
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

 

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 τον «Περί 

της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και 

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

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

οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. 

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

πιστώσεων που προέρχονται από τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία και κατατίθενται στο Ταμείο Πληρωμών του 

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

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

χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 

3. ∆ιαπίστευση. 

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

την αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, δηλαδή τον Υπουργό ΓΦΠΠ, η οποία, βάσει του 

άρθρου 10 του Κανονισμού 1290/2005, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιεί ο Οργανισμός να μπορούν να 

καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση.   Με βάση το άρθρο 42 του Νόμου, ο 

Υπουργός διορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, για χρονική περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα τρία έτη, μία από τις κύριες αρμοδιότητες της οποίας είναι η 

παρακολούθηση της τήρησης, από τον ΟΑΠ, των προϋποθέσεων διαπίστευσης.   

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

διαπίστευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών. Η 

τελευταία πράξη διαπίστευσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 14.8.2009, με ισχύ από τις 8.7.2009.   
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η διαπίστευση είναι μια διαρκής διαδικασία και η 

αρμόδια Αρχή οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ανά τριετία κατά πόσο ο Οργανισμός Πληρωμών εξακολουθεί να συμμορφώνεται 

με τα κριτήρια διαπίστευσης. Η τελευταία ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

από την αρμόδια Αρχή, αναφορικά με τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα 

κριτήρια διαπίστευσης, υποβλήθηκε στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

885/2006, στις 22.2.2013 και αφορούσε στην περίοδο 16.10.2009 – 15.10.2012.  

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 μη τήρηση/εφαρμογή των κριτηρίων διαπίστευσης, γεγονός που καθιστά 

ακόμα πιο επιτακτική τη συμμόρφωση του Οργανισμού με αυτά. 

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου. 

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

1290/2005, που αναφέρεται στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και ο 

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

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

αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δήλωση αξιοπιστίας αναφέρουν αν, 

κατά την κρίση τους, οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν και ελέγχθηκαν από το Όργανο 

Πιστοποίησης παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων 

και ότι έχει θεσπιστεί ένα σύστημα, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλληλα 

διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης 

αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς κανόνες. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 27.1.2014, δήλωση αξιοπιστίας 

χωρίς επιφύλαξη για το οικονομικό έτος 16.10.2012-15.10.2013.  

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

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

Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
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Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(ΕΕΒΤ) και το Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι πιο πάνω ανάδοχοι διεκπεραιώνουν τις 

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

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

Οργανισμό, ο οποίος διενεργεί δικούς του επιπρόσθετους ελέγχους, στα πλαίσια της 

συνεχόμενης επίβλεψης των αναδόχων του, και αφού βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι 

πρόνοιες των εγχειριδίων εφαρμογής και των κοινοτικών κανόνων, τηρεί τα απαιτούμενα 

στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σημειώνεται ότι, βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 5.6.2013, ο ΟΚΓΒ 

και το ΣΑΠ έχουν καταργηθεί και οι αρμοδιότητες και μέρος του προσωπικού τους 

μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Γεωργίας. Ο Υπουργός ΓΦΠΠ, με επιστολή του ημερ. 

2.10.2013, ενημέρωσε τον ΟΑΠ ότι οι αρμοδιότητες αναδοχής των δύο πιο πάνω 

Οργανισμών έχουν ανατεθεί στο Τμήμα Γεωργίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον 

Νόμο, η εξουσία για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ανάδοχους ανήκει στον ΟΑΠ. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΠ, οι ανάδοχοι οργανισμοί απασχολούσαν, στις 10.4.2014, 

τους πιο κάτω αριθμούς προσωπικού για διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που τους 

εκχωρήθηκαν από τον ΟΑΠ, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το κράτος, μέσω 

των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των αναδόχων. 

 
Ανάδοχος Οργανισμός 

Αριθμός 
προσωπικού για 
μέτρα ΟΑΠ – 

10.4.2014 

Τμήμα Γεωργίας 38 

Τμήμα ∆ασών  11 

Υπουργείο ΕΕΒΤ 12 

ΟΚΓΒ 15 

ΣΑΠ 34 

Υπουργείο Εσωτερικών 12 

Σύνολο 122 

Σύμφωνα με σχετική πρόνοια των συμφωνιών αναδοχής, οι ανάδοχοι οργανισμοί 

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

οικονομικό έτος που έληξε στις 15.10.2013, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που 

υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

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

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

αλληλογραφία/σημειώματα, προβλήματα σε σχέση με τις αρμοδιότητες και 
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υποχρεώσεις τους έναντι του Οργανισμού.  Επαναλάβαμε την εισήγησή μας όπως, 

μέχρι την άρση των αναδοχών, τα θέματα αυτά διασαφηνιστούν το συντομότερο, με 

την συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας στις συμφωνίες αναδοχής. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους κατέστη 

αναγκαία, κυρίως λόγω της επείγουσας ανάγκης που προέκυψε για άμεση λειτουργία 

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

σύσταση του Οργανισμού, ώστε να μην απολεσθεί κοινοτική χρηματοδότηση στον 

τομέα της γεωργίας. Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Επιτρόπου Αγροτικών 

Πληρωμών προς τον Υπουργό ΓΦΠΠ, ημερ. 2.7.2013, ο Οργανισμός έχει προβεί, 

κατόπιν εισήγησής μας, σε επαναξιολόγηση του θέματος των αναδοχών, με στόχο την 

καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του και την εξοικονόμηση πόρων, και θεωρεί 

ότι, η εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε, του επιτρέπουν πλέον να αναλάβει 

πλήρως όλες τις εργασίες που εκτελούν σήμερα οι ανάδοχοί του, με πρόσθετο 

προσωπικό 15 - 20 ατόμων.  Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, ο ΟΑΠ θεωρεί πως με 

τον τρόπο αυτό θα προκύψουν σημαντικές εξοικονομήσεις προσωπικού, θα 

περιοριστεί η διπλή εκτέλεση εργασιών και θα ενοποιηθούν τα διάφορα συστήματα, με 

όλα τα συνεπαγόμενα πλεονεκτήματα. 

Τόσο ο Υπουργός ΓΦΠΠ, όσο και οι Γενικοί ∆ιευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών 

και ΕΕΒΤ, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις πιο πάνω θέσεις, αναφέροντας ότι οι 

ανάδοχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με το υφιστάμενο σύστημα. 

6.  Έκθεση ∆ιεθνούς Τράπεζας.   

Στα πλαίσια της εξεταζόμενης αναδιάρθρωσης της δημόσιας υπηρεσίας, η ∆ιεθνής 

Τράπεζα προχώρησε στην αξιολόγηση και ετοιμασία σχετικής έκθεσης αναφορικά με 

το Υπουργείο ΓΦΠΠ και τους Οργανισμούς που σχετίζονται με τα θέματά του.  Στο 

κεφάλαιο της έκθεσης για τον ΟΑΠ, γίνεται αναφορά στο ότι, παρόλο που ο αριθμός 

του προσωπικού του Οργανισμού παραμένει σταθερός, αυξήθηκε ο αριθμός των 

ατόμων που κατέχουν μόνιμες θέσεις.  ∆εδομένου του ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

εξόδων του Οργανισμού (εκ των οποίων το κόστος μισθοδοσίας είναι το 

σημαντικότερο) είναι σταθερά και δεν κυμαίνονται σε συνάρτηση με το ύψος των 

επιδοτήσεων που καταβάλλονται, παρατηρείται ότι, λόγω της μείωσης των 

επιδοτήσεων που διαχειρίστηκε ο Οργανισμός κατά τα τελευταία χρόνια, το διοικητικό 

κόστος του ανά ευρώ επιδότησης, αυξήθηκε, σύμφωνα με την υπό αναφορά έκθεση, 
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από τα 4-7 σεντ ανά ευρώ κατά την περίοδο 2006-2009, σε 9 σεντ κατά το 2012, 

ποσό που κρίνεται αρκετά υψηλό.  

