι το 

5%, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης. Αν η παράβαση επαναληφθεί και σε 

επόμενα χρόνια, τότε το ποσοστό μείωσης αυξάνεται μέχρι το 15%, ενώ αν η 

διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, επιβάλλεται 

μείωση από 20% μέχρι 100%. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Καταμερισμός αρμοδιοτήτων συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης.  Η 

εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης επιτυγχάνεται μέσω ελέγχων 

που διενεργούν, πέραν του ΟΑΠ, τα Τμήματα Γεωργίας και Περιβάλλοντος, οι 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Ταμείο Θήρας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους σε 

σχέση με την υλοποίηση των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών/Οδηγιών και 

διατάξεων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς κοινοποιούν στον ΟΑΠ τυχόν ευρήματα σε σχέση 

με παραβάσεις των διατάξεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να έχει 

θεσπιστεί επίσημα σχετική διαδικασία.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι δεν έχουν συναφθεί 

γραπτές συμφωνίες/μνημόνια συνεργασίας, ούτε έχει επιτευχθεί νομική ρύθμιση των 

αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα πολλαπλής 
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συμμόρφωσης, περιλαμβανομένου του καθορισμού συντονιστικής αρχής.   

Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως καθοριστεί επακριβώς σε γραπτή συμφωνία 

ο ρόλος κάθε φορέα ελέγχου καθώς και ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων σε σχέση με την 

εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης, προς αποφυγή επικάλυψης 

αρμοδιοτήτων ή παράλειψης σημείων ελέγχου των σχετικών Κανονισμών/Οδηγιών, 

ειδικότερα σε περιπτώσεις καταμερισμού της αρμοδιότητας ελέγχου συγκεκριμένου 

τομέα σε πέραν του ενός φορέα (ενδεικτικά αναφέρεται η εμπλοκή τόσο του Τμήματος 

Γεωργίας όσο και του ΟΑΠ στον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία 

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης).  Εισηγηθήκαμε επίσης 

όπως θεσπιστούν διαδικασίες για περιοδική ενημέρωση του ΟΑΠ από τους 

υπόλοιπους φορείς για τους ελέγχους που διεξήγαγαν, καθώς και το κατά πόσο 

εντοπίστηκαν ή όχι παραβάσεις των κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης, για 

σκοπούς τεκμηρίωσης της επιβολής ή μη κυρώσεων στους δικαιούχους επιδοτήσεων. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, σχετικές ενέργειες προς αυτή την 

κατεύθυνση θα διενεργηθούν εντός του έτους 2013.  

(β) Κατάλογοι ελέγχου προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης. Στον 

κατάλογο ελέγχου των προτύπων που τυγχάνουν αξιολόγησης κατά τους 

κλασσικούς επιτόπιους ελέγχους που διενεργεί ο ΟΑΠ, στα πλαίσια εφαρμογής 

του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων, διαπιστώθηκε ότι, τα πρότυπα GAEC B.2 

(διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών) και ∆.2 (αποφυγή της επέκτασης 

ανεπιθύμητης βλάστησης σε γεωργική γη), περιλαμβάνονται ως σημεία ελέγχου 

με την περιγραφή «ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων» και «ορθή διαχείριση 

ζιζανίων», αντίστοιχα. Εκφράσαμε την άποψη ότι ο κατάλογος ελέγχου θα 

πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει αναλυτικά τις παραμέτρους που 

πρέπει να πληρούνται για τήρηση των πιο πάνω προτύπων, γεγονός που θα 

διασφαλίσει την πληρότητα του ελέγχου και την ομοιομορφία διενέργειας των 

ελέγχων από διαφορετικούς ελεγκτές.  

(γ)  Επιβολή ποινών πολλαπλής συμμόρφωσης στο Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων - Μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις.  Οι ΚΑ∆ διαλαμβάνουν την 

προστασία των υδάτων μέσω της τήρησης των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση 

νερού για άρδευση, οι οποίες προβλέπουν ότι γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται σε 

τεμάχια που τυγχάνουν επιδότησης, θα πρέπει να είναι δεόντως αδειοδοτημένες. 

