
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 
 

1.    Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2. Νομικό πλαίσιο. 

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

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

Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών 

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

Νόμου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός 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, που ορίζεται ο Υπουργός 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.   

Με βάση τα πιο πάνω, 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 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση ο 

Οργανισμός να διενεργεί πληρωμές που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 

κοινοτικής χρηματοδότησης, 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.   

H πρώτη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρμόδια Αρχή, για την 

τριετία 2007 – 2009, αναφορικά με τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα κριτήρια 

διαπίστευσης κατά την 15η Οκτωβρίου 2009, υποβλήθηκε στην Επιτροπή, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 885/2006, στις 27.4.2010. Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένα θέματα 

που αναφέρονται και στις εκθέσεις του Οργάνου Πιστοποίησης για τα έτη 2009 και 

2010 ως μεσαίας σοβαρότητας (δηλ. έχουν βαθμολογηθεί με 2, με άριστα το 5). Τα 

σημαντικότερα από αυτά, τα οποία επισημαίνονται και στις εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 

για σειρά ετών, αφορούν τις αδυναμίες που παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και ο έλεγχος των διαδικασιών των ανάδοχων 

οργανισμών. Σημειώνεται ότι στη σχετική βεβαίωση του Υπουργού, η οποία 

υποβλήθηκε μαζί με την πιο πάνω έκθεση, ο ΟΑΠ τηρεί όλα τα κριτήρια διαπίστευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 1290/2005. 

Στα πλαίσια της διαρκούς εποπτείας που η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ασκεί, ο 

Οργανισμός υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές προς την Αρμόδια Αρχή για τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ανεπαρκειών. Σύμφωνα με την 

τελευταία ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής από τον Οργανισμό, που έγινε στις 

3.2.2011, η υλοποίηση του έργου επανασχεδιασμού του ΟΣ∆Ε βρίσκεται σε εξέλιξη και 

η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, που αφορά στη δημιουργία τεχνολογικής 

υποδομής για την ενιαία καταχώριση των δεδομένων που αφορούν στα εκταρικά 

μέτρα, αναμένεται να επιτευχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά στους 

ελέγχους των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι ανάδοχοι οργανισμοί, ο Οργανισμός 

αναφέρει ότι διενεργούνται κανονικά και σύμφωνα με τους νόμους και τους 

κανονισμούς που καταγράφονται στα εγχειρίδια διαδικασιών και εφαρμογής. 

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 για τη 
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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 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. 

Με βάση τα πιο πάνω ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 3.1.2011, 

δήλωση αξιοπιστίας χωρίς επιφύλαξη για το οικονομικό έτος 16.10.2009-

15.10.2010.   

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

(α) Ανάδοχοι οργανισμοί: 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 καταβάλλει τις ενισχύσεις στους 

δικαιούχους, τηρεί τα απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές 

πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι η συμφωνία αναδοχής 

που συνήψε ο Οργανισμός με το Τμήμα Τελωνείων στις 11.4.2008 και που 

αφορούσε στην έγκριση πληρωμών για το μέτρο των εξαγωγικών επιστροφών και 

στην εγγραφή και χορήγηση κωδικού σύνθεσης (συνταγή) σε εμπορεύματα που 

απολαμβάνουν εξαγωγικής επιστροφής, έληξε στις 31.12.2008. Από την 1.1.2009 
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ο έλεγχος και πιστοποίηση των εξαγωγών που δικαιούνται εξαγωγικής επιστροφής 

διενεργείται από το Τμήμα Τελωνείων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  και τα 

σχετικά ευρήματα διαβιβάζονται στον ΟΑΠ.    

(β)  Έλεγχος των διαδικασιών και των συστημάτων που εφαρμόζουν οι 

ανάδοχοι: Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 

885/2006, όπου καθορίζονται τα κριτήρια διαπίστευσης των Οργανισμών Πληρωμών, 

στην περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε άλλους οργανισμούς πρέπει να 

πληρούνται διάφοροι όροι που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «ο Οργανισμός 

Πληρωμών επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εκχωρηθείσες λειτουργίες, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο 

και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κοινοτικούς Κανόνες».  Επίσης, στις συμφωνίες 

αναδοχής προβλέπεται ότι ο Οργανισμός δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους 

στον ανάδοχο προς εξακρίβωση της εφαρμογής των διαδικασιών της συμφωνίας βάσει 

των Κοινοτικών Κανονισμών. Για την εφαρμογή των πιο πάνω όρων, το Τμήμα 

Έγκρισης Πληρωμών του Οργανισμού εποπτεύει τις δραστηριότητες ελέγχου που 

εφαρμόζονται για την έγκριση των αιτήσεων των δικαιούχων των Μέτρων υπό αναδοχή 

και το Τμήμα ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού του Οργανισμού ελέγχει την 

τήρηση, από τους αναδόχους, των προτύπων που αφορούν τους ανθρώπινους 

πόρους και την ασφάλεια των πληροφοριών. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν φαίνεται να 

διενεργεί σε συστηματική βάση ελέγχους στα συστήματα και διαδικασίες των αναδόχων 

ώστε να αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τους κοινοτικούς Κανονισμούς.  Ενόψει 

του ότι την ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση των πιστώσεων έχει ο 

Οργανισμός εισηγηθήκαμε και πάλι τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων στις 

εκχωρηθείσες λειτουργίες στους ανάδοχους μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η 

συμμόρφωση των συστημάτων που εφαρμόζουν οι ανάδοχοι με τους κοινοτικούς 

Κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι σχετική εισήγηση έγινε και από το Όργανο 

Πιστοποίησης στις εκθέσεις του για τα έτη 2009 και 2010.    

Σύμφωνα με σχετική πρόνοια των σχετικών συμφωνιών, οι ανάδοχοι οργανισμοί 

υπέβαλαν κατά την περίοδο 25.10.2010-17.12.2010, δηλώσεις αξιοπιστίας χωρίς 

επιφύλαξη προς τον Επίτροπο, σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 

15.10.2010, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που υποβάλλει ο Επίτροπος 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια των 

συμφωνιών αναδοχής, οι ανάδοχοι έπρεπε να διαβιβάσουν τη δήλωση αξιοπιστίας 

τους προς τον Επίτροπο το αργότερο μέχρι τις 15.10.2010, στην περίπτωση όπου 
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δεν διατυπώνουν επιφυλάξεις και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του έτους 2010 στην 

αντίθετη περίπτωση. 

6. Αποτελέσματα έτους.   

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν τη φορολογία για το 2010 ήταν 

€1.097.238 σε σύγκριση με €912.486 το  2009. 

 

 

2010 

€000 

2009 

€000 

Εισοδήματα 70.442 172.603 

Πληρωμές σε δικαιούχους (61.674) (165.660) 

 8.768 6.942 

Χρεόλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 589 735 

Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (11.381) (11.313) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 927 2.723 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (1.097) (913) 

Φορολογία (93) (274) 

Έλλειμμα για το έτος (1.190) (1.187) 

 

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 31.12.2010, ανερχόταν στα €2.642.840. 

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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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 στη λειτουργία του Ταμείου 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 το 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 2010 στάληκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 

16.7.2009 και στις 22.7.2009 διαβιβάστηκε από το εν λόγω Υπουργείο στο 

Υπουργείο Οικονομικών.  Κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου ο Οργανισμός 

ετοίμασε αναθεωρημένο Προϋπολογισμό με μειωμένο σύνολο δαπανών, ο οποίος 

διαβιβάστηκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 4.12.2009. Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16.12.2009 και αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 

στις 12.2.2010 (Νόμος 7(ΙΙ)/2010). Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 

παραχωρήθηκαν ήταν €12.686.700. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του 

στις 30.4.2010, αποφάσισε όπως, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής 

περισυλλογής, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί προβούν σε μείωση των λειτουργικών 

τους δαπανών για το 2010. Για το σκοπό αυτό ο ΟΑΠ, με επιστολή του 

ημερομηνίας 31.5.2010 προς το Υπουργείο ΓΦΠΠ, δεσμεύτηκε όπως προβεί στη 

μείωση, κατά 9,39%, των εγκεκριμένων λειτουργικών δαπανών του, που θα 

επέφερε μείωση ύψους €293.500 στο σύνολο των διαθέσιμων πιστώσεων του 

Οργανισμού (€12.393.200).  

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2010 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε έξι άρθρα συνολικού ύψους 

€75.503, οι οποίες καλύφθηκαν κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από τη 

μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες και 



 - 7 -

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

το άρθρο 4 του Περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Πληρωμών Νόμου 

του 2010 (Ν.7(ΙΙ)/2010). Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω 

άρθρου του Νόμου, κατατέθηκε στις 25.2.2011 σχετική Έκθεση για 

ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(ii) Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού. Παρατηρήθηκε ότι από το 

συνολικό ποσό των €12.393.200 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των 

εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού δαπανήθηκαν €10.327.570, δηλαδή 

προέκυψε ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού ύψους 83,33%.  Τα 

σημαντικότερα κονδύλια με χαμηλά ποσοστά υλοποίησης παρουσιάζονται 

στον πιο κάτω πίνακα: 

Άρθρο  Περιγραφή 
Εγκεκριμένες 
πιστώσεις 

Πραγματική 
δαπάνη  

Ποσοστό 
υλοποίησης 

  € €   
03501  Εκπαίδευση Προσωπικού 88.000 30.447  34,60% 
07759 

 

Ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης  Μέτρων ΠΑΑ 
2007 – 2013 440.000 312.469  71,02% 

07760  Επανασχεδιασμός ΟΣ∆Ε 257.200 169.639  65,96% 

 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τους λόγους που οδήγησαν στην περιορισμένη 

υλοποίηση των πιο πάνω Κονδυλίων του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

ετήσιος Προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τη δυνατότητα εκτέλεσής 

του ώστε το ποσοστό υλοποίησης να είναι όσο το δυνατό ψηλότερο.  Επίσης, ενόψει 

της σημαντικότητας των πιο πάνω έργων στη διεκπεραίωση των εργασιών του 

Οργανισμού, ζητήσαμε όπως τηρηθούμε ενήμεροι για τα μέτρα που λήφθηκαν από τον 

Οργανισμό για έγκαιρη υλοποίησή τους και αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές 

προς τους αιτητές γεωργούς. 

Ο Επίτροπος έδωσε σχετικές εξηγήσεις. 

8. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισμού.   Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2010, οι προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 

134 (134 το 2009)  από τις οποίες, κατά την 31.12.2010, είχαν πληρωθεί 111 (114 

το 2009), ενώ 23 παρέμειναν κενές.  Στις 31.12.2010 υπηρετούσαν επίσης στον 

Οργανισμό 115 έκτακτοι υπάλληλοι (115 το 2009) και τέσσερις ωρομίσθιοι.  Όπως 
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προκύπτει, ο Οργανισμός συνεχίζει να εργοδοτεί μεγάλο αριθμό έκτακτων 

υπαλλήλων σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό που απασχολεί.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Επίτροπος, οι έκτακτοι υπάλληλοι καλύπτουν στην ουσία 

μόνιμες ανάγκες και στην πλειονότητά τους υπηρετούν με συμβόλαια αορίστου 

διάρκειας και ο Οργανισμός καταβάλλει έντονες και διαρκείς προσπάθειες για 

έγκριση νέων μόνιμων θέσεων και μείωση του αριθμού των εκτάκτων υπαλλήλων. 

(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 2010 ανήλθαν στα 

€8.168.185 (2009: €8.207.148). 

Συνεπώς, ο ετήσιος μέσος όρος δαπανών για κάθε εργοδοτούμενο ήταν €35.208 

(€34.924 το 2009).  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 σε  

προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με το άρθρο 20 (3)(β) του Νόμου, τα 

ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

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

Νόμων του 1997 έως 2010 που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Στη βάση εισήγησής μας ο Οργανισμός προέβη, στις 14.4.2009, στην ανάθεση 

διενέργειας σχετικής μελέτης σε αναλογιστή, με ημερομηνία εκτίμησης την 31.12.2008 

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 31.12.2010 ανερχόταν σε 

€7.144.568 (31.12.2009 - €5.895.226).   

Το θέμα της μεταφοράς της συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλων του Οργανισμού από 

και προς τη ∆ημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου στους οποίους 

λειτουργεί Ταμείο/Σχέδιο  Συντάξεων όμοιο με το Κυβερνητικό, το οποίο επισημάναμε 

και σε προηγούμενες επιστολές μας, παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα.  

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

γίνεται αναφορά σε συνάντηση που έγινε στις 13.11.2009 και στην οποία το 

Υπουργείο ενημέρωσε τον Επίτροπο ότι το κράτος είναι δεσμευμένο να παρέχει 
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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. 

9. Προσωπικό ανάδοχων οργανισμών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΠ, οι ανάδοχοι οργανισμοί απασχολούσαν, στις 4.3.2011,  

162 άτομα για διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που τους εκχωρήθηκαν από τον ΟΑΠ, 

το κόστος των οποίων καλύπτεται από το κράτος,  μέσω των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού των αναδόχων. 

10. Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2010 διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €61.994.576 (2009 - 

€165.597.175), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €28.483.114 ή ποσοστό 46% 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία (2009 - €114.622.648 ή ποσοστό 69%) και κατά 

€33.511.462 ή ποσοστό 54% (2009 - €50.974.527 ή ποσοστό 31%) από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτέλεσης Πληρωμών, η μείωση των 

πληρωμών κατά το 2010, συνολικού ύψους €103.602.599, οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι στις πληρωμές του προηγούμενου έτους περιλαμβάνονται 

αποζημιώσεις ύψους περίπου €60 εκ. για την ανομβρία και στο ότι, κατά το 

ημερολογιακό έτος 2010, δεν διενεργήθηκαν σημαντικές πληρωμές σε σχέση με το 

Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων, η διενέργεια των οποίων, βάσει του σχετικού 

Κανονισμού, αρχίζει το ∆εκέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του επόμενου 

έτους, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου μεγάλο μέρος των 

πληρωμών του Σχεδίου καταβαλλόταν εντός του ∆εκεμβρίου.  Οι  πληρωμές στα 

πλαίσια του Σχεδίου για το 2010 ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο του 2010, 

λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ετοιμασία του νέου 

μηχανογραφικού συστήματος ΟΣ∆Ε.   

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

σύνολο των πληρωμών σε δικαιούχους κατά το 2010 ανήλθε σε €61.674.202 

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. 
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11. Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ∆ΓΑΑ) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, με επιστολή της ημερ. 22.11.2010, ενημέρωσε τη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμμένει 

στη θέση της ότι η χορήγηση στρεμματικών ενισχύσεων δεν έγινε σύμφωνα με 

τους κοινοτικούς κανόνες κατά τη διάρκεια του 2008, και προτείνει τον αποκλεισμό 

από την κοινοτική χρηματοδότηση ποσού ύψους €1.658.837.  Ως βασικός λόγος 

του αποκλεισμού αναφέρονται οι αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης 

Αγροτεμαχίων/Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφόρησης που είχαν ως αποτέλεσμα 

την αναποτελεσματικότητα των διασταυρούμενων ελέγχων για τη διαπίστωση των 

επιλέξιμων εκτάσεων.  Επισημαίνεται ότι το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης 

που προτείνεται αντιπροσωπεύει  περίπου το 7% της κοινοτικής χρηματοδότησης 

που λήφθηκε κατά το εν λόγω έτος. 

Όπως αναφέρεται και στην έκθεσή μας για το 2009,  η Γ∆ΓΑΑ είχε προτείνει τον 

αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση ποσού ύψους €9.038.688 σε 

σχέση με τη χορήγηση στρεμματικών ενισχύσεων για τα έτη 2005-2007, κυρίως 

λόγω αδυναμιών που παρατηρήθηκαν στο Σύστημα Αναγνώρισης και 

Καταγραφής Αγροτεμαχίων και στο χαμηλό ποσοστό των ετήσιων ελέγχων.   

Μετά από έλεγχο που διενήργησε το 2009 η Γ∆ΓΑΑ σχετικά με το ΠΑΑ 2007-2013 

(άξονας 2 – Μέτρα σε συνάρτηση με την έκταση), ο ΟΑΠ κλήθηκε από την Επιτροπή 

σε διμερή συνάντηση στις 20.1.2011 με σκοπό τη συζήτηση των ευρημάτων.  

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης, που κοινοποιήθηκαν στον ΟΑΠ στις 

29.3.2011, η Γ∆ΓΑΑ εμμένει στη θέση της ότι το σύστημα που εφαρμόστηκε σε σχέση 

με τα Μέτρα αυτά παρουσιάζει αδυναμίες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 

την εξαίρεση ποσών από κοινοτική χρηματοδότηση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε επίσης έλεγχο το Μάιο του 2011 σε σχέση με τις 

στρεμματικές ενισχύσεις και την εφαρμογή τους για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2009 και 

2010, τα αποτελέσματα του οποίου δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στον Οργανισμό. 

12. Χρεώστες. 

Στους χρεώστες του Οργανισμού στις 31.12.2010, που ανέρχονταν σε €1.426.947 

(€368.536 το 2009), περιλαμβάνονται ποσά τα οποία φαίνεται να εκκρεμούν από 

το 2007.  Εκφράσαμε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει πρόσθετα 

μέτρα για είσπραξη/ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, πέραν της αποστολής 
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σχετικών επιστολών ενημέρωσης προς τους οφειλέτες, όπως τη λήψη δικαστικών 

μέτρων.  

Στις πιο πάνω καταστάσεις περιλαμβάνονται   οι ακόλουθες οφειλές: 

(α)  ΣΑΑ 2004-2013 -Μέτρο 1.1.3 «∆ιαχείρηση αποβλήτων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» – Οφειλή ύψους €239.183.  Στα πλαίσια εκ των υστέρων 

επιτόπιου ελέγχου από το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια Αρχή εφαρμογής του 

Μέτρου, στις 22.1.2010, διαπιστώθηκε ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός για τα 

οποία λήφθηκε επιδότηση από συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους €239.183, στις 

9.6.2006, δεν βρίσκονταν σε λειτουργία, κατά παράβαση των προνοιών του 

Καθεστώτος 1.1.3, σύμφωνα με τις οποίες αυτά πρέπει να διατηρούνται και να 

λειτουργούν για πέντε τουλάχιστο χρόνια από την ημερομηνία τελικής πληρωμής 

της επιδότησης. Η εταιρεία ενημερώθηκε από το Τμήμα με σχετική επιστολή στις 

7.6.2010 και ο Οργανισμός στις 2.11.2010. Ο Οργανισμός με επιστολή ημερ. 

25.11.2010, κάλεσε την εταιρεία να επιστρέψει άμεσα το ποσό της επιδότησης, 

χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Μετά από σχετική διερεύνηση, ο 

Οργανισμός διαπίστωσε, στις 4.3.2011, ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκούσια 

εκκαθάριση πιστωτών στις 2.11.2010.  

 (β)    Μέτρα ΚΟΑ1 και ΚΟΑ4 – Οφειλή ύψους € 316.015.  Μετά από έλεγχο που 

διενήργησε το Τμήμα Γεωργίας στις εγκαταστάσεις εταιρείας Ομάδας Παραγωγών  

κατά το 2009, προέκυψαν παρατυπίες και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

ύψους €316.015. Αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση της υπόθεσης από το Τμήμα, η 

Νομική Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας, κρίνοντας ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να 

έχουν δαπραχθεί ποινικά αδικήματα από την εταιρεία και τους ∆ιευθυντές της, 

παράπεμψε το θέμα στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.   

13. Μέτρο 2 - Προώθηση γεωργικών προϊόντων. 

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

προώθησης υπέρ των 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).  Το 

πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από τρεις ετήσιες φάσεις, εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.1.2009 και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσής 
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του ανέρχεται στα €4.988.000.  Η συμμετοχή των δύο χωρών καθορίστηκε στο 

60% για την Κύπρο και στο 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. 

Ο κυπριακός οργανισμός προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του Κανονισμού 

501/2008, στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης 

του προγράμματος.  Υποβλήθηκαν τέσσερεις προσφορές, οι οποίες ανοίχθηκαν 

από τετραμελή επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους ∆ιευθυντές της 

κυπριακής και βουλγάρικης προτείνουσας οργάνωσης, ένα δικηγόρο, ως 

ανεξάρτητο κριτή (adjudicator) και ένα εκπρόσωπο εταιρείας, ως ανεξάρτητο 

αξιολογητή, στον οποίο δόθηκαν οι προσφορές για αξιολόγηση.  Στη βάση της 

Έκθεσης αξιολόγησης που ετοιμάστηκε, επιλέγηκε η προσφορά βελγικής εταιρείας 

και η σχετική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των δύο προτείνοντων 

οργανισμών Κύπρου και Βουλγαρίας, υπογράφηκε στις 2.4.2009. Την επόμενη 

μέρα υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ), ως αρμόδια Αρχή και του κυπριακού 

προτείνοντος οργανισμού.  Επισημαίνεται ότι το ΥΕΒΤ ενεργεί και ως ανάδοχος 

του ΟΑΠ για το συγκεκριμένο Μέτρο. 

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

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, έχουν ολοκληρωθεί και υποβλήθηκαν 

μέχρι σήμερα, 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. 

Από τον έλεγχο του πιο πάνω προγράμματος, ο οποίος διενεργήθηκε τον Απρίλιο 

– Μάιο του 2010, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του Κανονισμού 501/2008, ο οργανισμός εκτέλεσης 

μπορεί να συμμετέχει στην εκπόνηση του προγράμματος, νοουμένου ότι η 

επιλογή του θα πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή του προγράμματος.  Στα 

έγγραφα προσφοράς του οργανισμού εκτέλεσης που επιλέγηκε, αναφέρεται 

ρητώς ότι ο οργανισμός αυτός συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία του 

προγράμματος, το οποίο υποβλήθηκε στις 20.3.2008 και συνεπώς θα έπρεπε 

να είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό επιλογής οργανισμού εκτέλεσης, αφού 
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ο σχετικός διαγωνισμός και η επιλογή οργανισμού εκτέλεσης έγινε αρκετά 

μεταγενέστερα της υποβολής του προγράμματος, στις 12.12.2008. 

 ∆εν φαίνεται με ποια κριτήρια έγινε η ανάθεση της αξιολόγησης του 

διαγωνισμού στη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ενέργησε ως ανεξάρτητος 

αξιολογητής των προσφορών που υποβλήθηκαν.  Όπως διαπιστώθηκε, ο 

ανεξάρτητος αξιολογητής των προσφορών, ο οποίος συμμετείχε στην 

επιτροπή παραλαβής και ανοίγματος των προσφορών, έχει πρώτου βαθμού 

συγγένεια με άτομο που, σύμφωνα με τα έγγραφα προσφορών, είναι μέλος της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων (key experts) της εταιρείας που επιλέγηκε και που, 

σύμφωνα με τα υπό αναφορά έγγραφα, θα είχε το ρόλο του συντονιστή στην 

Κύπρο στα πλαίσια της εκπόνησης του προγράμματος.  Κατά την άποψή μας, 

το γεγονός αυτό καταστρατηγεί την αρχή της αντικειμενικής και αμερόληπτης 

αξιολόγησης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο προϋπολογισμός 

του έργου ήταν δεδομένος, η βαθμολόγηση των υποψήφιων προσφοροδοτών 

βασίστηκε στην αξιολόγηση παραγόντων (εμπειρία, στρατηγική, 

επαγγελματική, χρηματοδοτική και τεχνική ικανότητα) στους οποίους 

υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό η κρίση του αξιολογητή, γεγονός που καθιστά 

την αμεροληψία και ανεξαρτησία του ακόμα πιο σημαντική. 

 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν δεν μονογραφήθηκαν από την επιτροπή 

που τις παράλαβε πριν παραδοθούν στον αξιολογητή ώστε να διασφαλιστεί η 

εμπιστευτικότητά τους. Σχετικά διαπιστώθηκε ότι, η προσφορά του οργανισμού 

εκτέλεσης που επιλέγηκε είναι σε μεγάλο βαθμό πανομοιότυπη στο λεκτικό και 

τη δομή της με εκείνη άλλου υποψήφιου προσφοροδότη. 

 Η αρμόδια λειτουργός του ΥΕΒΤ, σε σημείωμά της ημερ. 3.2.2009 προς τον 

∆ιευθυντή Εμπορίου, επισημαίνει διάφορες αδυναμίες στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών.  Όπως καταγράφεται σε μεταγενέστερο 

σημείωμα της ίδιας λειτουργού ημερ, 19.2.2009, το Υπουργείο ζήτησε 

ορισμένες εξηγήσεις από τον Γενικό ∆ιευθυντή του κυπριακού οργανισμού, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρηματοδοτική ικανότητα και την εμπειρία του 

οργανισμού εκτέλεσης. Ο κυπριακός οργανισμός ανέφερε ότι είχε επισημάνει 

τη χαμηλή χρηματοδοτική ευχέρεια της εταιρείας, θεώρησε όμως ότι, με τις 

πιστώσεις που αυτή θα εξασφαλίζει, είναι δυνατό να τηρεί τις υποχρεώσεις της. 

΄Οσον αφορά δε την περιορισμένη εμπειρία της εταιρείας ανέφερε ότι, παρά 
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την όντως μικρή σχετικά εμπειρία της εταιρείας, θεωρεί ότι η ∆ιευθύνουσα 

Σύμβουλος της εταιρείας, με τη συνέπεια που τη διακρίνει, θα μπορέσει να 

εκτελέσει το πρόγραμμα με επιτυχία.  Ανέφερε επίσης ότι η ανάλυση της 

στρατηγικής της εταιρείας έτυχε εκτενούς συζήτησης στην επιτροπή 

αξιολόγησης και ότι η τελική επιλογή της εταιρείας έγινε με υποκειμενικά 

κριτήρια.  Παρόλο που τα πιο πάνω θέματα είναι σοβαρά και οι εξηγήσεις που 

δόθηκαν δεν ήταν, κατά την άποψή μας, ικανοποιητικές, το Υπουργείο 

προχώρησε, στις 3.4.2009, στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας για εκτέλεση 

του προγράμματος. 

 Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής ικανότητας του επιτυχόντος προσφοροδότη 

βασίστηκε σε μη εξελεγμένες καταστάσεις που αφορούσαν όμιλο τεσσάρων 

εταιρειών, στις οποίες περιλαμβανόταν και ο επιτυχών προσφοροδότης και οι 

οποίες, ούτως ή άλλως, καταδείκνυαν ότι η οικονομική ικανότητα του ομίλου για 

εκτέλεση του έργου ήταν περιορισμένη.  Θεωρούμε ότι οι καταστάσεις αυτές δεν 

θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές εφόσον η προσφορά δεν υποβλήθηκε από τον 

όμιλο των εταιρειών αλλά από μία εταιρεία του ομίλου. Επισημαίνεται ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 12(2) του Κανονισμού 501/2008, το κράτος μέλος 

επαληθεύει ότι ο οργανισμός εκτέλεσης που έχει επιλεγεί διαθέτει τα αναγκαία 

χρηματοδοτικά και τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης 

εκτέλεσης των ενεργειών του προγράμματος. 