Η έκθεση της ∆ιεθνούς Τράπεζας υιοθετεί προηγούμενη εισήγηση της Υπηρεσίας 

μας για ανάκληση των αναδοχών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του 

προσωπικού του Οργανισμού, την εξοικονόμηση πόρων στους ανάδοχους και 

την απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του διοικητικού κόστους.  Αναφέρει 

επίσης, ως επιλογή προς εξέταση, την υπαγωγή του Οργανισμού στο Υπουργείο 

ΓΦΠΠ, με κατάργηση των θέσεων Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών 

Πληρωμών και τον διορισμό ∆ιευθυντή, ο οποίος θα υπάγεται στον Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου ΓΦΠΠ.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το διοικητικό κόστος του ΟΑΠ ανέρχεται, 

σύμφωνα με δικούς του υπολογισμούς, σε €0,786 και όχι σε €0,9, ανέφερε δε ότι ο 

ΟΑΠ αμφισβητεί την εγκυρότητα του εν λόγω δείκτη, αφού θεωρεί ότι δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης της απόδοσής του έναντι άλλων 

οργανισμών πληρωμών ή έναντι οποιουδήποτε αναδόχου του. Επισήμανε επίσης 

ότι ένας οργανισμός πληρωμών μπορεί μεν να ελέγξει και να επηρεάσει το 

διοικητικό του κόστος, αλλά το ύψος των επιδοτήσεων εξαρτάται από παράγοντες 

εκτός του ελέγχου του.  

7. Αποτελέσματα έτους:  Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν 

τη φορολογία για το 2013 ήταν €1.767.379, σε σύγκριση με €1.065.005 το 2012. 

 

2013 

€000 

2012 

€000 

Εισοδήματα 102.099 90.055 

Πληρωμές σε δικαιούχους (91.795) (79.836) 

 10.304 10.219 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 64 236 

Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (12.264) (11.773) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 129 253 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (1.767) (1.065) 

Φορολογία (38) (38) 

Έλλειμμα για το έτος (1.805) (1.103) 

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 
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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, στο αναβαλλόμενο εισόδημα, ως ποσά για 

κάλυψη μελλοντικών εξόδων λειτουργίας. Το ποσό αυτό, στις 31.12.2013, 

ανερχόταν σε €183.463. 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.  

8.   Βιωσιμότητα Οργανισμού.   

Στην έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, επισύρεται η 

προσοχή στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, που δείχνει ότι ο 

Οργανισμός υπέστη έλλειμμα ύψους €1.805.566 κατά τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013 και, κατά την ημερομηνία αυτή, οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού υπερέβαιναν τα περιουσιακά στοιχεία του κατά €11.962.283. 

Επισημαίνεται ότι η ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική 

μονάδα, εξαρτάται από την οικονομική στήριξη από το κράτος.  

9. Προϋπολογισμός Ταμείου Λειτουργίας. 

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

ετήσιο Προϋπολογισμό που αφορά στο Ταμείο Λειτουργίας. Ο Προϋπολογισμός 

υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και υποβάλλεται για το σκοπό αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο 

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

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

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

λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του 

Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό 

των δύο μηνών. 
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Αναφορικά με το Ταμείο Πληρωμών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισμού.  

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Λειτουργίας του Οργανισμού για το έτος 2013 διαβιβάστηκε, μέσω του Υπουργείου 

ΓΦΠΠ στο Υπουργείο Οικονομικών, στις 11.7.2012. Κατόπιν υποδείξεων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ο Οργανισμός ετοίμασε σειρά αναθεωρημένων 

Προϋπολογισμών με μειωμένο σύνολο δαπανών. Ο τελικός Προϋπολογισμός 

διαβιβάστηκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 21.1.2013, εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 20.3.2013 και αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 30.4.2013 (Νόμος 

29(ΙΙ)/2013). Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν 

€10.406.770. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2013 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε οκτώ άρθρα, συνολικού 

ύψους €187.210, οι οποίες καλύφθηκαν, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, 

από τη μεταφορά εξοικονομήσεων που προέκυψαν σε διάφορα άλλα 

άρθρα του Προϋπολογισμού και από τη μεταφορά μέρους των πιστώσεων 

του άρθρου «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες και Αποθεματικό», σύμφωνα με 

την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από το άρθρο 4 του Περί 

Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 

2013. Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω άρθρου του 

Νόμου, κατατέθηκαν, στις 29.8.2013, 16.9.2013 και 7.3.2014,  σχετικές 

εκθέσεις για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

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

€10.406.770 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας 

του Οργανισμού δαπανήθηκαν €9.781.664, δηλαδή το ποσοστό 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού ανήλθε στο 94%, ποσοστό που 

θεωρείται ικανοποιητικό. 

10.  Προσωπικό. 

(α)  Στελέχωση Οργανισμού.  Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2013, οι προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 

134, όσες και το 2012, από τις οποίες, κατά την 31.12.2013, είχαν πληρωθεί 126 
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(όσες και στις 31.12.2012), ενώ οκτώ παρέμειναν κενές. Στις 31.12.2013 

υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισμό 102 έκτακτοι υπάλληλοι (103 στις 

31.12.2012) και τέσσερεις ωρομίσθιοι.  

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προβεί σε επαναξιολόγηση των αναγκών 

του σε προσωπικό, αφού αν δεν προωθηθεί η ανάληψη των αρμοδιοτήτων των 

αναδόχων από τον ΟΑΠ, ενδεχομένως οι λειτουργίες του να μπορούν να 

διεκπεραιωθούν με σημαντικά χαμηλότερο αριθμό 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 2013 ανήλθαν στα 

€9.629.242 (2012: €9.059.474).  

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

εργοδοτούμενο ήταν €41.151 (€38.551 το 2012). Το ποσό αυτό είναι σχετικά 

χαμηλό σε σύγκριση με άλλους δημόσιους οργανισμούς, αφού πρόκειται για 

σχετικά νεοσύστατο οργανισμό, οι υπάλληλοι του οποίου βρίσκονται ακόμη στις 

πρώτες βαθμίδες της κλίμακάς τους. 

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού. Όπως αναφέραμε και στις 

Εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 20 (3)(β) του Νόμου, 

τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

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

Συντάξεων Νόμων που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Στη βάση εισήγησής μας, ο Οργανισμός ανέθεσε στις 1.11.2011, τη διενέργεια 

αναλογιστικής μελέτης, με ημερομηνία εκτίμησης την 31.12.2011 η οποία, βάσει 

του συμβολαίου, θα επικαιροποιείται ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Σύμφωνα με ενδιάμεση αναλογιστική εκτίμηση, το ύψος της αναλογιστικής 

υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 31.12.2013 ανερχόταν σε 

€12.648.650 (31.12.2012 - €9.815.712). Όπως διαπιστώθηκε, οι λογιστικές 

απεικονίσεις ετοιμάστηκαν, από τον αναλογιστή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

όλες οι αλλαγές που επήλθαν στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 65ο 

έτος της ηλικίας και η διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, 
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με βάση τον Νόμο 216(Ι)/2012, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές στην 

αναλογιστική υποχρέωση του Οργανισμού. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, για σκοπούς περίληψης των ως άνω 

αλλαγών, απαιτείται πλήρης αναλογιστική εκτίμηση, η οποία θα διενεργηθεί το 

2014, στα πλαίσια νέου διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί. 

11. Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2013 διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €91.795.104 (2012 - 

€79.575.229), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €14.657.940 ή ποσοστό 16% 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία (2012 - €35.874.901 ή ποσοστό 45%) και κατά 

€77.137.164 ή ποσοστό 84% (2012 - €43.700.328 ή ποσοστό 55%) από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η αύξηση στο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και η αντίστοιχη μείωση στην εθνική συνεισφορά οφείλεται, 

αφενός στη διαφοροποίηση των αντίστοιχων ποσών χρηματοδότησης του  

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013, από 50% - 50% σε 85% - 

15%, αντίστοιχα, και αφετέρου στη σταδιακή αύξηση των εκταρικών ενισχύσεων, 

με παράλληλη μείωση των εθνικών επιδοτήσεων και συμπληρωματικών 

ενισχύσεων. 

12. Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση. 

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

τον αποκλεισμό, από την κοινοτική χρηματοδότηση, δαπανών που 

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

αφορά σε δημοσιονομικές διορθώσεις που προέκυψαν μετά από έλεγχο που 

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

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

οποίο διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων.  

13. Μέτρο 2 - Προώθηση γεωργικών προϊόντων. 

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

προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, 

κυπριακός και βουλγάρικος οργανισμός υπέβαλαν, ως προτείνουσες οργανώσεις, 

στις 20.3.2008, πρόταση προγράμματος για διακρατική συνεργασία μεταξύ των 

χωρών Κύπρου και Βουλγαρίας, για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 

τυροκομικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (Ρωσία και Ουκρανία). Η εφαρμογή του πιο 
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πάνω Μέτρου, ανατέθηκε από τον ΟΑΠ, βάσει συμφωνίας, στο Υπουργείο ΕΕΒΤ.  

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

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.1.2009 και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσής 

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

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

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

και στο 20% από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

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

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, έχουν ολοκληρωθεί και υποβλήθηκαν 

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 Υπουργείο ΕΕΒΤ και τον ΟΑΠ ως μη επιλέξιμες δαπάνες.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από τον έλεγχο 

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

2010, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις που δημιουργούσαν, 

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

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

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

κοινοποίηση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής 

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

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

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

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

Συντονιστικού Φορέα Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) και του Υπουργείου 

ΕΕΒΤ, στις 12.7.2010. 

Η υπόθεση έχει καταχωριστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας και η 

εκδίκασή της έχει ανασταλεί, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα της 

∆ημοκρατίας, με την επιφύλαξη επανακαταχώρισής της.  

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

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

με τις διενεργηθείσες δαπάνες του προγράμματος και που ζητήθηκαν 

επανειλημμένα από τον ανάδοχο, συνιστά παρατυπία όπως αυτή ορίζεται στους 
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κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρατυπία κοινοποιήθηκε με βάση 

τις νενομισμένες διαδικασίες στην OLAF, και ο ΟΑΠ ζήτησε από τον οργανισμό 

την καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ύψους €1.120.069, τα οποία 

θα προσαυξάνονται με τόκο.  

Στις 18.12.2013, ο ΟΑΠ ενέκρινε αίτηση του ίδιου οργανισμού, στα πλαίσια Μέτρου 

του ΠΑΑ 2007 -2013, ύψους €348.465 και προχώρησε σε συμψηφισμό του ποσού 

αυτού με το ποσό των οφειλομένων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  Ως 

αποτέλεσμα, το χρεωστικό υπόλοιπο του οργανισμού στις 31.12.2013 ανερχόταν στις 

€771.604, πλέον τόκους.  Σημειώνεται ότι, στις 13.8.2012, ο ΟΑΠ κατέβαλε στον 

οργανισμό, επιδότηση ύψους €110.000, στα πλαίσια του Μέτρου 1.9. 

Ο κυπριακός οργανισμός καταχώρισε δύο αγωγές κατά της ∆ημοκρατίας και του 

ΟΑΠ, για τις οποίες οι κλίμακες των εξόδων για την μία είναι από €50,000 - 

€100,000 και για την άλλη πέραν των €2.000.000 για ζημιά που υπέστη λόγω 

αθετήσεως των συμβάσεων του προγράμματος και πέντε προσφυγές που 

αφορούν τον τερματισμό της σύμβασης του προγράμματος καθώς και την άρνηση 

εκτέλεσης πληρωμών που κοινοποιήθηκε σε αυτόν με επιστολή του ΟΑΠ ημερ. 

16.5.2011. Οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο της εκδίκασης και το 

∆ικαστήριο έχει ζητήσει από τα εμπλεκόμενα μέρη να προβούν σε αποκάλυψη 

εγγράφων. 

Επισημάναμε ότι, στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, ο οργανισμός 

έχει υποβάλει συνολικά τρεις εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού 

ύψους €811.667. Οι εγγυητικές βρίσκονται στην κατοχή του ΟΑΠ και παρόλο 

που το Υπουργείο ΕΕΒΤ, με επιστολή του ημερ. 22.5.2013, ενέκρινε τη 

ρευστοποίησή τους, βάσει των προνοιών της σχετικής σύμβασης, το θέμα 

βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, μέχρι σήμερα δεν 

έχει επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό από τον κυπριακό οργανισμό, σε σχέση με τα 

αχρεωστήτως καταβληθένατα ποσά, ενώ ο ΟΑΠ δεν προχώρησε στη 

ρευστοποίηση των εγγυητικών. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι όλα τα σχετικά 

έγγραφα, σε σχέση με τις αγωγές κατά του ΟΑΠ, έχουν σταλεί στους δικηγόρους 

που χειρίζονται την υπόθεση.  
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14.   Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α)  Επιτόπιοι έλεγχοι. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009, ο 

Οργανισμός υποχρεούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να καλύπτει 

τουλάχιστον το 5% του συνόλου των γεωργών που υποβάλλουν ενιαία αίτηση για 

ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει της 

έκτασης, με σκοπό την εξακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων 

που υποβάλλονται από τους αιτητές, της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των 

ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την 

πολλαπλή συμμόρφωση.   Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 30, αν οι 

επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες στο πλαίσιο 

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

Οργανισμός θα πρέπει να αυξήσει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων 

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

υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. 

Με βάση στοιχεία που τηρούνται από τον Οργανισμό, κατά το 2013 διενεργήθηκαν 

επιτόπιοι έλεγχοι σε συνολικό αριθμό 2.717 αιτήσεων του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης, ή ποσοστό 8% του 

συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση.  Σύμφωνα με 

τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, σε 332 περιπτώσεις ή 

ποσοστό 12,2% παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και 

δηλωθείσας έκτασης, δηλαδή το ποσοστό παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με 

το προηγούμενο έτος (11,8%).  Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε και το ποσοστό της μη 

ευρεθείσας έκτασης κατά τους επιτόπιους ελέγχους, το οποίο ανήλθε σε 2,4%. 

Σε επίπεδο του συνόλου των υποβληθείσων αιτήσεων, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν περαιτέρω βελτίωση, αφού το ποσοστό των αιτήσεων στις οποίες 

εντοπίστηκαν αποκλίσεις στην έκταση με βάση το σύνολο των διοικητικών και 

επιτόπιων ελέγχων ανέρχεται, κατά το 2013, σε 6,3%, σε σύγκριση με 8,2% το 

2012, και το ποσοστό της μη ευρεθείσας έκτασης στο σύνολο της αιτηθείσας 

έκτασης ανήλθε σε 1,1%, σε σύγκριση με 1,4% το 2012. 

Η διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων 

αναμένεται να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009, 

μέχρι τις 15.7.2014. 



 - 13 -

(β)  Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 

βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1.1.2015, θεσπίζεται 

Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (ΚΒΕ) μέσω του οποίου διατίθεται οικονομική στήριξη 

στους γεωργούς βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα οποία αποκτούνται με διαδικασία 

που ορίζεται στο άρθρο 24 του ίδιου Κανονισμού.  Σύμφωνα με το άρθρο 36, τα 

κράτη μέλη τα οποία το 2014 εφαρμόζουν το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής 

Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), στα οποία περιλαμβάνεται και η Κύπρος, μπορούν να 

συνεχίσουν την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος έως τις 31.12.2020, 

κοινοποιώντας την απόφασή τους, και την ημερομηνία λήξης της εφαρμογής αυτής, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1.8.2014. 