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, αιτητές οι οποίοι, κατά τη 
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διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τον ΟΑΠ, διαπιστώνεται ότι  αρδεύουν από μη 

αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια της πολλαπλής 

συμμόρφωσης με επιφύλαξη, εάν προσκομίσουν βεβαίωση από το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ότι έχουν υποβάλει αίτηση για νομιμοποίηση της 

γεώτρησης και η υπόθεση  βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το ΤΑΥ. 

Από διασταυρούμενο έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας μεταξύ της βάσης 

δεδομένων του ΟΑΠ και βάσης δεδομένων του ΤΑΥ, που δημιουργήθηκε μέσω της 

διεξαγωγής πιλοτικής μελέτης για την καταμέτρηση του αριθμού των νόμιμων και 

παράνομων γεωτρήσεων στον υδροφορέα Κεντρικής και ∆υτικής Μεσαορίας, 

διαπιστώθηκε περίπτωση τεμαχίου το οποίο έτυχε κλασσικού επιτόπιου 

ελέγχου από τον ΟΑΠ στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2012, στο οποίο βρίσκεται μη αδειοδοτημένη γεώτρηση (αίτηση 

117226, τεμάχιο 21/58-761).   

Στην έκθεση αποτελεσμάτων επιτόπιου ελέγχου του τεμαχίου δεν σημειώθηκε 

παράβαση των προνοιών πολλαπλής συμμόρφωσης και δεν επιβλήθηκε σχετική 

ποινή.   Στον σχετικό κατάλογο ελέγχου που συμπληρώθηκε κατά τον επιτόπιο 

έλεγχο, στο σημείο που αφορούσε στο πρότυπο τήρησης διαδικασιών έγκρισης για 

τη χρήση νερού σημειώθηκε η ένδειξη «∆εν εφαρμόζεται», με την επεξήγηση ότι 

πρόκειται για ξηρικές καλλιέργειες.  Ωστόσο, σε δύο από τα τεμάχια της αίτησης, τα 

οποία ο αιτητής δήλωσε ως καλλιεργημένα με κριθάρι, οι ευρεθείσες καλλιέργειες 

ήταν πατάτες και άλλα λαχανικά, αντίστοιχα, καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν 

άρδευση. Επισημαίνεται ότι η υπό αναφορά αίτηση δεν έτυχε τελικά επιδότησης, 

σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, καθώς παρουσιάστηκε απόκλιση μεταξύ 

αιτηθείσας και επιλέξιμης αίτησης πέραν του 20%.  

Σημειώνεται ότι, στους αιτητές στους οποίους εντοπίστηκε μη συμμόρφωση κατά την 

εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων 2010 και 2011, δεν έχει μέχρι σήμερα 

επιβληθεί η σχετική ποινή και δεν έχουν αναγνωριστεί ως χρεώστες από τον 

Οργανισμό, καθώς, με βάση τον Νόμο 147(Ι)/2011, έχει δοθεί παράταση για υποβολή 

αιτημάτων νομιμοποίησης των μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων μέχρι τις 15.5.2013. 
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24. Σύμβαση για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος 

για τη διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο  Οργανισμός, 

στα πλαίσια συμμόρφωσής του με το πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών 

ISO27002, το οποίο επιβάλλεται από την Ε.Ε., διενήργησε με τη βοήθεια της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Κράτους, έλεγχο αξιολόγησης των δικλίδων 

ασφαλείας των μηχανογραφικών του συστημάτων και εφαρμογών, 

περιλαμβανομένου του μηχανογραφημένου συστήματος των Μέτρων του ΠΑΑ. Ο 

Οργανισμός, με επιστολή του ημερ.3.11.2010, και σχετική υπενθύμιση ημερ. 

21.3.2011, προς την ανάδοχο κοινοπραξία που ανέπτυξε το υπό αναφορά 

μηχανογραφημένο σύστημα, απέστειλε πίνακα των προβλημάτων που 

εντοπίστηκαν από τον πιο πάνω έλεγχο, και ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με  τις 

σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Σε συνάντηση με την εταιρεία στις 26.4.2012, ο 

Οργανισμός ζήτησε εκ νέου την υποβολή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

αναμενόμενων τροποποιήσεων. Όπως μας αναφέρθηκε από τους αρμόδιους 

λειτουργούς, οι πλείστες των τροποποιήσεων έχουν υλοποιηθεί, αλλά δεν έχουν 

ακόμα τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, 

ούτε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Κράτους. 

