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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) ιδρύθηκε το 1977, ως νομικό πρόσωπο με βάση τον 

περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμο του 1977 και λειτουργούσε μέχρι τις 30.8.2019 σύμφωνα με τις 

πρόνοιες των Κανονισμών του, όπως εγκρίνονταν από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Ο ΟΓΑ διοικείτο από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου οριζόταν στον περί 

Γεωργικής Ασφάλισης Νόμο. Οι δραστηριότητες του ΟΓΑ υπάγονταν στην εποπτεία του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βάσει Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ. 4.2.2015 (Αρ. Απόφασης 78.295). 

Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ήταν η παροχή υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης 

στους γεωργούς, μέσω ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης και η πληρωμή 

αποζημιώσεων για ζημιές προκαλούμενες στα γεωργικά προϊόντα, συνεπεία αναπόφευκτων 

φυσικών αιτιών. Σκοπός του Οργανισμού ήταν η προαγωγή της εθνικής οικονομίας και η ευημερία 

των απασχολούμενων στη γεωργία, δια της βελτίωσης των συνθηκών οικονομικής σταθερότητας 

στη γεωργία και της παροχής των μέσων προς διεξαγωγή έρευνας και απόκτηση επωφελούς 

εμπειρίας για τη γεωργική ασφάλιση. 

Σύμφωνα με το περί Διάλυσης και Εκκαθάρισης του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης Διάταγμα 

του 2019 που εκδόθηκε στις 30.8.2019 (Κ.ΔΠ. 286/2019), ο Οργανισμός διαλύθηκε και ανατέθηκε 

στον Επίσημο Παραλήπτη η ολοκλήρωση της εκκαθάρισής του εντός δέκα μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του Διατάγματος, η οποία στη συνέχεια, με βάση νέο Διάταγμα που 

εκδόθηκε στις 19.6.2020 (Κ.Δ.Π. 263/2020), παρατάθηκε έως τις 31.12.2020. 

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο 

(Ν.103(Ι)/2019), η διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα 

παραγωγής της, διενεργείται αποκλειστικά μέσω σχεδίων, περιλαμβανομένων και σχεδίων 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, τα οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Γεωργίας, ως η αρμόδια Αρχή, 

χρηματοδοτούνται από Ταμείο. Για τον σκοπό αυτό καθιδρύθηκε το Ταμείο Προστασίας και 

Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής.  

Επίσης, σύμφωνα με τον  περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποιητικό) Νόμο (Ν.104(Ι)/2019), σε 

περίπτωση διάλυσης του ΟΓΑ, κάθε ποσό που έχει εισπραχθεί από ή που οφείλεται σε αυτόν 

καθώς και οι υποχρεώσεις του μεταφέρεται στο υπό αναφορά Ταμείο. Συναφώς αναφέρουμε ότι, 

δυνάμει του περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμου (Ν.105(Ι)/2019), από τις 44 που υπήρχαν στον Οργανισμό, 33 θέσεις 

μεταφέρθηκαν με τους κατόχους τους στη Δημόσια Υπηρεσία. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΟΓΑ για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 30.8.2019, 

ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του περί της 

Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 

(Ν.113/2002). Η Έκθεση Ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί με 

την Επιστολή προς τη Διοίκηση του Οργανισμού (Management Letter). 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν  

από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 

30.8.2019, ως ακολούθως: 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους 

Αποτελέσματα περιόδου € 

Έσοδα 7.355.654  

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 6.714.894 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 8.086.270  

(Έλλειμμα) πριν από τη φορολογία   (730.616) 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 30.8.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά   2.965.641 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις  *13.166.177 

* Ποσό ύψους €13.091.669 αφορά στο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο, έκτακτο και ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 30.8.2019 *33 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 1.152.984 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
30.8.2019] 

     34.939 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές χωρίς την εισφορά 
στο Σχέδιο Συντάξεων 

   924.817 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     28.025 

Δαπάνες για εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 228.167 

* Δυνάμει του περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως στη Δημόσια Υπηρεσία 

Νόμου (Ν.105(Ι)/2019), ημερ. 23.7.2019, 33 από τις 44 θέσεις υπαλλήλων που υπήρχαν στον Οργανισμό 

μεταφέρθηκαν με τους κατόχους τους στη Δημόσια Υπηρεσία και συγκεκριμένα στα Τμήματα Γεωργίας, Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού και στο Γενικό Λογιστήριο.  
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2.3.2 Ωφελήματα προσωπικού 

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€ 

 
Συνταξιούχοι 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

- - - - - 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

- - - - - 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

- - - - - 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - - - 

Ταμείο Προνοίας - - - - - 

Σύνολο - - - - - 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 30.8.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή, που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχους 

σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση, ημερ. 4.6.2020, ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές, ως αναδόχους 

σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια θέματα που αναφέρονται σε 

αυτήν, καθώς και τα σχόλια του Οργανισμού, όπως αναφέρονται σε σχετική επιστολή ημερ. 