Ο Επίτροπος, με επιστολή του ημερ.19.2.2014 προς τον Υπουργό ΓΦΠΠ, 

παρέθεσε τις απόψεις του Οργανισμού σχετικά με τον πιο πάνω Κανονισμό,  

προτείνοντας, μεταξύ άλλων, όπως η Κύπρος επιλέξει τη συνέχιση της εφαρμογής 

του ΚΕΣΕ, έτσι ώστε να επωφεληθεί της εκτενούς εμπειρίας που έχει αποκτηθεί 

από τον Οργανισμό βάσει της μέχρι σήμερα διαχείρισης των άμεσων πληρωμών.  

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι, κατά τον έλεγχο που δέχτηκε ο ΟΑΠ από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, δεν επιβλήθηκαν οικονομικές διορθώσεις, γεγονός 

που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η εμπειρία που απέκτησε ο ΟΑΠ στη διαχείριση 

του ΚΕΣΕ είναι σημαντική, ολοκληρωμένη και έγκυρη. 

Ανέφερε επίσης ότι, στο παρελθόν, ισχυρό κίνητρο για εγκατάλειψη του ΚΕΣΕ και 

υιοθέτηση του Απλοποιημένου Καθεστώτος Πληρωμών, που προσομοιάζει με το 

ΚΒΕ, ήταν η απαίτηση όπως  τα δικαιούμενα επιδότησης τεμάχια στο ΚΕΣΕ, ήταν 

σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση στις  30.6.2003.  Με την ψήφιση 

του νέου Κανονισμού η απαίτηση αυτή απαλείφθηκε και ο Επίτροπος θεωρεί ότι 

πλέον δεν υπάρχουν λόγοι εγκατάλειψης του ΚΕΣΕ.  

15. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

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

για τα αιγοπρόβατα.  Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 16.10.2013,  να 

εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την καταβολή μεταβατικής εθνικής άμεσης ενίσχυσης για 

τα αιγοπρόβατα, ύψους μέχρι €2.415.000 και τον τερματισμό των ενισχύσεων 
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αυτών με την καταβολή των επιδοτήσεων για το έτος 2013. Σημειώνεται ότι, 

παρόμοια Απόφαση λήφθηκε και στις 13.8.2012, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό ΓΦΠΠ όπως γνωστοποιήσει στους κτηνοτρόφους ότι 

η ενίσχυση αυτή θα καταβαλλόταν για τελευταία φορά το 2012. 

Κατά το 2013 καταβλήθηκαν, στα πλαίσια του Μέτρου αυτού, ενισχύσεις ύψους 

€2.312.835 (€5.163.728 το 2012).  

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

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

δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις 21.1.2013. Εντούτοις, για σκοπούς 

καθορισμού των επιλέξιμων ζώων, δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί ούτε και για 

το 2013 η πιο πάνω βάση δεδομένων, αφού μετά από σύγκριση, τόσο του αριθμού 

των ζώων που δήλωσαν οι αιτητές, όσο και των αποτελεσμάτων των επιτόπιων 

ελέγχων με τα στοιχεία της βάσης, παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις που 

καθιστούσαν την αξιοπιστία της αμφίβολη. Τα προβλήματα που προκύπτουν από 

την αμφίβολη αξιοπιστία της βάσης δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

επισημάνθηκαν επανειλημμένα από την Υπηρεσία μας, χωρίς ωστόσο, το 

πρόβλημα να έχει επιλυθεί ακόμα. Έτσι, για όσους αιτητές έτυχαν επιτόπιου 

ελέγχου, η επιδότησή τους βασίστηκε στα αποτελέσματά του, ενώ για τους 

υπόλοιπους, ο υπολογισμός βασίστηκε στον αριθμό των ζώων που δήλωσαν ότι 

κατείχαν στις 21.1.2013, στο ερωτηματολόγιο της ετήσιας επισκόπησης της 

αιγοπροβατοτροφίας για το 2012 του Τμήματος Γεωργίας, το οποίο  υποβάλλεται μαζί 

με την αίτηση για επιδότηση. 

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

από το Τμήμα Γεωργίας και τον ΟΚΓΒ, επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα 262 αιτήσεων 

που αντιπροσωπεύει το 10,20%  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. 

Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, όπου ο αριθμός των 

ζώων που δηλώθηκαν ήταν μεγαλύτερος των ζώων που καταμετρήθηκαν, σε 104 

περιπτώσεις (39,7% του δείγματος). Σε 19 από αυτές, η απόκλιση που διαπιστώθηκε 

ήταν μεγαλύτερη του 50%, σε 43 ήταν μεταξύ 3% – 50% και στις υπόλοιπες 42 

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

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

πραγματικό αριθμό ζώων χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε περαιτέρω ποινής και για 

αποκλίσεις από 3% μέχρι 50%, ο προσδιορισθείς αριθμός ζώων για καταβολή 
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ενίσχυσης μειώνεται κατά το διπλάσιο της παρατηρούμενης διαφοράς. Σε 

περιπτώσεις αποκλίσεων πέραν του 50%, η αίτηση απορρίπτεται και δεν 

καταβάλλεται καμία επιδότηση για την υπό αναφορά περίοδο. 

(γ)  Καταβολή συμπληρωματικής ενίσχυσης για το 2012.  Το Υπουργικό 

Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερ. 13.8.2012, ενέκρινε  την καταβολή ενισχύσεων 

από εθνικούς πόρους στον τομέα της κτηνοτροφίας για το 2012, στο 50% των 

προτεινόμενων κεφαλικών επιδοτήσεων. Λόγω των προβλημάτων που 

προέκυψαν από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και των περιοριστικών μέτρων 

του τραπεζικού συστήματος, το Υπουργείο ΓΦΠΠ διαπίστωσε ότι, μεγάλος 

αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων αντιμετώπιζε προβλήματα στην εξασφάλιση των 

αναγκαίων ποσοτήτων ζωοτροφών, με συνέπεια να είναι ορατός ο κίνδυνος 

μαζικής θανάτωσης ζώων λόγω υποσιτισμού, και υπέβαλε Πρόταση στο 

Υπουργικό Συμβούλιο για άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων, μέσω της καταβολής 

του υπόλοιπου 50% των προτεινόμενων επιδοτήσεων για το 2012. Κατόπιν 

Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.4.2013, καταβλήθηκε ποσό 

ύψους €1.719.016, ως συμπληρωματική ενίσχυση για κεφαλικές επιδοτήσεις  

αιγοπροβάτων 

(δ)  Καταβολή κεφαλικών επιδοτήσεων για το 2014.  Ο Οργανισμός, με 

επιστολή του ημερ. 8.11.2013 προς τη Γ∆ του Υπουργείου ΓΦΠΠ, εισηγήθηκε 

όπως το Μέτρο της κεφαλικής επιδότησης αιγοπροβάτων 2014 προκηρυχτεί με 

τους ίδιους όρους όπως και το 2013, αναφέροντας ότι θα προχωρούσε στην 

υλοποίηση της εισήγησης αυτής, αν δε το Υπουργείο είχε διαφορετική άποψη, 

ζήτησε όπως αυτή δοθεί το συντομότερο. 

Ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη του Μέτρου, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Γεωργίας, που διεξήγαγε την ετήσια επισκόπηση αιγοπροβατοτροφίας και 

ανέλαβε την παραλαβή των αιτήσεων, η υποβολή των οποίων καθορίστηκε από 

20.1.2014 μέχρι 7.2.2014. Το Υπουργείο ΓΦΠΠ, με επιστολή του ημερ. 31.1.2014, 

η οποία κοινοποιήθηκε στον ΟΑΠ, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, για 

το 2014,  επιθυμεί την καταβολή ενισχύσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας, μέσω 

της ειδικής στήριξης που προσφέρεται από κοινοτικούς πόρους, βάσει του άρθρου 

68 του Κανονισμού 73/2009. Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 30.1.2014 

προς το Υπουργείο, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κανονισμό, για 

την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος στήριξης στην αιγοπροβατοτροφία θα 
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πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η 

οποία δεν είναι επικαιροποιημένη, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένος 

κίνδυνος επιβολής ποινών και κυρώσεων λόγω μη επαρκούς  συστήματος ή και 

ενδεχόμενων παραβιάσεων Ευρωπαϊκών νομοθετημένων προνοιών, σε 

ενδεχόμενο έλεγχο από Ευρωπαϊκά Όργανα.  Ενόψει των πιο πάνω, καθώς και 

της προκήρυξης του Μέτρου από τις 20.1.2014, ο ΟΑΠ εξέφρασε την άποψη ότι 

δεν ενδείκνυται η περαιτέρω προώθηση του θέματος, αναφέροντας ότι η απόφαση 

του Υπουργείου θα προωθηθεί για εφαρμογή το 2015, αφού γίνει η απαραίτητη 

προεργασία.  

Το Υπουργείο ΓΦΠΠ, με επιστολή του ημερ. 19.2.2014, εξέφρασε τη διαφωνία του 

με την προκήρυξη του Μέτρου από εθνικούς πόρους για το 2014, επισημαίνοντας 

ότι αυτό έγινε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου και 

χωρίς να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις.  

Υπενθύμισε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του ημερ. 

16.10.2013, αποφάσισε τον τερματισμό των ενισχύσεων από εθνικούς πόρους 

στον τομέα της κτηνοτροφίας, με την καταβολή των επιδοτήσεων για το 2013.  Ως 

εκ τούτου, ζήτησε και πάλι όπως ο ΟΑΠ προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες έτσι 

ώστε, αφού εγκριθεί το αίτημα της Κύπρου για καταβολή ενισχύσεων με βάση το 

άρθρο 68 του Κανονισμού 73/2009, να είναι εφικτή η υλοποίησή του.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της ημερ. 7.4.2014 προς την Γ∆ του 

Υπουργείου ΓΦΠΠ, ζήτησε διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες και ζήτησε 

όπως επιβεβαιωθεί ότι το μέγιστο ποσό στήριξης για τους τομείς της 

αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας, ανέρχεται σε  €3.037.360.  

Σε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις 14.4.2014, διαπιστώθηκαν, 

σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του Τμήματος Γεωργίας, τα πιο κάτω: 

 Πιθανότητα απώλειας σημαντικού ποσού από τις εκταρικές επιδοτήσεις.  

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, με βάση τους κανόνες για την ειδική 

στήριξη, το ποσό που θα τύχει χρήσης για την εφαρμογή του Μέτρου 

(με ανώτατο όριο €3.037.360), θα μεταφερθεί από το Μέτρο των 

εκταρικών επιδοτήσεων και σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθεί 

ολόκληρο, το υπόλοιπο που θα παραμείνει αναξιοποίητο θα επιστραφεί 

στα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Προβλήματα που προκύπτουν με την εγκυρότητα της Βάσης 

∆εδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.   

 Το προτεινόμενο ποσό επιδότησης ανά κεφαλή για τα αιγοπρόβατα θα 

υπολογιστεί με βάση το συνολικό αριθμό ζώων, σύμφωνα με τη  βάση 

δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, γεγονός που αυξάνει τον 

κίνδυνο μη αξιοποίησης του ποσού που θα αιτηθεί η Κύπρος για 

μεταφορά από το κονδύλι των εκταρικών επιδοτήσεων και κατ’επέκταση 

στα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επίσης λόγω της απόκλισης 

αυτής, οι αιγοπροβατοτρόφοι αλλά και η Κυπριακή ∆ημοκρατία, μπορεί 

να υποστούν ανάλογες κυρώσεις. 

Όπως προκύπτει, η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ του 

Οργανισμού και του Υπουργείου, είχε ως αποτέλεσμα να προκηρυχθεί το 

Μέτρο χωρίς την έγκριση του Υπουργείου, να μην παρέχεται το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα για κατάλληλη προετοιμασία εφαρμογής του ειδικού 

καθεστώτος ενίσχυσης και να υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει ανάγκη 

ανάκλησης της προκήρυξης πού έχει γίνει ήδη και προκήρυξης νέας, γεγονός 

που θα επιφέρει αχρείαστο διοικητικό κόστος για επαναπροκήρυξη, παραλαβή 

εκ νέου και επανακαταχώριση των αιτήσεων στο σύστημα, με συνεπαγόμενη 

ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη παρέλθει σχεδόν πέντε μήνες από την 

έναρξη του 2014, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα έγκριση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για  ένταξη της Κύπρου στο ειδικό καθεστώς στήριξης, ζητήσαμε 

όπως ενημερωθούμε κατά πόσο ο οικονομικός φάκελος άμεσων πληρωμών 

για το έτος αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών εξέφρασε την άποψη ότι ο ΟΑΠ ενήργησε 

βάσει της κείμενης πρακτικής, σε σχέση με την προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης 

κεφαλικών επιδοτήσεων και ενημέρωσε σχετικά και έγκαιρα, τόσο το Υπουργείο 

ΓΦΠΠ, όσο και το Τμήμα Γεωργίας.  Ανέφερε επίσης ότι η όλη διαδικασία 

προκήρυξης του μέτρου περιλάμβανε έντονες εργασίες προετοιμασίας που 

διενεργήθηκαν από τον ΟΑΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας. Τέλος, μας 

πληροφόρησε ότι, στο παρόν στάδιο ο ΟΑΠ δεν είναι σε θέση να προβλέψει κατά 
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πόσο θα αξιοποιηθεί πλήρως ο οικονομικός φάκελος άμεσων πληρωμών, αφού 

αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, προβλεπτούς και μη.  

16. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. 

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

στα πλαίσια του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στις 15.12.2009, ενέκρινε το 

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

31.12.2013, με σύνολο δαπανών εφαρμογής του ύψους €384,4 εκ., στις οποίες  

περιλαμβάνονται και εγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις ύψους €55,3 εκ. Η μέγιστη 

συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

καθορίστηκε στα €164,5 εκ., και η τελευταία ημερομηνία καταβολής πληρωμών, με 

βάση τον κανόνα ν+2, είναι η 31.12.2015.   

Σύμφωνα με το άρθρο 93(1) του Κανονισμού 1083/2006, η Επιτροπή αποδεσμεύει 

αυτομάτως κάθε τμήμα των υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2007-2013 

το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών έως τις 31 ∆εκεμβρίου 

του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού 

δυνάμει του Προγράμματος (κανόνας ν+2). Η κοινοτική χρηματοδότηση καταβάλλεται 

από την προκαταβολή που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό 

από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νοουμένου ότι θα καταβληθεί παράλληλα και η 

αντίστοιχη εθνική συνεισφορά.   

Ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας κοινοτικής χρηματοδότησης, λόγω των 

περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του κρατικού Προϋπολογισμού, η Κύπρος 

διαβίβασε, στις 14.5.2013, αίτηση για αναθεώρηση του ΠΑΑ, αυξάνοντας το ποσοστό 

συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, για συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος, από 50% στο 

85%. Παρόλο που το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς δεν μεταβάλλεται, η 

εκταμίευσή του καθίσταται ευκολότερη, αφού το ποσοστό της εθνικής συνεισφοράς 

περιορίζεται στο 15% αλλά, ταυτόχρονα, επέρχεται μείωση στο σύνολο του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος, από €329,1 εκ., σε €286,5 εκ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, το σύνολο των 

πληρωμών που διενεργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2013 ανήλθαν σε €212.335.882 

(€33.818.506 κατά το 2013) από τις οποίες ποσό ύψους €117.038.478 (€27.779.698 

για το 2013) αφορούσε συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. Συνεπώς, το ποσοστό εκταμίευσης 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανήλθε, μέχρι τις 31.12.2013, σε περίπου 71%.  
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17.  Μέτρο 2.1 Παροχή εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές.    