 Η εταιρεία η οποία επιλέγηκε ως οργανισμός εκτέλεσης ιδρύθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2007, λίγους μήνες δηλαδή πριν την υποβολή του σχετικού 

προγράμματος, γεγονός που καταδεικνύει ότι κατά τον χρόνο αξιολόγησης της 

προσφοράς της δεν διέθετε επαρκή πείρα.  

 Η απόφαση για επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης κοινοποιήθηκε στον επιτυχόντα 

προσφοροδότη πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο 

ΥΕΒΤ, γεγονός που επισημάνθηκε και από το Υπουργείο.  Ως αποτέλεσμα, οι 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του Υπουργείου, σε σχέση με την αξιολόγηση και 

κατακύρωση του διαγωνισμού, είχαν μειωμένη σημασία.  Βάσει των πιο πάνω 

θεωρούμε ότι δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως οι πρόνοιες του άρθρου 8(3) του 

Κανονισμού 501/2008, που αναφέρει ότι ο διαγωνισμός για επιλογή του 

οργανισμού εκτέλεσης πρέπει να διεξαχθεί με τρόπο κατάλληλο και ελεγχόμενο 

από το κράτος μέλος. 
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 Φαίνεται να υπάρχει ιδιάζουσα σχέση μεταξύ της εταιρείας στην οποία 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για να ενεργήσει ως οργανισμός εκτέλεσης και του 

κυπριακού οργανισμού, αφού στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με το 

βουλγάρικο οργανισμό πριν την υποβολή της πρότασης, ο σύζυγος της 

∆ιευθύνουσας Συμβούλου της υπό αναφορά εταιρείας, συμμετείχε ως 

εκπρόσωπος του οργανισμού. Το ίδιο άτομο συμμετείχε και στην αξιολόγηση 

προηγούμενης προσφοράς του οργανισμού για προώθηση προϊόντων σε τρίτες 

χώρες, ως σύμβουλος.  

 Ο οργανισμός εκτέλεσης ανέθεσε την εκτέλεση δράσεων του προγράμματος ή/και 

προέβη στην αγορά υπηρεσιών από άλλες εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες είναι 

κυπριακές.  ∆ιαπιστώθηκε ότι για την ανάθεση αυτή δεν φαίνεται, από τους 

σχετικούς φακέλους και τα παραστατικά που υποβλήθηκαν, να ζητήθηκαν 

οποιεσδήποτε προσφορές, έστω και με συνοπτικές διαδικασίες.  Θεωρούμε ότι η 

μη λήψη προσφορών και απευθείας αγορά υπηρεσιών, ιδιαίτερα όπου πρόκειται 

για σημαντικά ποσά, δεν διασφαλίζει την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής τιμής 

και την ανάπτυξη ανταγωνισμού και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο 

υπερτιμολόγησης των υπηρεσιών που αγοράστηκαν. 

 ∆ιαπιστώθηκε ότι οι τρεις κυπριακές εταιρείες, οι οποίες προσέφεραν 

υπηρεσίες στον οργανισμό εκτέλεσης, είναι όλες νεοσύστατες εταιρείες και 

έχουν ως έδρα δικηγορικά ή γραφεία συμβούλων.  Το σύνολο της αξίας των 

τιμολογίων που εκδόθηκαν από τις τρεις αυτές εταιρείες κατά την πρώτη φάση 

του προγράμματος και τα οποία υποβλήθηκαν από τον οργανισμό εκτέλεσης 

για πληρωμή, ανέρχεται στα €498.153.   

 Όπως προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες, 

τουλάχιστον μέρος των εργασιών που τιμολόγησαν εκτελέστηκαν από άλλους.  

Το Υπουργείο ζήτησε επανειλημμένα από τον οργανισμό εκτέλεσης να 

προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, σχετικές συμφωνίες 

μεταξύ του και των υπεργολάβων του.  Ο οργανισμός εκτέλεσης θεωρεί ότι δεν 

προέβη σε υπεργολαβία αλλά σε αγορά υπηρεσιών από τις εν λόγω εταιρείες 

και αρνείται να προσκομίσει τις ζητηθείσες συμφωνίες.  

 Ο δικηγόρος ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης του έργου, ενεργεί 

ως αντικαταστάτης ∆ιευθυντής σε μία από τις κυπριακές εταιρείες, στις οποίες ο 

οργανισμός εκτέλεσης ανέθεσε μεγάλο μέρος των εργασιών του έργου.  Επίσης, η 
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διεύθυνση της υπό αναφορά εταιρείας είναι η ίδια με τη διεύθυνση του 

δικηγορικού γραφείου που διατηρεί το άτομο αυτό.   

 Το γεγονός ότι, τόσο ο οργανισμός εκτέλεσης, όσο και οι κυπριακές εταιρείες στις 

οποίες ανατέθηκε μεγάλο μέρος εκτέλεσης των εργασιών του προγράμματος, 

όπως αναφέρουμε πιο πάνω, είναι όλες νεοσύσταστες, αφήνει ανοικτό το 

ενδεχόμενο να έχουν συσταθεί ειδικά για σκοπούς εκτέλεσης του προγράμματος. 

 Ο πρόεδρος του κυπριακού οργανισμού υπέβαλε δήλωση ημερ. 25.4.2009, 

σύμφωνα με την οποία προσέλαβε τη μια από τις τρεις κυπριακές εταιρείες που 

αναφέρονται πιο πάνω, με ετήσια αμοιβή €49.200, για διάρκεια τριών ετών, για την 

εκτέλεση των απαιτούμενων, από το πρόγραμμα, γραμματειακών υποχρεώσεων.  

Στη σχετική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του κυπριακού οργανισμού και του 

Υπουργείου αναφέρεται ότι τα γενικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα διοικητικά 

έξοδα και τα έξοδα συντονισμού, διαχείρισης, γραμματείας κλπ, δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν το 6% του πραγματικού κόστους υλοποίησης της δαπάνης και 

μπορούν να αναγνωρίζονται μόνο στο μέτρο που δύνανται να αποτελέσουν 

αντικείμενο επαλήθευσης.  Κατά την άποψή μας, το κόστος των πιο πάνω 

υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμηριωμένο με βάση απλώς τη δήλωση του 

προέδρου του οργανισμού, αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται από φύλλα τήρησης 

ωραρίου απασχόλησης (time sheets) με τα ονόματα των ατόμων που 

απασχολήθηκαν, τις ωριαίες αποδοχές τους, τις ώρες και το αντικείμενο εργασίας 

τους κ.λπ., όπως υποδείχθηκε σε άλλη υπόθεση/πρόγραμμα που διερευνήθηκε από 

την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF). 

Συνδυάζοντας τα πιο πάνω, δημιουργήθηκαν, κατά την άποψή μας, εύλογες 

υποψίες για ενδεχόμενη διάπραξη απάτης και κατάχρησης κοινοτικών και εθνικών 

πόρων.  Για το λόγο αυτό η υπόθεση παραπέμφθηκε, με εμπιστευτική επιστολή 

μας ημερ. 14.5.2010, στο Γενικό Εισαγγελέα, με κοινοποίηση στην OLAF, ο 

οποίος, μετά από αξιολόγησή της, έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για διεξαγωγή 

ποινικής έρευνας, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.  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. 

Επισημαίνεται ότι, λόγω της άρνησης του οργανισμού εκτέλεσης να προσκομίσει 

πρόσθετες πληροφορίες και δικαιολογητικά σε σχέση με δαπάνες της πρώτης 
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φάσης του προγράμματος, ύψους €1.079.078, οι οποίες είχαν θεωρηθεί κατ΄ αρχή 

επιλέξιμες και χρηματοδοτήθηκαν, το ΥΕΒΤ, με επιστολή του ημερ. 17.3.2011, 

εισηγήθηκε στον ΟΑΠ όπως προβεί στην ανάκτηση της χορηγίας που 

καταβλήθηκε έναντι των δαπανών αυτών.  Επίσης, το Υπουργείο, με επιστολή του 

ημερ. 27.4.2011, ενημέρωσε τον κυπριακό οργανισμό ότι, ενόψει πληροφόρησης 

από το Γενικό Εισαγγελέα σε σχέση με την αστυνομική έρευνα που διεξάγεται για 

διαπίστωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με 

το υπό αναφορά πρόγραμμα, δεν δύναται να παραχωρήσει την έγκρισή του για 

υλοποίηση της τρίτης και τελικής φάσης του προγράμματος. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΑΠ, ετοίμασε 

επιστολές ημερ. 17.3.2011, με τις οποίες ενημέρωνε τις τρεις κυπριακές εταιρείες 

που παρείχαν υπηρεσίες στον οργανισμό εκτέλεσης, για την πρόθεσή της να 

προβεί σε έλεγχό τους στα πλαίσια των εκ των υστέρων ελέγχων που διεξάγει 

βάσει του Κανονισμού 485/2008.  Όπως μας πληροφόρησε ο ΟΑΠ η επίδοση των 

σχετικών επιστολών, στους ∆ιευθυντές των εταιρειών, με το χέρι, δεν κατέστη 

δυνατή και, όσον αφορά στις δύο από αυτές, το πρόσωπο που ενεργεί ως 

λογιστής τους, τις προώθησε στο ∆ιευθυντή ο οποίος είναι κοινός και για τις δύο 

εταιρείες και βρίσκεται στην Ουκρανία, αναφέροντας παράλληλα ότι δεν έχει στα 

γραφεία του οποιαδήποτε έγγραφα που να αφορούν στις εταιρείες αυτές.  Όσον 

αφορά στην τρίτη εταιρεία, το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ήταν το εγγεγραμμένο 

γραφείο της, ενημέρωσε τον ΟΑΠ ότι δεν έχει πλέον ουδεμία σχέση με αυτή, 

δίνοντας ταυτόχρονα στον ΟΑΠ τη νέα διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου 

της.  Όπως διαπιστώθηκε από τον ΟΑΠ, στη διεύθυνση αυτή βρίσκεται ιδιωτική 

κατοικία, οι ένοικοι της οποίας διαβεβαίωσαν ότι δεν γνωρίζουν την υπό αναφορά 

εταιρεία. 

14. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

Σε σχέση με την εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων 2010 παρατηρήθηκαν 

τα ακόλουθα: 

(α) Εκτάσεις υπαγόμενες στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, η  

γεωργική έκταση των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 

1.5.2004, δυνάμει του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), είναι 

το μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης του κράτους αυτού το οποίο 
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έχει διατηρηθεί σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003, είτε 

καλλιεργείται είτε όχι κατά την εν λόγω ημερομηνία (έκταση αναφοράς).  Σύμφωνα 

με το Παράρτημα VII του Κανονισμού 1121/2009, η εν λόγω έκταση για την Κύπρο 

ανέρχεται στα 140.000 εκτάρια. 

Για τον καθορισμό του ποσού ενίσχυσης ανά δεκάριο, ο ετήσιος οικονομικός 

φάκελος κάθε χώρας διαιρείται με το μεγαλύτερο μεταξύ της συνολικής επιλέξιμης 

έκτασης (μετά την επιβολή των ποινών) και της έκτασης αναφοράς. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, παρατηρείται μειωτική τάση της επιλέξιμης 

γεωργικής γης, η οποία αποδίδεται αφενός στην παρατεταμένη ανομβρία των  

τελευταίων χρόνων καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των 

εκτάσεων που ακολούθησε μετά τους ελέγχους της Γ∆ΓΑΑ στον Οργανισμό. 

Όπως μας αναφέρθηκε, αυτό αναμένεται να έχει ως συνέπεια το ολοένα 

χαμηλότερο ποσοστό εκταμίευσης του οικονομικού φακέλου της Κύπρου, σε 

σχέση με τις εκταρικές ενισχύσεις, αφού η συνολική επιλέξιμη έκταση αναμένεται 

να παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα της έκτασης αναφοράς (140.000 εκτάρια). 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ποσά, κατά έτος, της 

διαθέσιμης χρηματοδότησης του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων από κονδύλια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

καθώς και τα συνολικά ποσά που πληρώθηκαν:   

Έτος  
Συνολική 

Χρηματοδότηση 
Συνολικές 
Πληρωμές  

Ποσό που δεν 
εκταμιεύθηκε 

Ποσοστό που 
δεν 

εκταμιεύθηκε 

  € € € % 

2004 9.960.000 7.925.885 2.034.115 20,4 

2005 14.274.000 13.354.972 919.028 6,4 

2006 17.236.000 16.575.366 660.634 3,8 

2007 19.439.000 19.340.017 98.983 0,5 

2008 24.597.000 24.597.000 0 0,0 

2009 29.482.000 28.698.075 783.925 2,7 

2010 

(μέχρι 30.4.2011) 34.898.000 26.734.452 8.163.548 23,4 

  149.886.000 137.225.767 12.660.233 8,4 

Όπως διαπιστώνεται, το ποσοστό εκταμίευσης αυξανόταν μεταξύ των ετών 2004-

2008 αλλά από το 2009 άρχισε να μειώνεται.  Σύμφωνα με μελέτη που 

εκπονήθηκε από την Μονάδα Στρατηγικών Θεμάτων του Τμήματος Έγκρισης 
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Πληρωμών του Οργανισμού, ποσοστό περίπου 6,3% του οικονομικού φακέλου 

αναμένεται να μείνει αδιάθετο για το έτος 2010, ενώ η κατάσταση αναμένεται να 

επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθότι η τάση της επιλέξιμης έκτασης είναι 

καθοδική.  Σε διμερή συνάντηση που διενεργήθηκε στις Βρυξέλλες στις 13.7.2010, 

στα πλαίσια της 106ης συνάντησης της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής Άμεσων 

Πληρωμών, λειτουργοί του ΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας ενημερώθηκαν πως η 

Επιτροπή, εφόσον τεθούν επαρκή στοιχεία στη διάθεσή της, είναι διατεθειμένη να 

εξετάσει την τροποποίηση της έκτασης αναφοράς της Κύπρου και συνέστησε την 

υποβολή γραπτού και επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος από τις Κυπριακές 

Αρχές.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα οποία κοινοποιήθηκαν από τον 

ΟΑΠ στο ΥΓΦΠΠ στις 23.6.2010, το Τμήμα Γεωργίας υπέβαλε στις 11.10.2010 

αίτημα στην Γ∆ΓΑΑ για τροποποίηση των γεωργικών εκτάσεων υπαγόμενων στο 

ΚΕΣΕ από 140.000 σε 132.000 εκτάρια, το οποίο στη συνέχεια απέσυρε, καθώς 

θέση του Τμήματος είναι ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

μελλοντική μείωση του οικονομικού φακέλου της Κύπρου.  Επισημαίνεται ότι θέση 

του ΟΑΠ, η οποία μεταβιβάστηκε στη ∆ιευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας στις 

20.8.2010, ήταν η προώθηση αιτήματος μείωσης της έκτασης αναφοράς στα 

128.000 εκτάρια. 