9.6.2020, είναι τα ακόλουθα:  

 Οι οικονομικές καταστάσεις δεν συμμορφώνονται με το Λογιστικό Πρότυπο 1 «Παρουσίαση 

Οικονομικών Καταστάσεων». Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος όπως η παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων και οι επεξηγηματικές σημειώσεις που περιλαμβάνονται να μην 

είναι κατανοητές και να μην συμμορφώνονται με τις αρχές του Διεθνές Λογιστικού 

Προτύπου. 

 Οι χρεώστες περιλαμβάνουν ποσό ύψους €2.154.857 που αφορά σε κρατική χορηγία για 

ασφάλιστρα εισπρακτέα, το οποίο δεν αναμένεται να εισπραχθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ο κίνδυνος να πρέπει να χαρακτηριστεί ως επισφαλές. Ο ΟΓΑ ανέφερε στους ιδιώτες ελεγκτές 

ότι το εν λόγω ποσό ουσιαστικά διαγράφηκε, καθότι δεν μεταφέρθηκε στο Ταμείο 

Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι 

χρεώστες του ΟΓΑ με βάση τον περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 

(Ν.104(Ι)/2019). 

 Οι χρεώστες περιλαμβάνουν υπόλοιπα καθυστερημένων ασφαλίστρων για τα έτη 1987 με 

2015 ύψους €385.650, για τα οποία, έχοντας υπόψη την παλαιότητα τους αλλά και 

βλέποντας το ρυθμό με τον οποίο εισπράττονται, υπάρχει ο κίνδυνος να πρέπει να 

χαρακτηριστούν ως επισφαλή. Ο ΟΓΑ ανέφερε στους ιδιώτες ελεγκτές ότι το υπόλοιπο των 

εν λόγω χρεωστών έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής 

Παραγωγής, με βάση τον Τροποποιητικό Ν.104(Ι)/2019 και ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη 

επισφαλών χρεωστών του πρώην ΟΓΑ, θα γίνει από τη Γενική Λογίστρια η οποία, σύμφωνα 

με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν. 

103(I)/2019), διευθύνει και επιβλέπει τη λογιστική εργασία του Ταμείου. 

 Η τελευταία αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για το Σχέδιο Συντάξεων αφορούσε στο 

έτος που έληξε στις 31.12.2012. Ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος τα πραγματικά στοιχεία 

ενεργητικού και οι υποχρεώσεις του Σχεδίου Συντάξεως στις 30.8.2019 να είναι σημαντικά 

διαφοροποιημένα από τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 

ΟΓΑ ανέφερε προς τους ιδιώτες ελεγκτές, ότι το κράτος αναλαμβάνει την καταβολή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του ΟΓΑ. 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(α) των περί Γεωργικής Ασφάλισης Κανονισμών 1977 με 2010, 

οποιοδήποτε ασφαλισμένο πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά, υποχρεούται να υποβάλει 

Δήλωση Ζημιάς εντός επτά ημερών από την ημέρα που συνέβηκε η ζημιά ή κηρύχτηκε η 

περιοχή σαν ανομβριόπληκτη. Παρατηρήθηκε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται 

αποδεκτές Δηλώσεις Ζημιάς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα καθώς και περιπτώσεις όπου 

στις Δηλώσεις Ζημιάς δεν αναγραφόταν η ημερομηνία που συνέβηκε η ζημιά, με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί να εξεταστεί κατά πόσο υποβλήθηκαν εντός των καθορισμένων χρονικών 

ορίων οι συγκεκριμένες Δηλώσεις Ζημιάς.  Ο ΟΓΑ ανέφερε στους ιδιώτες ελεγκτές ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μπορούσε να εγκρίνει εκπρόθεσμες Δηλώσεις Ζημιάς, 

εάν υπήρχαν επαρκείς δικαιολογίες, όπως, απουσία στο εξωτερικό ή ασθένεια του αιτητή. 

Επιπλέον σημείωσε ότι, όσον αφορά στη μη αναγραφή της ημερομηνίας σε Δηλώσεις Ζημιάς, 

η ημερομηνία του συμβάντος μπορούσε να εντοπιστεί από τις δηλώσεις άλλων παραγωγών. 
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