Με το Μέτρο 2.1 παρέχεται ενίσχυση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές 

περιοχές, για αντιστάθμιση μέρους της απώλειας εισοδήματος που οφείλεται σε 

μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της 

χρήσης της γεωργικής γης μέσω της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας.  

Σύμφωνα με τα κριτήρια συμμετοχής, που ορίζονται στο ΠΑΑ 2007-2013, το 

ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε μεμονωμένου τεμαχίου ορίζεται στο μισό 

δεκάριο, για τις μόνιμες και ημιμόνιμες καλλιέργειες και στο ένα δεκάριο για τις 

εποχιακές καλλιέργειες.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων, εντοπίστηκε περίπτωση τεμαχίου το οποίο 

έγινε δεκτό για επιδότηση, παρόλο που η αιτηθείσα και επιλέξιμη έκτασή του 

ανέρχεται σε 0,3 δεκάρια, και δεν εφάπτεται με οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 

τεμάχια που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση συμμετοχής στο Μέτρο, ώστε να 

θεωρηθεί ότι η συνολική επιλέξιμη έκτασή τους είναι εντός των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας.  Όπως διαπιστώθηκε, ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν διενεργείται 

από το μηχανογραφημένο σύστημα της ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων 

καθώς, σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό, είναι ανέφικτος ο απόλυτος έλεγχος 

τήρησής του λόγω του ενδεχομένου τεμάχια μικρότερα του μισού δεκαρίου να 

εφάπτονται με άλλα επιλέξιμα τεμάχια και η συνολική έκταση να υπερβαίνει την 

ελάχιστη. Επισημάναμε ότι, το συγκεκριμένο κριτήριο δεν απορρέει από 

υποχρέωση της Κύπρου βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, ωστόσο έχει περιληφθεί 

ως κριτήριο στο ΠΑΑ 2007 - 2013.  Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, 

εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η αναγκαιότητα συμπερίληψης του 

συγκεκριμένου όρου συμμετοχής στο Μέτρο και μελετηθεί το ενδεχόμενο 

αφαίρεσής του από το ΠΑΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020). 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, ο όρος αυτός δεν 

θα περιληφθεί στο νέο ΠΑΑ (2014-2020). 

18.  Μέτρα 3.1 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση 

πολιτιστικής κληρονομιάς» και 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου». 

(α) Αξιοποίηση/απορρόφηση κοινοτικών πόρων. Tο Υπουργείο Εσωτερικών 

ενεργεί ως ανάδοχος για τα πιο πάνω Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013. Τα έργα που 

εκτελούνται στα πλαίσια των πιο πάνω Μέτρων, χρηματοδοτούνται από τους 
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δικαιούχους (Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και 

Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού) και στη συνέχεια οι συγχρηματοδοτούμενες 

δαπάνες ανακτώνται από τον ΟΑΠ. Συνεπώς, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 

των έργων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχετικές πρόνοιες στους 

προϋπολογισμούς τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι, λόγω μη  συμπερίληψης των 

αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων, τα 

έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στα πλαίσια της δεύτερης προκήρυξης 

των Μέτρων αυτών, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν. Η ∆ιαχειριστική Αρχή 

του ΠΑΑ 2007-2013, ενημέρωσε, στις 14.4.2014, το Υπουργείο Εσωτερικών ότι, 

μετά από μελέτη των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων και με στόχο 

την πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα πρέπει να εξευρεθούν 

εξοικονομήσεις και να διατεθούν στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις τουλάχιστον €4 εκ. 

εντός του 2014 και €7 εκ. εντός του 2015. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει 

κίνδυνος να απολεσθούν κοινοτικοί πόροι αφού η μεταφορά πιστώσεων σε άλλα 

Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 δεν είναι εφικτή, λόγω των περιορισμών του σχετικού 

κανονισμού.  

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, η πρόβλεψη / συμπερίληψη 

πρόνοιας στους Προϋπολογισμούς, για έργα τα οποία πρόκειται να υποβληθούν 

για αξιολόγηση σε μελλοντικές προκηρύξεις, δεν είναι δυνατή.  Όσον αφορά την 

αντιμετώπιση του προβλήματος, μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, 

αφού έλαβε αρνητική απάντηση από τον Υπουργείο Οικονομικών για εξεύρεση 

πιστώσεων, προβαίνει, σε συνεργασία με τους ∆ικαιούχους / Τμήματά του σε 

ενέργειες για εξεύρεση εξοικονομήσεων, με σκοπό την υλοποίηση των έργων και 

επίτευξη του στόχου της πλήρους απορρόφησης. 

(β) ∆ειγματοληπτικός έλεγχος της εφαρμογής των Mέτρων 3.1 και 3.2. Το 

Μέτρο 3.1 αποσκοπεί στην οικονομική αναζωογόνηση των περιοχών της 

υπαίθρου, μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής τα οποία στοχεύουν στην 

προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Κατά τη διάρκεια του 

2013 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, πληρωμές ύψους 

€911.190, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €774.512 από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Το Μέτρο 3.2 αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων υποδομής για την αναβάθμιση 

της ποιότητας της ζωής στις περιοχές της υπαίθρου, που είναι απαραίτητη 
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προϋπόθεση για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και ειδικά των νέων. Κατά 

τη διάρκεια του 2013 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, 

πληρωμές ύψους €3.092.050, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €2.628.242 

από το ΕΓΤΑΑ. 

Από τον έλεγχο πληρωμών στα πλαίσια των Μέτρων αυτών διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Εξασφάλιση πιστοποιητικών συμβατότητας με την εθνική και 

κοινοτική πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 11.2.2009, για κάθε στάδιο της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για υλοποίηση έργων υπό 

ανέγερση που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα πιο πάνω Μέτρα, θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η έγκριση της Αρμόδιας Αρχής ∆ημοσίων 

Συμβάσεων (ΑΑ∆Σ), η οποία εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας. 

Εντοπίσαμε περίπτωση όπου ο ανάδοχος, κατόπιν διενέργειας των 

απαιτούμενων προκαταρκτικών ελέγχων, ενημέρωσε, στις 1.2.2012, 

τον δικαιούχο για την προκαταρκτική έγκριση της αίτησής του για τη 

συγχρηματοδότηση μέσω του Μέτρου 3.2, πριν την υποβολή των 

πιστοποιητικών συμβατότητας για τα έγγραφα του διαγωνισμού και 

της διαδικασίας προκήρυξης και ανάθεσης της υλοποίησης του έργου 

και άλλων υπεργολαβιών, τα οποία υποβλήθηκαν αρκετά 

μεταγενέστερα, στις 11.5.2012 και 27.6.2012, αντίστοιχα. Επισημάναμε 

ότι, η εξασφάλιση των πιο πάνω πιστοποιητικών από τον ανάδοχο 

συμβάλλει, αφενός, στην εξακρίβωση της τήρησης, από τον δικαιούχο, της 

νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων και αφετέρου, στον ορθολογιστικό υπολογισμό των επιλέξιμων 

δαπανών των αιτήσεων και καταμερισμό του προϋπολογισμού της 

προκήρυξης. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με επιστολή της ΑΑ∆Σ 

ημερ. 30.5.2012, προς τον αιτητή, τα έγγραφα διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την εκτέλεση του έργου δεν κρίθηκαν 

νομότυπα και συνεπώς η συγκεκριμένη δαπάνη αξιολογήθηκε ως μη 

επιλέξιμη. 
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Ο ΟΑΠ συμφωνεί με την εισήγησή μας, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην 

ετοιμασία των σχετικών εγγράφων της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, η 

εξασφάλιση πιστοποιητικών πριν από τη υποβολή των έργων για 

αξιολόγηση δεν κατέστη δυνατή, λόγω φόρτου εργασίας της ΑΑ∆Σ, η 

οποία δεν εξέταζε έγγραφα προσφορών πριν την προκαταρτική έγκριση 

του Αναδόχου για ένταξη των έργων.   Όσον αφορά στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, μας πληροφόρησε ότι τα έγγραφα προσφορών ζητήθηκαν 

από την ΑΑ∆Σ πριν την υποβολή αίτησης για συγχρηματοδότηση του 

έργου και εκδόθηκαν, μετά από πολλές πιέσεις από το ∆ικαιούχο προς την 

ΑΑ∆Σ, πριν την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης. 