Ο Επίτροπος, με επιστολή του ημερ. 27.7.2010 προς τη Γενική ∆ιευθύντρια του 

ΥΓΦΠΠ, σημειώνει ότι τυχόν χαμηλό ποσοστό εκταμίευσης του οικονομικού 

φακέλου του ΚΕΣΕ έχει αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις στο ποσό των εθνικών 

ενισχύσεων που αντλείται από τα ταμεία του Κράτους, καθώς το συνολικό ποσό 

ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας, το οποίο εγκρίνεται ετησίως με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τον υπολογισμό του ποσού ενιαίας εκταρικής 

επιδότησης ανά εκτάριο, αποτελείται από το άθροισμα των ενισχύσεων του 

Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Ενίσχυσης (ΣΕΕΕ), του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΣΚΕ) ή/και του Εθνικού Σχεδίου Άμεσων Συμπληρωματικών Ενισχύσεων 

(ΕΣΑΣΕ).  Συνεπώς, η χορήγηση χαμηλότερης επιδότησης ανά εκτάριο από το 

ΣΕΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερου ποσού ενίσχυσης από τα 

άλλα δύο Σχέδια που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, έτσι 

ώστε το σύνολο να αντιστοιχεί στο ποσό ενίσχυσης που έχει εγκριθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

(β)  Ποινές για καθυστερημένη υποβολή. Σύμφωνα με το άρθρο 23(1) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η υποβολή 
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αίτησης ενίσχυσης μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας οδηγεί σε μείωση κατά 1 

%, ανά εργάσιμη ημέρα, των ποσών που ο αιτητής θα είχε δικαίωμα να λάβει εάν 

η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην 

Έκθεσή μας για το 2009, κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων 

2009, λόγω λάθους, αριθμός εκπρόθεσμων αιτήσεων επιβαρύνθηκε με 1% 

επιπλέον μείωση.  Από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ακόμη 

διενεργηθεί συμπληρωματική πληρωμή στους εν λόγω δικαιούχους με το ποσό το 

οποίο τους αποκόπηκε λανθασμένα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, θα διενεργηθεί συμπληρωματική πληρωμή 

κατά το μήνα Ιούνιο.  ∆ιευκρίνισε επίσης ότι τα εν λόγω ποσά είναι μικρότερα των 

€10 ανά αιτητή. 

(γ)   Τροποποιήσεις σε υποβληθείσες αιτήσεις.   

(i) Σε τέσσερεις από τις περιπτώσεις του δείγματος που εξετάστηκε, η 

υπογραφή του αιτητή όπως φαίνεται στην αίτηση επιδότησης παρουσιάζει 

εμφανείς διαφορές με την υπογραφή που φαίνεται στο έντυπο δήλωσης 

αλλαγής πληροφοριών στην αίτηση ή το έντυπο ανάκλησης σε επίπεδο 

τεμαχίου που υποβλήθηκαν αργότερα, με αποτέλεσμα να εγείρονται 

αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του ατόμου που αιτείται τις 

τροποποιήσεις. Σε μία από αυτές τις αιτήσεις ο γραφικός χαρακτήρας με τον 

οποίο μονογράφονται οι τροποποιήσεις στην έντυπη αίτηση διαφέρει από 

αυτό του αιτητή, ενώ η υπογραφή στο έντυπο δήλωσης αλλαγής 

πληροφοριών στην αίτηση είναι παραποιημένη.   

 Παράλληλα, σε συγκεκριμένη περίπτωση αίτησης υπάρχουν δύο εμφανώς 

διαφορετικοί τύποι μονογραφής σε διαφορετικές τροποποιήσεις που 

διενεργήθηκαν πάνω στο έντυπο της αίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του ατόμου το οποίο αιτείται των 

τροποποιήσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το θέμα αυτό έχει εγερθεί 

και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του αναφορικά με 

τον έλεγχό του που διενήργησε μεταξύ 20-24 Ιουλίου 2009.  

(ii) Σε συγκεκριμένη περίπτωση, το έντυπο δήλωσης αλλαγής πληροφοριών στην 

αίτηση, με ημερομηνία παραλαβής 27.4.2010, έφερε την υπογραφή του αιτητή 

αλλά όχι ημερομηνία και σε αυτό δεν δηλώνονταν οι αιτούμενες τροποποιήσεις.  
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Στο μηχανογραφικό σύστημα παρουσιάζεται έγκριση αιτήματος για απόσυρση 

τεμαχίου από συμμετοχή στη δράση Β3 του Καθεστώτος 2.3.3 του ΠΑΑ στις 

8.10.2010.  Όπως μας αναφέρθηκε, ο αιτητής εκ παραδρομής δεν συμπλήρωσε 

το σχετικό τμήμα του εντύπου και ενημέρωσε την αρμόδια λειτουργό για το είδος 

της τροποποίησης τηλεφωνικώς, ενώ εκκρεμούσε η προσκόμιση του πλήρως 

συμπληρωμένου εντύπου. 

(iii) ∆ιαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υποβολής πολυσέλιδων 

εντύπων ανάκλησης σε επίπεδο τεμαχίου, τόσο η υπογραφή του αιτητή όσο και 

η σφραγίδα παραλαβής τοποθετείται μόνο στην πρώτη σελίδα.  Εισηγηθήκαμε 

όπως η σφραγίδα παραλαβής καθώς και η υπογραφή του αιτητή υπάρχουν σε 

όλες τις σελίδες, προς αποφυγή του ενδεχόμενου αντικατάστασης σελίδων και 

αλλοίωσης του περιεχομένου του εντύπου. 

(iv) ∆ιαπιστώθηκε ότι, στις περιπτώσεις προσθήκης τεμαχίων, η σχετική οθόνη 

έγκρισης του αιτήματος στο μηχανογραφικό σύστημα δεν περιλαμβάνει 

στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του τεμαχίου που προστίθεται στην αίτηση, 

πέραν του αύξοντα αριθμού. Όπως μας πληροφόρησε ο ΟΑΠ, η έλλειψη 

αυτή είναι εις γνώση του Οργανισμού και προγραμματίζεται σχετική 

τροποποίηση του συστήματος. 

(v) Παρατηρήθηκε περίπτωση αίτησης στην οποία εγκρίθηκαν μειώσεις στην 

αρχικά δηλωθείσα έκταση τεμαχίων, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 

διενέργειας κλασικού επιτόπιου ελέγχου επί των συγκεκριμένων τεμαχίων, ο 

οποίος διενεργήθηκε κατά την περίοδο 12-20.5.2010 δηλαδή μετά την 

πάροδο πέραν των τεσσάρων μηνών.  Σύμφωνα με το μηχανογραφικό 

σύστημα, ο αιτητής ενημερώθηκε για τη διενέργεια και τα ευρήματα του 

ελέγχου στις 29.9.2010.  Σημειώνεται ότι αντίγραφο της επιστολής προς τον 

αιτητή δεν φυλάσσεται στο φάκελο της αίτησης ή του επιτόπιου ελέγχου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν.(ΕΚ) 1122/2009 «εάν η αρμόδια αρχή 

έχει ήδη ενημερώσει τον γεωργό για παρατυπίες στην ενιαία αίτηση ή εάν 

έχει ειδοποιήσει το γεωργό για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο 

έλεγχο και ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, 

τροποποιήσεις […] δεν επιτρέπονται για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι 

παρατυπίες».  Παρά το γεγονός ότι η έγκριση των τροποποιήσεων έγινε πριν 

από την καταγραμμένη ημερομηνία ενημέρωσης του αιτητή, εντούτοις το 
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μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη διενέργεια του επιτόπιου 

ελέγχου μέχρι την ενημέρωση του αιτητή δεν παρέχει αξιόπιστα αποδεικτικά 

στοιχεία ως προς την τήρηση της υπό αναφορά πρόνοιας του Κανονισμού.   

 Στην ίδια αίτηση, το αίτημα για μείωση της επιδοτούμενης έκτασης άλλου 

τεμαχίου εμφανίζεται στο μηχανογραφικό σύστημα ως να απορρίφθηκε, ενώ 

στους διοικητικούς ελέγχους τεμαχίων και τους διοικητικούς ελέγχους για 

υπολογισμό πληρωμής λήφθηκε υπόψη η μειωμένη έκταση. 

 Εισηγηθήκαμε όπως προστεθεί πεδίο στην οθόνη έγκρισης/απόρριψης 

αιτήματος τροποποίησης/ανάκλησης στο οποίο να είναι εμφανής ο λόγος 

έγκρισης ή απόρριψης του εκάστοτε αιτήματος έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω επισημάνσεις μας έχουν ληφθεί 

υπόψη και όπου είναι αναγκαίο θα προωθηθεί τροποποίηση της διαδικασίας. 

(δ)  Λανθασμένες πληρωμές.  Σύμφωνα με σημείωμα του προϊστάμενου 

Τμήματος Έγκρισης Πληρωμών και ΟΣ∆Ε προς τον Επίτροπο ημερ. 19.1.2011, το 

ανά δεκάριο ποσό επιδότησης για μπανανοκαλλιέργεια εισήχθηκε στο 

μηχανογραφικό σύστημα λανθασμένα στα €43,70 αντί των €3,99, με αποτέλεσμα 

την υπερπληρωμή 108 αιτητών συνολικού ύψους €43.350 περίπου.  Στο ίδιο 

σημείωμα αναφέρεται επιπλέον σφάλμα στην επιβολή κυρώσεων λόγω 

καθυστερημένης υποβολής αίτησης, με τον υπολογισμό μη εργάσιμων ημερών 

στην επιβολή των υπό αναφορά ποινών. 

 (ε) Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων.  Παρατηρήθηκε περίπτωση αίτησης η 

οποία φέρει σφραγίδα παραλαβής ημερ. 31.3.2010, ενώ στη οθόνη διοικητικών 

ελέγχων του μηχανογραφικού συστήματος χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη» με 

ημερομηνία παραλαβής την 28.9.2010.  Παράλληλα, στην οθόνη πορείας 

φακέλου, η ημερομηνία παραλαβής εμφανίζεται ως 14.4.2010.  Όπως μας 

αναφέρθηκε, πρόκειται για αίτηση η οποία παρέπεσε κατά την περίοδο της 

παραλαβής και ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων, με αποτέλεσμα, στην 

προσπάθεια χειριστή του μηχανογραφικού συστήματος να καταχωρίσει την 

πραγματική ημερομηνία παραλαβής, να αποθηκευτούν αντικρουόμενες 

πληροφορίες στο σύστημα.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η επισήμανσή μας έχει ληφθεί υπόψη και 

θα γίνουν οι όποιες απαραίτητες ενέργειες. 
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(στ) Κρατικές ενισχύσεις.  Το άρθρο 133 του Κανονισμού 73/2009 παρέχει στην 

Κυπριακή ∆ημοκρατία το δικαίωμα καταβολής κρατικής ενίσχυσης σε διάφορους 

τομείς οι οποίοι, όπως και τα ανώτατα ποσά καταβολής, καθορίζονται σε σχετικό 

Παράρτημα του Κανονισμού.  Για το 2009, το μέγιστο ποσό κρατικών ενισχύσεων 

(ΣΚΕ)  για την καλλιέργεια ελιών καθορίζεται στα €2.088.857, ενώ σύμφωνα με 

στοιχεία που μας παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής, το συνολικό 

ποσό που εγκρίθηκε για πληρωμή ήταν €2.341.063, δηλαδή ενδεχομένως να 

σημειώθηκε υπέρβαση κατά €252.206.  Σημειώνεται ότι, από αντιπαραβολή 

στοιχείων που εξήχθησαν από το μηχανογραφικό σύστημα του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων από το Τμήμα Πληροφορικής και των στοιχείων πληρωμών του 

λογιστικού συστήματος που τηρεί το Τμήμα Τήρησης και Εκκαθάρισης 

Λογαριασμών διαπιστώνεται ότι τα συνολικά ποσά πληρωμών ανά Σχέδιο (ΣΕΕΕ, 

ΣΚΕ και ΕΣΑΣΕ) παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν 

από τον Οργανισμό. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, δεν έγινε παραβίαση των συνολικών 

εθνικών ανώτατων ορίων (ΕΣΑΣΕ και ΣΚΕ) στον τομέα της καλλιέργειας ελιών και 

η όποια ανακατανομή μεταξύ ΕΣΑΣΕ και ΣΚΕ δεν επιφέρει καμία επίπτωση στα 

ταμεία της ∆ημοκρατίας και συμμορφώνεται πλήρως με τον αναφερόμενο 

Κανονισμό. 

15. Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 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 ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, όπου καταγράφονται τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι αιτήσεις 

ενίσχυσης, σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα εντοπισμού των εκτάσεων που δηλώθηκαν για ενίσχυση, σύστημα 

προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αιτήσεις παροχής 

ενίσχυσης, ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου για τους διοικητικούς ελέγχους και τις 

επιτόπιες επιθεωρήσεις και σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού 

που υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. 
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Σε σχέση με το πιο πάνω Σύστημα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ορθότητα ηλεκτρονικής βάσης Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων. Όπως περιγράφεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 

η αρχική βάση δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων του Οργανισμού παρουσίαζε αδυναμίες, με αποτέλεσμα, κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους να παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 

δηλωθεισών και των επιλέξιμων εκτάσεων, ενώ οι δικαιούχοι ενδεχομένως να 

επιδοτήθηκαν για εκτάσεις μεγαλύτερες από τις δικαιούμενες.    

Ο Οργανισμός εφαρμόζει πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο επικαιροποιεί 

ετησίως το 20% της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης των τεμαχίων ώστε ανά 

πενταετία να έχει επικαιροποιημένη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του σχετικού κοινοτικού Κανονισμού. 

(β) Επιτόπιοι έλεγχοι. 

(i) Γενικά.  Σύμφωνα με το άρθρο 30 (1) του Κανονισμού 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 εδάφιο 3 του πιο πάνω άρθρου, αν οι επιτόπιοι έλεγχοι 

αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες στο πλαίσιο συγκεκριμένου 

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

θα πρέπει να αυξήσει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά 

τη διάρκεια του έτους αυτού καθώς και το ποσοστό των γεωργών που θα 

υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. 

         Λόγω του ψηλού ποσοστού των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους του 2009, που ανήλθε στο 30,1% των αιτήσεων που 

αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιου ελέγχου, ο Οργανισμός διατήρησε το 

ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2010 στα ίδια 

αυξημένα επίπεδα του 2009. 
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(ii) Αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων.  Mε βάση στοιχεία που τηρούνται από 

τον Οργανισμό, κατά το 2010 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικό αριθμό 

5.717 αιτήσεων (4.353 με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης και 1.364 με 

κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 15,4% από το σύνολο των 

επιλέξιμων αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση.  Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα των ελέγχων αυτών διαπιστώθηκε ότι σε 2.663 

περιπτώσεις ή ποσοστό 46,6%, παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της 

πραγματικής  και δηλωθείσας έκτασης.  Παρόλο που σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, παρατηρήθηκε σχετική βελτίωση της κατάστασης, 

εκφράσαμε την άποψη ότι τα ποσοστά αποκλίσεων εξακολουθούν να 

παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. 

         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  1122/2009, 

μέχρι τις 15.7.2011.   

        Επισύραμε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι, βάσει των προκαταρκτικών 

αποτελεσμάτων, το ποσοστό της  μη ευρεθείσας έκτασης κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους ανήλθε στο 13,67%, (2009-6%) ποσοστό που θεωρείται 

πολύ ψηλό.    

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι το ποσοστό της μη ευρεθείσας 

έκτασης ύψους 13,67% αφορά στο σύνολο των αιτήσεων που ελέγχθηκαν με 

επιτόπιο έλεγχο, είτε αυτές επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία είτε βάσει 

ανάλυσης κινδύνου.  Όσον αφορά στις αιτήσεις που επιλέγηκαν τυχαία, 

αυτές παρουσίασαν ποσοστό μη ευρεθείσας έκτασης ύψους 7,55%, ενώ 

εκείνες που επιλέγησαν βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσίασαν, ως ήταν 

αναμενόμενο, πολύ ψηλότερο ποσοστό (17,19%).  Μας πληροφόρησε 

επίσης ότι στο πιο πάνω ποσοστό περιλαμβάνονται και οι αποκλίσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τους διοικητικούς ελέγχους, δηλαδή πριν την καταβολή 

των πληρωμών στους δικαιούχους, οι οποίες ανέρχονταν στο 6,75% και 

οφείλονται, αφενός, στην εξ΄ ολοκλήρου απόρριψη των διπλοαιτούμενων 

τεμαχίων και αφετέρου στην απόρριψη μόνιμων βοσκότοπων που δεν 

πληρούν τους διοικητικούς κανόνες. 
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(γ) 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, 

εκπονήθηκε μελέτη με σκοπό την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη 

βελτίωση του Συστήματος, βάσει των οποίων έχει τροχοδρομηθεί ο 

επανασχεδιασμός του ΟΣ∆Ε.  Το έργο του επανασχεδιασμού αποτελείται από 

επιμέρους δράσεις οι οποίες υλοποιούνται σταδιακά.  Όπως πληροφορηθήκαμε, η 

ετοιμασία των μηχανογραφικών εφαρμογών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ μέχρι 

το Σεπτέμβριο του 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση 

αναθεώρησης του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αγροτεμαχίων.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, το όλο 

έργο αναμενόταν να ολοκληρωθεί γύρω στον Οκτώβριο του 2010, ενώ  σύμφωνα 

με το νέο χρονοδιάγραμμα το έργο, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, 

παρατηρείται δηλαδή σημαντική καθυστέρηση. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η πρώτη φάση αναθεώρησης του 

Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αγροτεμαχίων άρχισε τον Σεπτέμβριο 

του 2010 και μέχρι τις αρχές του 2011 στάληκαν στους ενδιαφερόμενους αιτητές 

για επιβεβαίωση 145.000 περίπου νέα τεμάχια αναφοράς. Η ψηφιοποίηση και των 

υπολοίπων 140.000 περίπου νέων τεμαχίων αναφοράς θα ολοκληρωθεί μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2011.  Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας των νέων τεμαχίων 

αναφοράς θα αρχίσει ο διαχωρισμός τους σε ξεχωριστές καλλιέργειες ή/και 

διαφορετικούς αιτητές με παράλληλη δημιουργία του μητρώου αγροτεμαχίων.  Η 

δημιουργία του μητρώου αγροτεμαχίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012 και να 

τεθεί σε χρήση με την παραλαβή των αιτήσεων του 2013. 

16. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

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

για τα αιγοπρόβατα.  Κατά το 2010 καταβλήθηκαν, στα πλαίσια του Μέτρου αυτού, 

ενισχύσεις ύψους €10.961.357.  Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ. 3.6.2010, οι συντελεστές επιδότησης για το 2010 μειώθηκαν σε 

σχέση με το 2009.  Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι συντελεστές αυξάνονται 

ελαφρώς για μονάδες από 100 μέχρι 1.000 ζώων ενώ για μονάδες πέραν των 

1.000 ζώων η επιδότηση μειώνεται στο 1/3 αφού, όπως αναφέρεται στην πιο 
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πάνω απόφαση, ένας από τους στόχους του Μέτρου είναι και η προστασία του 

περιβάλλοντος από τα πολύ μεγάλα κοπάδια. 

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

επιδότησης βασίστηκε στον αριθμό των ζώων που καταγράφηκε από τους 

κτηνοτρόφους στο ερωτηματολόγιο της ετήσιας επισκόπησης της αιγοπροβατοτροφίας 

για το 2009, το οποίο υπέβαλαν στο Τμήμα Γεωργίας, όπου δήλωναν, κατόπιν 

καταμέτρησης τον αριθμό των ζώων που κατείχαν στην εκμετάλλευσή τους κατά 

την 16.11.2009.   Στα κριτήρια συμμετοχής στο Μέτρο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, 

ότι οι αιτητές είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τα δηλωθέντα ζώα στα 

υποστατικά τους για περίοδο τριών μηνών, μετά την ημερομηνία καταγραφής 

(προφανώς μέχρι την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των  επιτόπιων ελέγχων) 

καθώς και να καταγράφουν στα μητρώα ζωικού πληθυσμού των μονάδων τους, να 

συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα και να ενημερώνουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

έγκαιρα για όλες τις αλλαγές που θα προκύψουν στον πληθυσμό των ζώων τους 

από θανάτους, ακόμα και μετά την υποβολή της αίτησης.  Σε αντίθετη περίπτωση, 

τυχόν αποκλίσεις θα είχαν επίπτωση στο ύψος της καταβαλλόμενης επιδότησης.   

Επίσης επισημαίνεται ότι οι αιτητές οι οποίοι προτίθεντο να προβούν σε 

αγοραπωλησίες ή/και μετακινήσεις μέσα στην πιο πάνω περίοδο λόγω ανωτέρας 

βίας, θα έπρεπε να ενημέρωναν εγγράφως εκ των προτέρων τον ΟΑΠ για τους 

λόγους για τους οποίους προτίθεντο να το πράξουν.  Στο εγχειρίδιο τονίζεται ότι 

ζώα τα οποία σφάγηκαν ή πωλήθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο δεν θα 

επιδοτούνταν και ο ΟΑΠ επιφυλάσσεται να αξιολογήσει τις εν λόγω περιπτώσεις 

και να επιβάλει ποινές ή και αποκλεισμούς σε όσες περιπτώσεις, κατά την κρίση 

του, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.  

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

επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα 291 αιτήσεων που αντιπροσωπεύει το 10,5% των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν από το Τμήμα 

Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.   

Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, όπου ο αριθμός των 

ζώων που δηλώθηκαν ήταν μεγαλύτερος των ζώων που καταμετρήθηκαν, σε 95 

περιπτώσεις (32,65% του δείγματος).  Σε 13 από αυτές, η απόκλιση που 

διαπιστώθηκε ήταν μεγαλύτερη του 50%, σε 44 ήταν μεταξύ 3% – 50% και στις 

υπόλοιπες 38 περιπτώσεις ήταν μικρότερη του 3%.  Όπως αναφέρεται στο 
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εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, σε περιπτώσεις αποκλίσεων μέχρι 3% 

πληρώνεται ο πραγματικός αριθμός ζώων χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε 

περαιτέρω ποινής, για αποκλίσεις από 3% μέχρι 49% ο προσδιορισθείς αριθμός 

ζώων 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. 

Από επισκόπηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Επιβολή ποινών βάσει των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων.  

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου για το 2009, σε περιπτώσεις 

αποκλίσεων πέραν του 50%, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης θα αποκλειόταν 

από τη λήψη ενισχύσεων, μέχρι του ποσού που αντιστοιχούσε στη διαφορά 

των δηλωθέντων ζώων και των προσδιορισθέντων ζώων σωρευτικά για τα 

επόμενα τρία ημερολογιακά έτη.  Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι, στις 

περιπτώσεις όπου σημειώθηκαν αποκλίσεις πέραν του 50% κατά το 2009, η 

πιο πάνω πρόνοια δεν έτυχε εφαρμογής και δεν επιβλήθηκε καμιά αποκοπή. 

(ii) Επιδότηση ζώων που σφάγηκαν μεταξύ της περιόδου 16.11.2009 – 

15.2.2010.  Εντοπίστηκε περίπτωση όπου, αιτητής ο οποίος δήλωσε στην 

αίτησή του 260 ζώα, ενώ κατά τον επιτόπιο έλεγχο καταμετρήθηκαν στην 

εκμετάλλευσή του 164 ζώα και προσκομίστηκαν δικαιολογητικά για 30 

θανάτους έτυχε, ενίσχυσης για τα 194 ζώα, χωρίς να του επιβληθεί ποινή.  

Σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα, ο κτηνοτρόφος προέβη στη σφαγή/πώληση 

των υπόλοιπων 66 ζώων λόγω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε 

νεοεισερχόμενη κτηνοτρόφο και συνταξιοδότησής του. Για υποστήριξη του 

ισχυρισμού του προσκόμισε σχετική βεβαίωση από τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες, η οποία έφερε ημερομηνία 2.11.2010, στην οποία δεν αναφέρεται 

η ημερομηνία μεταβίβασης της εκμετάλλευσης, ενώ σύμφωνα με άλλο έντυπο  

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όταν έγινε  επιθεώρηση στη συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση στις 10.11.2008, η εκμετάλλευση ήταν ήδη επ’  ονόματι της νέας 

κτηνοτρόφου.  Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, κατά την άποψή μας δεν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν τη μη επιβολή ποινών 

με αποτέλεσμα να καταβληθεί στον αιτητή επιπλέον ποσό  ύψους €3.676. 
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(iii) Επιδότηση ζώων που πέθαναν μεταξύ της περιόδου 16.11.2009 – 

15.2.2010.  Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, στο έντυπο του 

επιτόπιου ελέγχου, δεν αναφέρονται οι ημερομηνίες θανάτων ή/και ο αριθμός 

του σχετικού εντύπου ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο τα ζώα 

όντως πέθαναν μετά τις 16.11.2009. Κατά την άποψή μας για τεκμηρίωση των 

περιπτώσεων αυτών, θα πρέπει να ζητείται η προσκόμιση, από τους 

κτηνοτρόφους, βεβαίωση ότι τα ζώα παραλήφθηκαν από την εταιρεία στην 

οποία οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέθεσαν τη συλλογή και αποτέφρωσή τους, 

όπου να αναγράφεται η ημερομηνία συλλογής και ο αριθμός των ζώων. 