25. ∆ιαδικασία προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τον Φεβρουάριο 2012 αποφασίστηκε από τον Οργανισμό η διεξαγωγή ελέγχου 

σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθείτο 

από το Τμήμα ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού του ΚΟΑΠ. Για τον σκοπό 

αυτό, συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) με επικεφαλής τον Βοηθό Επίτροπο, για 

την εποπτεία του ελέγχου, η διεξαγωγή του οποίου ανατέθηκε στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου – Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ-ΜΕΕ) του 

Οργανισμού. Σκοπός του ελέγχου ήταν: 

(i) Να διαπιστωθεί κατά πόσο η καταγεγραμμένη στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού 

διαδικασία που ακολουθείτο, ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. 

(ii) Να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες/κενά στη διαδικασία που ακολουθείτο. 

(iii) Να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου χρειαζόταν η θέσπιση αυστηρότερων 

διαδικασιών από τις προβλεπόμενες, για διασφάλιση των αρχών χρηστής 

διοίκησης. 
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Για σκοπούς του ελέγχου, επιλέγηκαν και εξετάστηκαν 27 συνολικά διαγωνισμοί, 

βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και της αξιολόγησης κινδύνου και 

κρίσης των ελεγκτών. 

Η προκαταρκτική έκθεση ελέγχου ετοιμάστηκε τον Μάιο 2012 και παρόλον ότι έχει 

παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (1 χρόνος περίπου), μέχρι σήμερα 

εκκρεμεί η οριστικοποίηση των πορισμάτων/εισηγήσεων της έκθεσης καθώς και η 

αξιολόγηση της από τον Οργανισμό, με αποτέλεσμα, η όλη εργασία/προσπάθεια 

που έγινε, να μένει αναξιοποίητη. 

26. 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. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε πέντε 

ελέγχους Μέτρων και δύο ελέγχους διαδικασιών που έχουν επιλεγεί με βάση το 

Πενταετές Πρόγραμμα Ελέγχου 2009 - 2013, καθώς και τρεις ελέγχους 

παρακολούθησης εισηγήσεων από προηγούμενους ελέγχους.  

(β) Έλεγχοι με βάση τον Κανονισμό 485/2008. 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. Οι 

δικαιούχοι που υποβάλλονται σε έλεγχο επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου, από την 
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Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης του Οργανισμού, ως η ειδική υπηρεσία που 

καθορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού. Κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 2012 – 

Ιουνίου 2013, είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή ελέγχων σε πέντε δικαιούχους που 

αφορούν σε πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το 2011. Οι τέσσερεις έλεγχοι θα 

διενεργηθούν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού και ένας από 

τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. Η εκτέλεση δύο ελέγχων έχει 

ολοκληρωθεί και η ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

27. Κανονισμός (ΕΚ) 1848/2006 σχετικά με τις παρατυπίες και την 

ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της 

χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης 

συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό. 

(α) Γενικά.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1848/2006, ως παρατυπία ορίζεται 

κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή 

παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να 

ζημιωθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός.  Το άρθρο 3 του Κανονισμού καθορίζει ότι 

τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο δύο μήνες 

μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου, όλες τις παρατυπίες που αποτέλεσαν το 

αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης. Για κάθε παρατυπία, το 

κράτος μέλος παρέχει λεπτομερή στοιχεία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το 

κατά πόσο η περίπτωση αποτελεί υπόνοια απάτης.  Σύμφωνα με τον ορισμό που 

δίδεται στον ίδιο Κανονισμό, ως «υπόνοια απάτης» νοείται παρατυπία η οποία έχει 

αποτελέσει το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και έχει 

οδηγήσει στην κίνηση διαδικασίας, σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καθορισθεί η 

ύπαρξη εκ προθέσεως πράξης.   

(β)  ∆ιαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών.   