(ii) Επιλεξιμότητα δαπανών. Παρατηρήσαμε ότι, στα εγχειρίδια εφαρμογής 

των Μέτρων, σχετικά με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς 

αξιολόγησης, από τον ανάδοχο, της επιλεξιμότητας ορισμένων δαπανών, 

δεν καταγράφεται, ως απαιτούμενο στοιχείο, η προσκόμιση αποδεικτικών 

στοιχείων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, όπως προνοείται και στην Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 11.9.2009. Σχετικά με το θέμα αυτό, 

αναφέραμε ότι, κατά τη διενέργεια του χρηματοοικονομικού ελέγχου 

αίτησης που εξετάσαμε, η επιλεξιμότητα των δαπανών ανέγερσης 

του έργου εγκρίθηκε μόνο με βάση την προσκόμιση σύμβασης και 

δελτίου ποσοτήτων, ενώ δεν αξιολογήθηκε η νομιμότητα της 

διαδικασίας προσφορών που ακολουθήθηκε από τον αιτητή.  

(iii) Παραλαβή της αίτησης συμμετοχής και εισερχόμενης αλληλογραφίας 

από τον ανάδοχο. ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις  όπου τα έντυπα συμμετοχής 

ή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, καθώς και σχετική αλληλογραφία, δεν 

έφεραν σφραγίδα παραλαβής στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία 

παραλαβής. Επιπρόσθετα, μία αίτηση δεν ήταν υπογραμμένη από τον 

δικαιούχο, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διοικητικού έλεγχου, οι 

σελίδες της αίτησης δεν ήταν μονογραφημένες. Επισημάναμε ότι, στο έντυπο 

του οπτικού ελέγχου που προηγήθηκε,  σημειώθηκε ότι η αίτηση ήταν ορθά 

υπογεγραμμένη, γεγονός που καταδεικνύει ότι το εν λόγω έντυπο δεν 

συμπληρώθηκε με την απαιτούμενη επιμέλεια.  Εισηγηθήκαμε όπως δοθούν 
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οδηγίες στους λειτουργούς που διενεργούν τους ελέγχους αναφορικά με 

τη σημασία της ορθής συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων. Επίσης, 

εκφράσαμε την άποψη ότι ανυπόγραφες αιτήσεις δεν πρέπει να 

παραλαμβάνονται.    

(iv) ∆ήλωση αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων. Εντοπίσαμε 

περιπτώσεις όπου υπάλληλοι του ανάδοχου, που είχαν εμπλακεί στη 

διαδικασία ελέγχου και έγκρισης πληρωμών, δεν είχαν υπογράψει την 

απαιτούμενη ∆ήλωση Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων.  

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών μάς πληροφόρησε ότι στόχος είναι 

όπως η υπό αναφορά ∆ήλωση υπογράφεται από όλους τους 

εμπλεκόμενους. 

(v) Αξιολόγηση/βαθμολόγηση αίτησης. Σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής των Μέτρων, όλες οι υποβληθείσες προτάσεις που 

τυγχάνουν έγκρισης μετά τον διοικητικό έλεγχο, αξιολογούνται, για 

επιλογή, από ομάδα αξιολόγησης του αναδόχου. Η διαδικασία επιλογής 

αποτελείται από δύο στάδια, της διενέργειας του χρηματοοικονομικού 

και τεχνικού ελέγχου και της τελικής αξιολόγησης, που περιλαμβάνει 

τρεις κατηγορίες κριτηρίων που αποσκοπούν στον έλεγχο της 

πληρότητας, της σκοπιμότητας και της ωριμότητας της πρότασης. Η 

αίτηση που εξετάσαμε εξασφάλισε τη μέγιστη βαθμολογία στα πλαίσια 

της αξιολόγησης των εγκεκριμένων αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά 

τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 3.2 (σύνολο 13 εγκεκριμένες 

αιτήσεις) και είναι η μοναδική που εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση. Σε 

σχέση με την αξιολόγηση της εν λόγω πρότασης διαπιστώσαμε τα 

ακόλουθα: 

• Στα πλαίσια του χρηματοοικονομικού ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε στις 

6.12.2011, δόθηκε η μέγιστη βαθμολογία αναφορικά με την υποβολή 

πιστοποιητικών συμβατότητας για τη διαδικασία προσφορών που 

ακολουθήθηκε για την ανάθεση εργασιών σε υπεργολάβους, παρά το 

γεγονός ότι, τα σχετικά πιστοποιητικά νομιμότητας εκδόθηκαν από την 

ΑΑ∆Σ πολύ αργότερα, στις 29.5.2012 και υποβλήθηκαν στον ανάδοχο 

στις 27.6.2012. Επισημάναμε ότι, αν η αίτηση λάμβανε μηδενική 

βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο (λόγω μη υποβολής των 
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πιστοποιητικών), τότε η συνολική βαθμολογία που θα εξασφάλιζε θα 

ανέρχονταν σε 0,67 αντί 0,83,  γεγονός που θα επιδρούσε αρνητικά 

στην επακόλουθη αξιολόγηση της πληρότητας της πρότασης.  

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, υπήρχε πληροφόρηση 

ότι τα έγγραφα της πιο πάνω αίτησης θα εγκρίνονταν αλλά δεν ήταν 

δυνατή η άμεση έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας πριν την 

αξιολόγησή της, λόγω φόρτου εργασίας της ΑΑ∆Σ. 

• Κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πρότασης βαθμολογείται 

ξεχωριστά η υποβολή εγγράφων διαγωνισμού, η δημοσίευση του 

διαγωνισμού, η υποβολή συμβολαίων και η υποβολή πιστοποιητικών 

συμβατότητας με τις πρόνοιες της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για 

τις δημόσιες συμβάσεις. Παρατηρήσαμε ότι η εν λόγω πρόταση 

βαθμολογήθηκε με τη μέγιστη βαθμολογία, σε σχέση με την 

υποβολή πιστοποιητικών συμβατότητας, παρά το γεγονός ότι, 

κατά την ημερομηνία διενέργειας της συγκεκριμένης αξιολόγησης 

στις 25.1.2012, τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν είχαν υποβληθεί. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τους πιο πάνω τομείς αξιολόγησης 

εισηγηθήκαμε όπως λαμβάνεται υπόψη μόνο η προσκόμιση 

πιστοποιητικών συμβατότητας, η έκδοση των οποίων προϋποθέτει την 

ετοιμασία εγγράφων προσφορών και της δημοσίευσης του 

διαγωνισμού. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως η προσκόμιση συμβολαίων 

βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την ανάθεση των εργασιών στις οποίες αναφέρονται, 

κρίθηκε συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία.   

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή 

μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 

• Στα πλαίσια αξιολόγησης της σκοπιμότητας της πρότασης, εξετάστηκε η 

κρισιμότητα του προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από το 

προτεινόμενο έργο.  Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του εγχειριδίου, 

δίνεται προτεραιότητα για έργα σε περιοχές για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η 

ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου. Οι προτάσεις λαμβάνουν τη μέγιστη 

βαθμολογία αν αφορούν σε έργα που συμπεριλαμβάνονται σε ρυθμιστικό 

σχέδιο Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ). Η εν λόγω πρόταση 
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βαθμολογήθηκε με τη μέγιστη βαθμολογία, παρά το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με την αίτηση της δικαιούχου ΑΤΑ, δεν είχε ετοιμαστεί 

ρυθμιστικό σχέδιο.  