(iv) Έγκριση ενστάσεων για ζώα που δηλώθηκαν ότι κλάπηκαν.  Αιτητής ο 

οποίος δήλωσε 545 ζώα και του καταμετρήθηκαν στις 16.2.2010 242 ζώα (με 

ποσοστό απόκλισης μεγαλύτερο του 50%), προσκόμισε βεβαίωση της 

Αστυνομίας ημερ. 18.10.2010 σύμφωνα με την οποία στις 10.12.2009 

κατήγγειλε ότι 250 ζώα δεν επέστρεψαν στα υποστατικά του.  Η επιτροπή 

ενστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή δικαιολογητικού από την 

Αστυνομία για καταγγελία της κλοπής, στην οποία, ωστόσο δεν αναφέρονται 

στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό και την ηλικία των ζώων που κλάπηκε, 

αποφάσισε όπως εγκρίνει την επιδότηση των ζώων που καταμετρήθηκαν 

χωρίς την επιβολή ποινής.  Κατά την άποψή μας ο πιο πάνω αιτητής δεν θα 

έπρεπε να τύχει επιδότησης αφού, η καταγγελία της κλοπής δεν αποτελεί 

απόδειξη για διάπραξή της, ενώ δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για τον 

αριθμό, την ηλικία, το φύλο και τους αριθμούς ενωτίων των ζώων, τα οποία θα 

έπρεπε να ήταν καταγεγραμμένα στο μητρώο Κτηνοτρόφου.  Ως αποτέλεσμα 

της απόφασης επιτροπής ενστάσεων ο αιτητής πληρώθηκε με ποσό ύψους 

€6.618 για 242 ζώα. 

17. Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 

Η τελευταία ημερομηνία ανάληψης πληρωμών από το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων σε 

σχέση με το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006, το οποίο αφορούσε σε 

συνολικές δαπάνες υλοποίησης ύψους €158,3 εκ., με ανώτατο όριο επιχορήγησης από 

το ΕΓΤΠΕ –Τμήμα Εγγυήσεων τα €74,8 εκ, ήταν η  31.12.2008.  

Σύμφωνα με την πιστοποιημένη δήλωση που υπέβαλε ο Οργανισμός στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8.12.2009, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Κανονισμού 

1260/1999, οι συνολικές δαπάνες που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 



 - 30 -

ανήλθαν σε  €143.811.621 εκ των οποίων τα €74.751.757 αφορούσαν συνεισφορά 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην  απόφαση της Επιτροπής αρ. 

Ε(2010)8471  και ημερ. 3.12.2010, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών προς 

επιστροφή στον ΟΑΠ ανήλθε σε €74.011.732 (ποσοστό εκταμίευσης 99%), και το 

τελικό υπόλοιπο που αποφασίστηκε να  καταβληθεί  κατά την περάτωση του 

προγράμματος ανήλθε σε €2.951.732. Ωστόσο,  το πραγματικό ποσό που 

καταβλήθηκε ανήλθε σε €2.605.912 αφού  ποσό €345.820 εξαιρέθηκε από τη 

χρηματοδότηση με βάση την απόφαση της Επιτροπής αρ. Ε(2010)7555 και ημερ. 

4.11.2010, ως κατ΄ αποκοπή ποινή ύψους 5% για ανεπαρκή επίπεδα επιτόπιων 

ελέγχων σε εκταρικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2005-2007.   

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 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.  Μέχρι τον Απρίλιο του 2011 προκηρύχθηκαν 

όλα τα Μέτρα/Καθεστώτα του Προγράμματος. 

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος 

μέχρι τις 31.12.2010 ανήλθαν σε €87.172.906 (€22.257.307  κατά το 2010) από τις 

οποίες ποσό ύψους €43.586.625 (€11.128.003 για το 2010) αφορούσε 

συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. Στις  συνολικές πληρωμές περιλαμβάνεται ποσό ύψους 

€43.125.588 που αφορούσε πληρωμές υπό μορφή ανειλημμένων πιστώσεων του 

Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006.  

Ποσό ύψους €55.105.995 έχει ήδη εκταμιευθεί  (€11.519.450 ως πληρωμή έναντι 

και €43.586.545 ως ενδιάμεσες πληρωμές). Όπως προκύπτει, το ποσοστό 

εκταμίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθε, μέχρι 

τις 31.12.2010, στο 33,49%.  

Σύμφωνα με την έκθεση του αντιπροσώπου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος της Κύπρου,  αναφορικά με την  49η συνεδρία της Επιτροπής 
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Αγροτικής Ανάπτυξης στις 8.3.2011, η Κύπρος παρουσιάζει απορρόφηση 

χαμηλότερη από τον κοινοτικό μέσο όρο, γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία 

διενέργειας πληρωμών στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που προκηρύχτηκαν το 

2009. 

Σε σχετική επιστολή μας ημερ. 14.1.2011, αναφορικά με τη μηχανογράφηση και 

πληρωμή αιτήσεων αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του ΠΑΑ 2007 – 2013, 

αναφέραμε ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωμή των αιτήσεων 

που αφορούν στο Μέτρο 2.3 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις», το οποίο έχει 

τον μεγαλύτερο, με διαφορά, προϋπολογισμό από όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 

2013 (€79 εκ,. ή περίπου 25% του συνόλου των δημόσιων δαπανών  του 

Προγράμματος), οφείλεται σε προβλήματα που προέκυψαν  σε σχέση με την 

υλοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος που αρχικά επιχειρήθηκε να 

αναπτυχθεί από τον Οργανισμό. Λόγω αδυναμίας του Οργανισμού για έγκαιρη   

μηχανογράφηση των υποσυστημάτων του Μέτρου 2.3 εσωτερικά, η προσπάθεια   

εγκαταλείφθηκε και το έργο  ανατέθηκε  σε ιδιωτική εταιρεία.  

Στην ίδια επιστολή εκφράσαμε την ανησυχία μας για το ενδεχόμενο απώλειας 

σημαντικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που δεν θα 

καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου της μηχανογράφησης και η καταβολή 

πληρωμών εντός του έτους στα πλαίσια του Μέτρου 2.3, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 

29 (1) του Κανονισμού 1290/2005, η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το τμήμα της 

δημοσιονομικής δέσμευσης του ΠΑΑ 2007 – 2013 το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για 

την καταβολή πληρωμών ως τις 31 ∆εκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από εκείνο της 

δημοσιονομικής δέσμευσης (κανόνας ν+2). 

Σε σχετικές επιστολές της ∆ιαχειριστικής Αρχής και του Οργανισμού προς τη 

Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου ημερ. 24.1.2011 και 13.4.2011, αντίστοιχα, 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ορατού κινδύνου απώλειας κοινοτικών κονδυλίων το 

2011, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να απορροφηθούν €41 εκ., και  

επισημαίνεται η καθοριστικής σημασίας ανάγκη πραγματοποίησης πληρωμών του 

Μέτρου 2.3. Βάσει υπολογισμών του Οργανισμού, που αναφέρονται στην πιο 

πάνω επιστολή του, διαφαίνεται το ενδεχόμενο ύπαρξης ελλείμματος €2 εκ. το 

οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κοινοτικών κονδυλίων €1 εκ.  

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις εξελίξεις και τους περαιτέρω  τρόπους 

χειρισμού του πιο πάνω θέματος και ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η  
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χρηματοοικονομική διαχείριση του ΠΑΑ 2007-2013 είναι αρμοδιότητα της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, δηλαδή του Τμήματος Γεωργίας, 

αναφέροντας ότι ο ΟΑΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με 

τους αναδόχούς του, για εξάλειψη του κινδύνου απώλειας συγχρηματοδοτούμενων 

κονδυλίων. 

19. Καθεστώς 1.5.1 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: 

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2010 διενεργήθηκαν για το Καθεστώς 1.5.1 του ΠΑΑ 

πληρωμές ύψους €12.174.422 (2009 - €19.473.624) οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν  κατά €6.087.211 ή ποσοστό  50% από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Οι πληρωμές αφορούν ποσό ύψους €11.530.130 για αιτήσεις της 

δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος 1.1.1 του ΣΑΑ 2004 – 2006, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις  και ποσό ύψους €644.291 για 

αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 του ΠΑΑ 2007-2013, οι 

οποίες άρχισαν να διενεργούνται στις 19.11.2010, με την παραλαβή και λειτουργία 

του νέου μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο παραδόθηκε στις 12.10.2010.  

(α)   Μοριοδότηση αιτήσεων.  Οι  συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις   του 

Καθεστώτος 1.5.1 του ΠΑΑ 2007-2013, το οποίο προκηρύχτηκε στις 18.7.2008, 

προϋπολογίστηκε σε €25.000.000 από τα οποία τα €20.000.000 αφορούσαν την 

κατηγορία Β’ των αιτήσεων (ενίσχυση από €9001 - €400.000 και €600.000 για 

νέους γεωργούς). Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν  

(961 αιτήσεις συνολικού ύψους €65.203.351), εφαρμόστηκε σύστημα μοριοδότησης, 

στα πλαίσια σχετικής πρόνοιας του Προγράμματος.    

Όπως διαπιστώθηκε, το συνολικό ποσό αιτήσεων το οποίο εγκρίθηκε αφορούσε 

σε 355 αιτήσεις για συνολικό ποσό €25.860.369, σημειώθηκε δηλαδή υπέρβαση 

€5.860.369 (ποσοστό 20,8%). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται συνολικό ποσό  

ύψους €1.694.211 το οποίο αφορά σε 13 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν μετά από 

ενστάσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά σε 105 αιτήσεις οι οποίες έλαβαν όλες 

την ίδια βαθμολογία (162 μονάδων).  Για την ικανοποίηση των 105 αυτών 

αιτήσεων απαιτούνται πιστώσεις ύψους €8,8 εκ., ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις μετά 

την ικανοποίηση των αιτήσεων που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία, ήταν 

μόνο €4,2 εκ.  Οι αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν όλες λόγω ισοβάθμισης.  
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του ΠΑΑ 2007-2013, 

το διαθέσιμο ποσό για το Καθεστώς 1.5.1 ανέρχεται στα €54,9 εκ., από τα οποία 

τα €38,7 εκ. ή ποσοστό 70,5% διατέθηκαν ήδη για επιδότηση αιτήσεων του 

αντίστοιχου καθεστώτος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (ΣΑΑ 

2004-2006), οι οποίες μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις, το διαθέσιμο 

υπόλοιπο για νέες αιτήσεις του καθεστώτος ανερχόταν σε €16,2 εκ., ποσό ήδη 

χαμηλότερο των διαθέσιμων πιστώσεων του Καθεστώτος.  Με βάση τα πιο πάνω, 

ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις οι 

οποίες προκάλεσαν την περαιτέρω υπέρβαση των διαθέσιμων πιστώσεων του 

Καθεστώτος, ιδιαίτερα όσον αφορά τα €4,6 εκ. που αφορούν στις εταιρείες που 

ισοβάθμισαν στο τέλος του καταλόγου μοριοδότησης που εγκρίθηκε.  Όπως 

έχουμε πληροφορηθεί αναμένεται να υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη του 

Καθεστώτος και ο Οργανισμός υπολογίζει να καλύψει τη χρηματοδότησή της με τη 

μεταφορά πιστώσεων από άλλα Μέτρα/Καθεστώτα του ίδιου άξονα.  Παρόλο που 

αυτό είναι επιτρεπτό από τους σχετικούς κοινοτικούς Κανονισμούς, θεωρούμε ότι 

ανατρέπει τις ισορροπίες και τους στόχους του ΠΑΑ 2007-2013, όπως τέθηκαν 

από την αρμόδια Αρχή κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι  στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται πρόνοια για δικαίωμα μείωσης των 

ποσοστών ενίσχυσης (40%, 50% και 60% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, 

ανάλογα με την περιοχή επένδυσης και μόνιμης κατοικίας και την ηλικία του 

δικαιούχου) σε περίπτωση που οι διαθέσιμες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, που ενήργησε όπως αναφέρεται και πιο 

πάνω στα πλαίσια των νομοθετημένων εξουσιών της. 

(β)    Επιδότηση γεωργικών μηχανημάτων.  Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος διενεργήθηκε μεταξύ 31.5 – 3.6.2010 

αναφορικά με το Καθεστώς 1.1.1 του ΣΑΑ και το αντίστοιχο Καθεστώς 1.5.1 του 

ΠΑΑ, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των στοιχείων κόστους που 

είχε προτείνει ο δικαιούχος και των ποσών που αναγράφονται στον πίνακα 

τυπικών στοιχείων κόστους και η απουσία περαιτέρω ελέγχων σε τέτοιες 

περιπτώσεις αποκαλύπτει, κατά την άποψη των ελεγκτών, αδυναμίες του 

συστήματος.  Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα έγινε αναφορά στην 

περσινή Έκθεση της Υπηρεσίας μας. 
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Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις  τυχόν ενέργειες που αναμένεται να 

ληφθούν για ενδυνάμωση του συστήματος, ενόψει της προγραμματιζόμενης 

δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1. και ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε 

ότι γίνεται ήδη από τους αρμόδιους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας, με το 

συντονισμό της ∆ιαχειριστικής Αρχής, αναθεώρηση του καταλόγου των επιλέξιμων 

ποσών και αφαίρεση κάποιων δράσεων που δεν θα επιδοτούνται πλέον.  

20. Μέτρο 1.6 ΠΑΑ – 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.  Από δειγματοληπτικό έλεγχο 

αιτήσεων του πιο πάνω Μέτρου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) ∆εν υπάρχει σφραγίδα παραλαβής σε όλα τα υποβληθέντα έντυπα και σε 

όλες τις σελίδες των εντύπων αυτών, με ενδεχόμενο την απώλεια ή 

αντικατάστασή τους. 