(i)  Έγκαιρη κοινοποίηση.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το αργότερο δύο 

μήνες μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή όλες τις παρατυπίες που αφορούν σε ποσά χρηματοδότησης 

άνω των €10.000 που αποτέλεσαν το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή 

δικαστικής διαπίστωσης.  Βάσει της εσωτερικής διαδικασίας του ΟΑΠ 

για κοινοποίηση παρατυπιών, τα Τμήματα του Οργανισμού 

αποστέλλουν εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου, στην 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΥΚΑ) του ΟΑΠ, όλες τις 
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περιπτώσεις παρατυπιών που αποτέλεσαν αντικείμενο πρώτης 

διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και οι οποίες αφορούν ποσά 

κοινοτικής χρηματοδότησης άνω των €10.000.   

Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας κοινοποιήθηκαν, αναφορικά με το 

έτος 2012, στην ΥΚΑ και στην συνέχεια στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF), εννέα περιπτώσεις 

παρατυπιών άνω των €10.000, με συνολικό ποσό οικονομικής επίπτωσης 

της παρατυπίας (κοινοτική δαπάνη) ύψους €191.337. 

Από διασταυρούμενο έλεγχο των εντύπων κοινοποίησης παρατυπιών και 

στοιχείων του λογιστηρίου του ΟΑΠ, διαπιστώθηκε ότι η ΥΚΑ δεν τυγχάνει 

έγκαιρης ενημέρωσης από το Τμήμα ΟΣ∆Ε σχετικά με τις παρατυπίες που 

διαπιστώνονται στα πλαίσια των εργασιών του Τμήματος, με αποτέλεσμα 

να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των περιπτώσεων 

αυτών στην OLAF. Συγκεκριμένα, επτά παρατυπίες, οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν από το Τμήμα ΟΣ∆Ε στην ΥΚΑ στις 25.2.2013, 

διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τα έντυπα κοινοποίησης, στις 23.10.2012 και 

συνεπώς θα  έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί μέχρι τις 15.1.2013.  Σύμφωνα 

με στοιχεία που τηρούνται στο λογιστήριο, ένας εκ των επτά αιτητών 

αναγνωρίστηκε ως χρεώστης στις 14.5.2012, ενώ άλλοι πέντε στις 

20.7.2012, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε 

να είχαν κοινοποιηθεί στην ΥΚΑ ως παρατυπίες πολύ ενωρίτερα, δηλαδή 

μέχρι τις 15.7.2012 και 15.10.2012, αντίστοιχα, και στην OLAF μέχρι τις 

31.8.2012 και 30.11.2012, αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, μετά από επισήμανση της ΥΚΑ για την καθυστερημένη 

κοινοποίηση παρατυπίας, στις 19.3.2013, η οποία διαπιστώθηκε στο 

Καθεστώς 2.3.7 από τη Μονάδα Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος 

ΟΣ∆Ε, στις 17.12.2012, το έντυπο επανυποβλήθηκε στις 2.4.2013, με 

ημερομηνία πρώτης διοικητικής διαπίστωσης τις 28.2.2013.  

Τα πιο πάνω δημιουργούν ερωτήματα ως προς την ορθότητα των 

πληροφοριών που παρέχονται κατά τις κοινοποιήσεις και την 

αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος κοινοποίησης και παρακολούθησης 

των περιπτώσεων παρατυπιών.   
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Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, οι περιπτώσεις όπου εντοπίσαμε 

αργοπορία στην κοινοποίηση παρατυπιών σχετίζονταν με ενέργειες αναδόχου 

οργανισμού, που δεν ήταν στον απόλυτο έλεγχο του Οργανισμού, αναφέροντας 

ότι έχουν γίνει σχετικές ενέργειες προς τον ανάδοχο. 

(ii)   Πληρότητα κοινοποιήσεων. ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις δύο αιτητών 

του Καθεστώτος 1.1.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 οι 

οποίοι αναγνωρίστηκαν, εντός του 2012, ως χρεώστες από τον ΟΑΠ με 

ποσά άνω των €10.000 (€11.291 και €41.351) χωρίς, ωστόσο, οι 

περιπτώσεις αυτές να κοινοποιηθούν στην ΥΚΑ.  Όπως πληροφορηθήκαμε, 

πρόκειται για αιτητές, η επιδότηση των οποίων καταβλήθηκε αποκλειστικά 

από εθνικούς πόρους και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι δεν εμπίπτουν στο 

πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίησης παρατυπιών βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1848/2006. Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως η 

διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών στη ΥΚΑ εφαρμόζεται και σε 

περιπτώσεις Μέτρων/Καθεστώτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους, για σκοπούς συντονισμού και παρακολούθησης των διαδικασιών 

ανάκτησής τους, καθώς και κίνησης νομικών διαδικασιών, όπου αυτό 

ενδείκνυται.  Εισηγηθήκαμε επίσης όπως η Υπηρεσία ενημερώνεται και 

για περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 του σχετικού 

Κανονισμού (παράλειψη εκτέλεσης δράσης ή κοινοποίηση της 

παρατυπίας από τον ίδιο τον δικαιούχο), με σχετική αιτιολόγηση της μη 

κοινοποίησής τους ως παρατυπιών. 

(γ) Χαρακτηρισμός παρατυπιών.  Όλες οι περιπτώσεις που κοινοποιήθηκαν 

στην ΥΚΑ αναφορικά με το έτος 2012 χαρακτηρίζονται, στα εσωτερικά Έντυπα 

Κοινοποίησης Παρατυπίας, ως απλές παρατυπίες και όχι ως περιπτώσεις 

υπόνοιας απάτης. Σύμφωνα με την περιγραφή του τρόπου διάπραξης της 

παρατυπίας στα προαναφερόμενα έντυπα, δύο από τις πιο πάνω περιπτώσεις 

αφορούν στην παροχή, από μέρους των αιτητών, ψευδών/ανακριβών στοιχείων εκ 

προθέσεως, γεγονός που, κατά την άποψή μας, αποτελεί ένδειξη πρόθεσης 

διάπραξης απάτης.  

Για το θέμα αυτό ο Οργανισμός ζήτησε νομική γνωμάτευση στις 7.12.2012, 

σύμφωνα με την οποία περιπτώσεις οι οποίες, λαμβανομένων υπόψη των 

συγκεκριμένων περιστάσεων, δημιουργούν εύλογες υποψίες για διάπραξη 
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ποινικού αδικήματος, θα πρέπει να καταγγέλλονται στις διωκτικές αρχές, 

ανεξάρτητα αν το κονδύλι έχει καταβληθεί ή όχι, με στόχο τη διερεύνηση του κατά 

πόσο στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα για δίωξη.   

Επιπρόσθετα, σε σχετική επικοινωνία με την OLAF στις 26.11.2012, ο Οργανισμός 

πληροφορήθηκε ότι, ανεξαρτήτως της προώθησης ή όχι των περιπτώσεων στις 

διωκτικές αρχές (σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Κανονισμό) 

περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν εύλογες υποψίες για πρόθεση εξαπάτησης θα 

πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως περιπτώσεις υπόνοιας απάτης στις σχετικές 

κοινοποιήσεις. 

Σε πρακτικά συνάντησης της ∆ιευθυντικής Ομάδας του ΟΑΠ και της ΥΚΑ, ημερ. 

11.12.2012, αναφέρθηκε ότι επιβάλλεται όπως οι περιπτώσεις υπόνοιας απάτης 

τυγχάνουν αυστηρού χειρισμού και όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι ενδεχομένως να 

έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, η υπόθεση να προωθείται στην αστυνομία για 

διερεύνηση, αφού αξιολογηθούν πρώτα τα περιστατικά κάθε περίπτωσης. 

28. Στέγαση γραφείων Οργανισμού. 

(α)  Ανέγερση κτιρίων. Η ανέγερση κτιρίων για στέγαση, τόσο των κεντρικών 

γραφείων και του επαρχιακού γραφείου Λευκωσίας του Οργανισμού, όσο και του 

επαρχιακού γραφείου Λάρνακας  σε τεμάχια κρατικής γης που παραχωρήθηκαν 

στον Οργανισμό βάσει συμφωνιών μίσθωσης που έγιναν στις 30.5.2009 και 

5.12.2011, αντίστοιχα, βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Όπως αναφέραμε και στην 

Έκθεσή μας για το 2011, δεν προωθήθηκε η έναρξη των έργων λόγω, όπως μας 

αναφέρθηκε, της μη έγκρισης, από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπερίληψης 

σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, για τα έτη 2010, 2011 

και 2012. Είναι αντιληπτό ότι, δεδομένης της δύσκολης δημοσιονομικής 

κατάστασης που επικρατεί, η ανέγερση κτιρίων με συμβατικούς τρόπους 

χρηματοδότησης δεν είναι εφικτή, τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον και εισηγηθήκαμε 

όπως τύχουν εξέτασης εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης του έργου σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. D.B.F.T. - Design, Build, Finance, 

Transfer). Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο 

ΓΦΠΠ, εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης των γραφείων του Οργανισμού 

Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, του οποίου η λειτουργία αναμένεται να 

τερματιστεί το 2015, από τον ΟΑΠ. 
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Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε κατά το 2012 για ενοίκια στέγασης των 

κεντρικών γραφείων και επαρχιακού γραφείου Λευκωσίας, καθώς και για ενοίκια 

αντίστοιχων χώρων στάθμευσης, αποθηκών και εφεδρικών συστημάτων, ανήλθε 

σε €444.876 (€424.241 το 2011).  

(β)   Μη καταβολή μισθωμάτων τεμαχίων κρατικής γης που παραχωρήθηκε 

στον ΟΑΠ για ανέγερση γραφείων.  Παρατηρήθηκε ότι δεν έγινε καμιά πληρωμή 

των πιο πάνω μισθωμάτων για το 2012. Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 

13.2.2012 ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών όπως ανασταλεί η καταβολή του 

ενοικίου (ύψους €75.776 ετησίως), για το τεμάχιο κρατικής γης στη Λευκωσία, 

λόγω δραστικών περικοπών που έχουν επιβληθεί στα λειτουργικά έξοδα του 

Οργανισμού για το 2012, καθώς και όπως ανασταλεί η υποχρέωση για πληρωμή 

μισθώματος για όσο χρόνο συνεχίζεται η εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής 

λιτότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του ημερ. 22.2.2012, απάντησε 

ότι η πιο πάνω επιστολή διαβιβάστηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

για ετοιμασία αιτιολογημένης έκθεσης, με σκοπό την υποβολή της σε προσεχή 

συνεδρία της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για εξέταση του θέματος.  

Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 27.11.2012, ζήτησε επίσης από τον 

Υπουργό Εσωτερικών, όπως ανασταλεί και η υποχρέωσή του για καταβολή του 

ετήσιου μισθώματος ύψους €15.600 για κρατική γη στη Βορόκλινη, για όσο χρόνο 

συνεχίζεται η εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών, με επιστολή του ημερ. 21.12.2012, απάντησε ότι το αίτημα του 

Οργανισμού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και θα πρέπει ο Οργανισμός να 

καταβάλει τα οφειλόμενα ενοίκια άμεσα, επισημαίνοντας ότι ικανοποίηση του 

αιτήματος του Οργανισμού, πέραν του ότι θα αποτελούσε προηγούμενο για άλλες 

παρόμοιες περιπτώσεις, με δυσμενείς για το δημόσιο επιπτώσεις, θα συνιστούσε 

δυσμενή διάκριση έναντι των μισθωτών κρατικών γαιών που πληρώνουν κανονικά 

και που επίσης αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες την περίοδο αυτή. 

Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ότι η κρατική γη που εκμισθώθηκε στον Οργανισμό 

παραμένει δεσμευμένη από τις 5.12.2011 και δεν μπορεί να διατεθεί ή αξιοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

(γ)   Συστέγαση επαρχιακού γραφείου Λεμεσού με κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Ο Οργανισμός, στην προσπάθειά του για μείωση του κόστους ενοικίων, προέβη 

πρόσφατα σε διευθετήσεις για μετεγκατάσταση του επαρχιακού γραφείου Λεμεσού 
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και συστέγασή του με το επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Γεωργίας. Σύμφωνα με 

επιστολή της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου ΓΦΠΠ, ημερ. 9.4.2013, ο 

Οργανισμός θα επωμίζεται το μερίδιο που του αναλογεί στα λειτουργικά έξοδα 

(ηλεκτρισμός, νερό, κλπ).  Επίσης στην επιστολή γίνεται εισήγηση όπως το κόστος 

των μετατροπών που θα χρειαστεί να γίνουν, το επωμιστεί ο Οργανισμός. 

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ετήσιο ενοίκιο που κατέβαλε ο Οργανισμός για το 

2012 ανήλθε σε €21.604. 
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