(ii) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μέτρο, προτάσεις που θα 

υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επένδυση θα 

υπερβαίνει τα €100.000 και προτάσεις από νέες επιχειρήσεις με 

προτεινόμενη επένδυση υψηλότερη των €50.000 θα πρέπει να συνοδεύονται 

με πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη.  Παρατηρήθηκε ότι έγιναν δεκτές 

τεχνοοικονομικές μελέτες χωρίς υπογραφή ή ημερομηνία, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις δεν φέρουν σφραγίδα παραλαβής. 

(iii) Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, για την καταβολή της 

χορηγίας θα πρέπει να υποβάλλονται εξοφλημένα παραστατικά (τιμολόγια, 

αποδείξεις, κ.α.). Παρατηρήθηκε ότι τα τιμολόγια και αποδείξεις που 

υποβάλλονται από τους αιτητές είναι αντίγραφα και όχι πρωτότυπα ή 

πιστοποιημένα αντίγραφα.  Σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό του ΟΑΠ, η 

σφραγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που 

ενεργεί ως ανάδοχος του ΟΑΠ στην εφαρμογή του υπό αναφορά Μέτρου, 

υποδηλοί πιστοποίηση του αντίγραφου με το πρωτότυπο έγγραφο.  

Επιπρόσθετα, έγιναν δεκτές αποδείξεις χωρίς αναφορά στα τιμολόγια στα 
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οποία αφορούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ενίσχυσης 

αποκλειστικά για επιλέξιμες δαπάνες. 

(iv) Στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για υφιστάμενες επιχειρήσεις 

περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της τελευταίας διετίας.  Θεωρούμε ότι ο 

υπολογισμός του μέσου όρου δεικτών δύο ετών, όπως της επικερδότητας, 

ρευστότητας και απόδοσης κεφαλαίου, ενδεχομένως να μην παρέχει 

αξιόπιστη εικόνα ως προς την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης, λόγω 

του ενδεχόμενου μία και μόνο χρονιά κερδοφορίας ή αυξημένης ρευστότητας 

της επιχείρησης να παρουσιάζει λανθασμένη εικόνα διαχρονικής 

κερδοφορίας/ρευστότητας.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ) 

και σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του, η άποψή του είναι 

βαρύνουσας σημασίας.  Η μέχρι σήμερα πρακτική σε σχέση με το εν λόγω 

κριτήριο αξιολόγησης προκρίνει τη συνέχισή της, εντούτοις το θέμα θα 

εξεταστεί και με το ΥΕΒΤ προς λήψη τελικής απόφασης. 

21.   Μέτρο ΣΑΠ 1α. Πριμοδότηση εκρίζωσης αμπελώνων. 

(α)   Γενικά. Η Αρμόδια Αρχή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Μέτρου είναι 

το Συμβούλιο Αμπελοοινοικών Προϊόντων (ΣΑΠ) και ως ανάδοχος του 

Οργανισμού, έχει την ευθύνη της έγκρισης πληρωμής της ενίσχυσης η οποία 

καταβάλλεται από τον Οργανισμό. Κατά το έτος 2010 καταβλήθηκαν, στα πλαίσια 

του Μέτρου αυτού, πριμοδοτήσεις ύψους €3.319.202. 

(β)    ∆ιενέργεια ελέγχων. 

(i) Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, για σκοπούς διασφάλισης 

της αμεροληψίας της κρίσης του ελεγκτή, οι τομείς των διοικητικών ελέγχων, 

των επιτόπιων ελέγχων και των ελέγχων έγκρισης των πληρωμών πρέπει να 

διεκπεραιώνονται από λειτουργούς με σαφώς διαχωρισμένα καθήκοντα και οι 

οποίοι δεν θα εμπλέκονται σε πέραν του ενός εκ των πιο πάνω τομέων. Κατά 

τον έλεγχο εφαρμογής του Μέτρου διαπιστώθηκε ότι κατά την εξακρίβωση 

της εγκυρότητας της αίτησης, οι λειτουργοί που διεκπεραίωναν τους πιο 

πάνω ελέγχους, εμπλέκονταν σε πέραν του ενός τομέα ελέγχου, κατά 

παράβαση των όρων του εγχειριδίου και των προνοιών της διοικητικής αρχής 

της αμεροληψίας.  Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, το περιεχόμενο 
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του εγχειριδίου θα επανεξεταστεί σε περίπτωση νέας προκήρυξης του 

Μέτρου. 

(ii) Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του εγχειριδίου εφαρμογής του Μέτρου, 

για σκοπούς αποφυγής της παράνομης διπλής χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

άλλων κοινοτικών ή εθνικών καθεστώτων, οι αμπελώνες που έχουν λάβει 

κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τα 

τελευταία πέντε έτη, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μέτρο. Επίσης, 

δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, οι αμπελουργοί που 

συνταξιοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου πρόωρης συνταξιοδότησης 

μέσω του ΠΑΑ 2007-2013.  Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι πιο πάνω 

έλεγχοι διενεργούνται στα πλαίσια του ελέγχου καταγραφής των αμπελιών 

στο αμπελουργικό μητρώο. Λόγω της σημαντικότητας των πιο πάνω 

ελέγχων στην εξακρίβωση της εγκυρότητας της συμμετοχής των αιτητών 

εισηγούμαστε όπως η διενέργειά τους παρουσιάζεται ξεχωριστά στον 

κατάλογο των διοικητικών ελέγχων επί του τεμαχίου.  

(iii) Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, τα αμπέλια που είναι επιλέξιμα για 

σκοπούς πριμοδότησης της εκρίζωσής τους πρέπει να είναι καλλιεργημένα 

με οινοποιήσιμες ποικιλίες και να είναι καταγραμμένα στο αμπελουργικό 

μητρώο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους, στην περίπτωση 

όπου κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένου και του 

ελέγχου για την εξακρίβωση της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, 

εντοπιστούν διαφορές και διαπιστωθούν παρατυπίες ή δόλος, τότε αυτά θα 

αντιμετωπίζονται με την επιβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 

κυρώσεων και ποινών. Κατά τον έλεγχο εφαρμογής του Μέτρου 

διαπιστώθηκε περίπτωση στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των 

μετρήσεων των τεμαχίων κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στις δύο εκτάσεις για τις 

οποίες αιτήθηκε ο αιτητής δεν υπήρχαν καλλιεργημένα αμπέλια και ζητήθηκε 

από τον αιτητή να υποβάλει διορθωμένη αίτηση, χωρίς ωστόσο να του 

επιβληθεί  οποιαδήποτε ποινή.  Κατά την άποψή μας, οι περιπτώσεις στις 

οποίες εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της αιτηθείσας και της 

επιλέξιμης έκτασης και ιδιαίτερα αυτές των οποίων η αιτηθείσα έκταση δεν 

είναι καλλιεργημένη, και κατά συνέπειαν η ενέργεια θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως σκόπιμη με πρόθεση την εξαπάτηση του Οργανισμού,  θα 

έπρεπε να τυγχάνουν αυστηρότερου χειρισμού από τον Οργανισμό. 
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Θεωρούμε ότι η επιβολή ποινών και κυρώσεων σε περιπτώσεις όπως τις πιο 

πάνω, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε παρόμοιες περιπτώσεις και θα 

ασκήσει πίεση προς τους αιτητές να δηλώνουν τα στοιχεία τους με 

περισσότερη υπευθυνότητα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, βάσει της διαδικασίας εφαρμογής του 

Μέτρου, οι αιτητές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.  Στη συνέχεια, 

διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι και οι αιτητές ενημερώνονται γραπτώς για τα 

τεμάχια που εγκρίνονται ή απορρίπτονται, μαζί με τις σχετικές εκτάσεις.  

Μετά οι αιτητές δηλώνουν γραπτώς, σε ειδικό έντυπο, τα τεμάχια που 

εντάσσουν στο Μέτρο μαζί με τη σχετική έκταση. 

22. Μέτρο ΣΑΠ 3α – Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο. 

Η δαπάνη στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου καταβάλλεται εξολοκλήρου  από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, κατά ποσοστό 40% ή 20%, της 

επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(α)  Βάσει του εγχειριδίου εφαρμογής του Μέτρου οι αιτήσεις εγκρίνονται ή 

απορρίπτονται από επιτροπή η οποία αξιολογεί και βαθμολογεί την αίτηση βάσει 

κριτηρίων, όπως ο τόπος εγκατάστασης, η κατοχή αμπελουργικής εκμετάλλευσης, 

η βιωσιμότητα κ.ά.  Θεωρούμε ότι τα κριτήρια που τίθενται είναι πολύ γενικά και 

δεν καθοδηγούν την επιτροπή αξιολόγησης ως προς τη βαθμολόγηση των 

αιτήσεων, γεγονός που έχει επισημανθεί και από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου του Οργανισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση αίτησης, την 

οποία η επιτροπή αξιολόγησης βαθμολόγησε με 49/100, με αποτέλεσμα να μη 

εξασφαλίζεται το σύνολο της απαιτούμενης βαθμολογίας, και ως εκ τούτου η 

αίτηση να απορριφθεί.  Εντούτοις, σε εξέταση της ίδιας αίτησης από την επιτροπή 

ενστάσεων, με τα ίδια κριτήρια, και χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα της αίτησης, η 

αίτηση εγκρίθηκε για ενίσχυση και συγκέντρωσε βαθμολογία 67,5/100.  

Όπως μας πληροφόρησε ο ΟΑΠ, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου για επανεξέταση των κριτηρίων, ώστε αυτά να γίνουν πιο 

συγκεκριμένα και αντικειμενικά και όλες οι επενδύσεις να αξιολογούνται με 

ομοιόμορφο, αντικειμενικό και ισότιμο τρόπο, ο Οργανισμός προβαίνει σε αλλαγές  

στο νέο εγχειρίδιο που ετοιμάζει για αιτήσεις της 3ης προκήρυξης.    
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(β) Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Μέτρου, οι αιτητές μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

επιδοτούνται με ποσοστό 40% και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που δεν πληρούν 

τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, με ποσοστό 20%.  Όπως 

διαπιστώθηκε, δεν περιλαμβάνονται σημεία ελέγχου ώστε να επιβεβαιώνεται η 

ικανοποίηση των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για να καταταγεί ένας 

αιτητής ως μικρομεσαία επιχείρηση.  Επίσης παρατηρήθηκε ότι δεν ζητείται από 

τους αιτητές να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση κατά πόσο μια επιχείρηση είναι 

μεμονωμένη ή διατηρεί αδελφικές, θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, και 

συνεπώς να προσκομίζονται και οι ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, για 

σκοπούς συμψηφισμού της χορηγίας έτσι ώστε, όπως προνοείται στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής του Μέτρου, η συνολική ενίσχυση που καταβάλλεται να μη ξεπερνά τα 

ανώτατα ποσοστά στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών όλων των εταιρειών του 

ομίλου.  Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το σημείο αυτό ελέγχεται από την 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου της 3ης 

προκήρυξης περιλαμβάνεται πρόνοια βάσει της οποίας το εν λόγω σημείο θα 

συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά της Επιτροπής. 

(γ)    Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, για αιτήσεις που αφορούν 

επενδύσεις άνω των €150.000 απαιτείται η προσκόμιση τεχνοοικονομικής μελέτης.  

Παρατηρήθηκε  ότι στοιχεία που περιέχονται στην τεχνοοικονομική μελέτη (όπως 

χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και δανεισμό) δεν συνάδουν σε όλες τις 

περιπτώσεις με τις πληροφορίες που περιέχονται σε πιστοποιητικά που 

προσκομίστηκαν (όπως πιστοποιητικά καταθέσεων αιτητών στην τράπεζα, 

πιστοποιητικά/εγκρίσεις δανείων).   

(δ)   Στον κατάλογο επισυναπτόμενων εγγράφων, ο οποίος αποτελεί μέρος της 

αίτησης για το υπό αναφορά Μέτρο, συμπεριλαμβάνονται και «προσφορές για 

μηχανήματα/εξοπλισμό».  Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι αιτητές προσκομίζουν 

μόνο τα έγγραφα της προσφοράς του προμηθευτή στον οποίο ανάθεσαν την 

εκτέλεση, χωρίς να προσκομίζουν όλες τις προσφορές που λήφθηκαν, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι εξασφαλίστηκαν οι πιο συμφέρουσες τιμές. Όπως μας 

πληροφόρησε ο Οργανισμός, στο ενημερωτικό φυλλάδιο της 3ης προκήρυξης του 

Μέτρου ζητείται όπως προσκομίζονται δύο προσφορές.    

 

 



 - 39 -

23. Έλεγχοι κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 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. 

Οι ΚΓΠ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους των εκταρικών 

επιδοτήσεων και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του ΣΑΑ 2004-2006 από την 

1.1.2007.  Από την 1.1.2009, πέραν των ΚΓΠ, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 

ορισμένων ΚΑ∆ που αφορούν σε οκτώ Κανονισμούς/Οδηγίες, από τους 

δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων (εκταρικές και κεφαλικές ενισχύσεις) και 

ορισμένων Μέτρων / Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

Σε περίπτωση που παρατηρούνται παραβιάσεις 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 παραβίασης.  Αν η παραβίαση 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) Επιβολή ποινών πολλαπλής συμμόρφωσης στις κεφαλικές επιδοτήσεις 

αιγοπροβάτων.   Παρατηρήθηκε ότι οι σχετικές αποκοπές υπολογίστηκαν σε 

ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας και εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο 

σύνδεσης του συστήματος κεφαλικών επιδοτήσεων με το σύστημα πολλαπλής 

συμμόρφωσης, όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση των εκταρικών επιδοτήσεων, 

ώστε ο υπολογισμός να διενεργείται αυτόματα και να μειώνεται ο κίνδυνος λαθών.  

Η σύνδεση των δύο συστημάτων θα διασφαλίσει επίσης την χρήση των πλέον 

επικαιροποιημένων στοιχείων από το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι έχει δοθεί η ανάλογη προτεραιότητα για 

υλοποίηση της συγκεκριμένης διασύνδεσης.  

(β)  Επιβολή ποινών πολλαπλής συμμόρφωσης στο Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων – Μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε γεωργική γη να 

διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθορίζοντας 

στοιχειώδεις απαιτήσεις με βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο Παράρτημα III του 

Κανονισμού.  Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται και η προστασία των υδάτων μέσω 

της τήρησης των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, που 

προβλέπουν ότι γεωτρήσεις άρδευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε τεμάχια που 

τυγχάνουν επιδότησης, θα πρέπει να είναι δεόντως αδειοδοτημένες.  Σύμφωνα με 

οδηγίες που δόθηκαν από το Βοηθό Επίτροπο προς το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

με σημείωμα ημερ. 27.9.2010, αιτητές οι οποίοι ευρεθούν να αρδεύουν από μη 

αδειοδοτημένες γεωτρήσεις θα 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 εξετάζεται από το ΤΑΥ.   

Από διασταυρούμενο έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας μεταξύ της βάσης 

δεδομένων του ΟΑΠ και βάσης δεδομένων που ετοιμάζει το ΤΑΥ μέσω της 

διεξαγωγής πιλοτικής έρευνας για την καταμέτρηση του αριθμού των νόμιμων και 

παράνομων γεωτρήσεων στον υδροφορέα Κεντρικής Μεσαορίας,  διαπιστώθηκαν 

περιπτώσεις τεμαχίων που έτυχαν κλασικού επιτόπιου ελέγχου από τον ΟΑΠ, και 

που αρδεύονται από μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις  για τις  οποίες δεν υπάρχει 

στο φάκελο επιτόπιου ελέγχου σχετική βεβαίωση υποβολής αίτησης για 

νομιμοποίηση της γεώτρησης, όπου δεν επιβλήθηκε ποινή σχετικά με μη τήρηση 

των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι στις περιπτώσεις αυτές θα επιβληθεί ποινή. 

(γ) Μηχανογράφηση. Η σχετική προσφορά για μηχανογράφηση του σχετικού 

υποσυστήματος κατακυρώθηκε για το ποσό των €33.661 συν ΦΠΑ.  Όπως 

διαπιστώθηκε, ο Οργανισμός κατέβαλε στον συμβασιούχο επιπρόσθετο ποσό 

ύψους €9.323 συν ΦΠΑ, για νέες απαιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην 

προσφορά.  Παρακαλέσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους για τους 
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οποίους οι επιπρόσθετες εργασίες δεν είχαν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί εξ 

αρχής στην προσφορά. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, οι επιπλέον εργασίες προέκυψαν από 

έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγροτική Ανάπτυξη καθώς και από τις 

διάφορες επαφές και την διμερή που ακολούθησε στα πλαίσια του ελέγχου αυτού. 

24. Σύμβαση για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος 

για τη διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-

2013.     

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

9.3.2007, ο Οργανισμός κατακύρωσε, στις 16.11.2007 σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος για τη διαχείριση 

ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013, σε κοινοπραξία εταιρειών.  

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 22.11.2007 για ποσό ύψους €683.553, 

περιλαμβανομένης λειτουργικής υποστήριξης και του κόστους συντήρησης, πλέον 

ΦΠΑ. Το έργο αφορά την μηχανογράφηση 18 Μέτρων, ορισμένα από τα οποία 

αποτελούνται από επιμέρους Καθεστώτα, για τα οποία απαιτείται η κατασκευή 22 

συνολικά υποσυστημάτων.  

Η ανάδοχη κοινοπραξία ανέλαβε να ολοκληρώσει το έργο σε 18 μήνες με 

αναμενόμενη ημερομηνία τελικής παράδοσης τις 15.5.2009. Όπως αναφέρεται 

εκτενέστερα στην προηγούμενή μας Έκθεση, με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα 

που υπέβαλε η Κοινοπραξία στις 29.1.2010, και έτυχε της σύμφωνης γνώμης του 

ΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας, το έργο αναμενόταν  να ολοκληρωθεί στις 

16.12.2010.  

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τον  Οργανισμό, μέχρι τις 2.5.2011 

εκκρεμούσε η ολοκλήρωση δύο Μέτρων/Καθεστώτων σημειώνοντας καθυστέρηση 

πέραν των 5 μηνών σε σχέση με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.   Επισημαίνεται 

ότι, με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του έργου παρουσιάζει 

σημαντική καθυστέρηση σχεδόν 24 μηνών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, για 10 

Μέτρα/Καθεστώτα η μηχανογράφηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν 

αρχίσει ακόμα να καταβάλλονται πληρωμές σε δικαιούχους, παρόλο που 

μεσολάβησε διάστημα 4-10 μηνών από την αποδοχή των συστημάτων, ενώ για 

ορισμένα άλλα, για τα οποία έχουν αρχίσει να καταβάλλονται πληρωμές, 
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παρατηρήθηκε καθυστέρηση μέχρι και 11 μηνών από την ημέρα αποδοχής του 

μηχανογραφικού συστήματος μέχρι την έναρξη των πληρωμών. 

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους που οδήγησαν στη   συνεχιζόμενη 

καθυστέρηση του έργου και των πληρωμών Μέτρων η μηχανογράφηση των 

οποίων είχε ολοκληρωθεί. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με τον διευθυντή του έργου, οι 

καθυστερήσεις του έργου οφείλονται τόσο στην ανάδοχο κοινοπραξία όσο και στον 

ΟΑΠ (εμπλεκόμενους ανάδοχους).  Το έργο αφορά στη μηχανογράφηση μεγάλου 

αριθμού Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ και εμπλέκονται σε αυτό μεγάλος 

αριθμός ατόμων προερχόμενοι από διαφορετικές υπηρεσίες της δημόσιας 

υπηρεσίας όπου ο ΟΑΠ δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο, γεγονός που προσθέτει 

στην πολυπλοκότητα του έργου.  Παρά τα αρχικά και μεγάλα προβλήματα που 

παρουσίαζε το έργο έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες και λήφθηκαν 

διορθωτικά μέτρα με αποτέλεσμα να έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 90%. 

 (β) Η μηχανογράφηση των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 2.3 

«Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2007 – 2013, η οποία αρχικά 

περιλήφθηκε  στον επανασχεδιασμό του ΟΣ∆Ε και στην συνέχεια εγκαταλείφθηκε, 

όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε σχετική επιστολή της Υπηρεσίας μας ημερ. 

14.1.2011, λόγω άλλων προτεραιοτήτων του Οργανισμού και της μη επαρκούς 

στελέχωσης του Τμήματος Πληροφορικής, ανατέθηκε στην πιο πάνω εταιρεία ως 

επέκταση του αρχικού συμβολαίου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς, 

ωστόσο να υπάρχει έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε 

να αναφέρονται οι λόγοι και το άρθρο της σχετικής νομοθεσίας που επικαλέστηκε 

ο Οργανισμός.  Σύμφωνα με την οικονομική πρόταση της εταιρείας, ημερ. 

5.1.2011, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €152.000. Όπως μας 

πληροφόρησε ο ΟΑΠ μέρος των υποσυστημάτων για τρία Καθεστώτα 

παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2011, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση άλλων τριών 

Καθεστώτων.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της αρχικής 

σύμβασης, παρεχόταν η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης με τη 

μηχανογράφηση πρόσθετων Μέτρων και Καθεστώτων και ο Οργανισμός επέλεξε 

να ασκήσει την επιλογή αυτή.  Μας ενημέρωσε επίσης ότι, πριν τη 

διαπραγμάτευση, ετοιμάστηκαν σχετικά σημειώματα και διενεργήθηκαν σειρά 
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συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων και του Επιτρόπου, και η 

προώθηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αποφασίστηκε ως η μόνη δυνατή 

οδός για τον Οργανισμό, για τεχνικούς λόγους. 

(γ) Στις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2007-2013 «Τεχνική 

Υποστήριξη» , για το οποίο δικαιούχος είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή, περιλαμβάνεται 

η εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης,  

παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ.   Ο Οργανισμός, με επιστολές του 

ημερ. 17.6.2010 και 30.11.2010  προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή, ζήτησε, μεταξύ 

άλλων, ενημέρωση κατά πόσο θα μπορούσε να αιτηθεί τη χρηματοδότηση της 

αρχικής σύμβασης μηχανογράφησης, ύψους €683.553  και στη συνέχεια της 

συμπληρωματικής σύμβασης, ύψους €152.000, στα πλαίσια του πιο πάνω 

Μέτρου.  Η ∆ιαχειριστική Αρχή, στην απαντητική της επιστολή ημερ. 21.7.2010 

αναφορικά με την αρχική σύμβαση, απάντησε τα άλλα ερωτήματα που εγείρονται 

στην επιστολή του Οργανισμού, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο θέμα της 

χρηματοδότησης της σύμβασης μηχανογράφησης ενώ στην αντίστοιχη επιστολή 

της ημερ. 22.12.2010 σε σχέση με τη συμπληρωματική σύμβαση, αναφέρει ότι 

αυτή θα μπορούσε να τύχει χρηματοδότησης, νοουμένου ότι θα τηρηθούν πλήρως 

οι απαιτήσεις του περί Συμβάσεων Νόμου για διεξαγωγή διαγωνισμού για επιλογή 

της εταιρείας που θα αναπτύξει τα λογισμικά.  

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους που ο Οργανισμός δεν προώθησε 

έγκαιρα την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση της χρηματοδότησης της αρχικής 

σύμβασης, πριν τη διενέργεια της δαπάνης, καθώς επίσης γιατί δεν προώθησε την  

υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης μετά την 

απάντηση της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, κατά το χρόνο της προκήρυξης της 

αρχικής προσφοράς, το περιεχόμενο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν ήταν ακόμα τελικό 

ενώ σχετικά με την αίτηση χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης, μας 

ανέφερε ότι έγινε διαβούλευση με τη ∆ιαχειριστική Αρχή και αποφασίστηκε να μην 

προωθηθεί η αίτηση. 

(δ) 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. 
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Σκοπός του εν λόγω ελέγχου ήταν ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και τρωτών 

σημείων στις κύριες εφαρμογές του Οργανισμού, τα οποία πιθανόν να τον 

εκθέσουν σε διάφορους κινδύνους ή/και υποκλοπή δεδομένων από κακόβουλους 

εισβολείς.  

Μεταξύ των συστημάτων που ελέγχθηκαν, ήταν και η μηχανογράφηση των 

Μέτρων του ΠΑΑ που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία που αναφέρεται πιο 

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

ημερ. 21.3.2011, προς την κοινοπραξία, απέστειλε πίνακα των προβλημάτων που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και ζήτησε ενημέρωση για τις 

διορθωτικές ενέργειες που προγραμματίζεται να ληφθούν.  Ζητήσαμε όπως 

ενημερωθούμε για την ανταπόκριση της κοινοπραξίας στο πιο πάνω αίτημα του 

Οργανισμού. 

25. 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 2010 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε τρεις  

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

Πενταετές Πρόγραμμα Ελέγχου 2009 - 2013, δύο ελέγχους παρακολούθησης 

εισηγήσεων από προηγούμενους ελέγχους, και τρείς έκτακτους 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 
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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 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης του Οργανισμού, ως η ειδική υπηρεσία που 

καθορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.  Κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 2010 – 

Ιουνίου 2011, είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή ελέγχων σε 13 δικαιούχους που 

αφορούν σε πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το 2009.  Η εκτέλεση πέντε ελέγχων 

έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων.    

Σύμφωνα με Αρχείο Παρατυπιών 2010 (παρατυπίες άνω των €10.000), τέσσερεις 

οικονομικοί φορείς με συνολικό ποσό οικονομικής επίπτωσης της παρατυπίας 

(κοινοτική δαπάνη) ύψους €477.448, έχουν κοινοποιηθεί στον OLAF κατά το 2010. 

26. Στέγαση κεντρικών γραφείων Οργανισμού. 

Η στέγαση των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού σε τεμάχιο κρατικής γης που 

του παραχωρήθηκε βάσει συμφωνίας μίσθωσης που έγινε από τις 30.5.2009,   

βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα.  Εντός του 2010  το τεμάχιο οριοθετήθηκε και  

περιφράχθηκε ωστόσο δεν έχει προωθηθεί ακόμα η έναρξη του έργου λόγω, 

όπως μας αναφέρθηκε, της μη έγκρισης, από το Υπουργείο Οικονομικών,  

συμπερίληψης σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, τόσο 

για το 2010 όσο και για το 2011.  Σημειώνεται ότι το ετήσιο μίσθωμα του υπό 

αναφορά τεμαχίου ανέρχεται σε €75.776 ετησίως, ενώ το συνολικό ποσό που 

δαπανήθηκε κατά το 2010 για ενοίκια στέγασης των κεντρικών γραφείων και 

επαρχιακού γραφείου Λευκωσίας, καθώς και για ενοίκια αντίστοιχων χώρων 

στάθμευσης, αποθηκών και εφεδρικών συστημάτων, ανήλθε σε €416.317. 
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