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, η βαθμολογία δόθηκε 

αφού η υπό αναφορά ΑΤΑ διαθέτει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο 

θεωρείται από τον ανάδοχο ως υπέρτερο του ρυθμιστικού σχεδίου, και ότι η 

αρχή αυτή εφαρμόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις. 

• Στα πλαίσια αξιολόγησης της σκοπιμότητας της πρότασης, εξετάζεται η 

συνέργεια και συμπληρωματικότητα του έργου με άλλα έργα που έχουν 

υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στην ΑΤΑ. Η πρόταση αξιολογήθηκε, για το 

σημείο αυτό, με τη μέγιστη βαθμολογία, που συνεπάγεται ότι δημιουργεί 

συνέργεια με περισσότερα από τρία έργα. Η πρόταση αφορά στην 

ανέγερση νέας δημοτικής στέγης ενηλίκων (γηροκομείο) και σύμφωνα 

με την επεξήγηση που δόθηκε στην αξιολόγηση, δημιουργεί συνέργεια 

με την ανάπλαση παραδοσιακής διατηρητέας οικοδομής σε τυροκομείο, 

την αποκατάσταση του παραδοσιακού αλευρόμυλου και την κατασκευή 

δημοτικού μεγάρου και αγροτουριστικού καταλύματος. Εκφράσαμε την 

άποψη ότι, το προτεινόμενο έργο δεν φαίνεται να δημιουργεί 

συνέργεια ή να αποτελεί συμπληρωματικό έργο με οποιοδήποτε 

από τα έργα που αναφέρονται και συνεπώς η πρόταση δεν θα 

έπρεπε να λάβει τη ψηλότερη βαθμολογία για το κριτήριο αυτό. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών εξέφρασε την άποψη ότι η 

συνέργεια και συμπληρωματικότητα αναφέρεται σε υφιστάμενα σχέδια ή 

προτεινόμενα έργα. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, κατά την άποψη του 

ανάδοχου, η συνέργεια αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων του 

Μέτρου, που είναι η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, στο 

οποίο τα τρία υπό αναφορά έργα συμβάλλουν συμπληρωματικά. 

(v) ∆υνατότητα του αιτητή να καλύψει το ποσοστό της συνεισφοράς 

του. Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής των Μέτρων, για σκοπούς 

διασφάλισης της δυνατότητας των ∆ήμων και των Κοινοτήτων για 

καταβολή του ποσοστού συνεισφοράς που τους αναλογεί για την 

υλοποίηση του πολεοδομικού ή κοινοτικού έργου σε περίπτωση που 

εγκριθεί, ή και της δυνατότητάς τους για δανεισμό για τη 
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χρηματοδότηση της επένδυσης, οι εν λόγω Τοπικές Αρχές υποβάλλουν 

προς τον ανάδοχο σχετική υπεύθυνη δήλωση. Εισηγηθήκαμε όπως 

απαιτείται και η υποβολή πρόσφατων εξελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων, και σε περίπτωση όπου το έργο θα χρηματοδοτηθεί 

μέσω της σύναψης δανείου, ο αιτητής να υποβάλλει σχετικό έγγραφο 

πρόθεσης παραχώρησης δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, η 

εισήγησή μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 

(vi) Έλεγχος τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων αιτητών προς το 

κράτος. Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς διασφάλισης της  

τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων των αιτητών που 

επιδοτούνται προς το κράτος, τεθεί ως όρος η προσκόμιση πιστοποιητικού 

εξόφλησης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις διάφορες 

Κρατικές Υπηρεσίες και Τμήματα, όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, η 

εισήγησή μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 

(vii) Παραγωγή εσόδων από τη λειτουργία του έργου. Σύμφωνα με τους 

όρους εφαρμογής των Μέτρων, για σκοπούς διασφάλισης ότι τα 

αναμενόμενα έσοδα από τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν 

υπερβαίνουν τα λειτουργικά τους έξοδα, οι αιτητές υποβάλλουν, προς τον 

ανάδοχο, σχετική υπεύθυνη δήλωση. Εισηγηθήκαμε όπως ο ανάδοχος 

αξιολογεί τη λογικότητα και αντικειμενικότητα των προβλέψεων που 

αναφέρονται στην αίτηση. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως σχετικός 

έλεγχος επαλήθευσης της λογικότητας των προβλέψεων συμπεριληφθεί 

στους εκ των υστέρων έλεγχους που διενεργεί ο ανάδοχος για την 

εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων χορήγησης της ενίσχυσης μετά 

την τελική πληρωμή. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή 

μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 
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(viii) Βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου. Για σκοπούς διασφάλισης 

της βιωσιμότητας του προτεινόμενου έργου, ο ανάδοχος εξασφαλίζει 

σχετική υπεύθυνη δήλωση, από τον αιτητή, για τη δέσμευσή του για 

συντήρηση και λειτουργία του έργου. Εισηγηθήκαμε όπως, για 

σκοπούς διασφάλισης ότι μόνο οικονομικά βιώσιμα έργα 

εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση μέσω των Μέτρων, ζητείται 

από τον αιτητή η υποβολή μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας, 

τουλάχιστον για προτεινόμενα έργα με ψηλό προϋπολογιζόμενο 

κόστος. Συναφώς αναφέρεται ότι, για σκοπούς αξιολόγησης 

συγκεκριμένης αίτησης, προσμέτρησε θετικά η αναφορά ότι το 

προτεινόμενο έργο θα δημιουργήσει 20 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να 

διενεργηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος για επαλήθευσή της. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή 

μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 

(ix) ∆ιενεργούμενοι έλεγχοι από τον Οργανισμό. Οι κατάλογοι 

διενεργούμενου έλεγχου που συμπληρώθηκαν από τον Οργανισμό και 

τα επισυνημμένα σε αυτούς φύλλα εργασίας δεν ήταν τοποθετημένα 

στο φάκελο της αίτησης και εισηγούμαστε όπως, για βελτίωση της 

παρακολούθησης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Οργανισμό, 

αυτά αριθμούνται και τοποθετούνται χρονολογικά στους φάκελους της 

αίτησης. Επιπρόσθετα, όπως πληροφορηθήκαμε από λειτουργό του 

Οργανισμού, στα πλαίσια του ελέγχου που διενήργησε ο Οργανισμός 

για τη διαχείριση ορισμένων από τις αιτήσεις που εξετάσαμε, 

πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον ανάδοχο και στους 

δικαιούχους, οι οποίοι όμως δεν τεκμηριώνονται και εισηγούμαστε 

όπως, στον κατάλογο διενεργούμενου ελέγχου, προστεθεί σχετικό 

πεδίο,  το οποίο να συμπληρώνεται ανάλογα και να τεκμηριώνεται με 

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως η έκθεση επιτόπιου ελέγχου. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή 

μας θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες. 
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(x) Ενδεχόμενη αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης από τον δικαιούχο. 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του 

οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων στα πιο πάνω Μέτρα 

μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

συγχρηματοδότησή τους μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2015, παρατηρήσαμε ότι 

η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός έργου ολοκληρώθηκε με 

καθυστέρηση ενός περίπου έτους, για το λόγο ότι ο δικαιούχος δεν είχε 

συμπεριλάβει έγκαιρα τις απαιτούμενες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό 

του, ενώ η υλοποίηση δύο άλλων έργων, σύμφωνα με στοιχεία που 

τηρούσε ο ανάδοχος τον Απρίλη του 2014, υπολογίστηκε στο 25% και 

31%, αντίστοιχα, για τον λόγο ότι οι κατασκευαστικές εργασίες 

διακόπηκαν, ως αποτέλεσμα οικονομικών προβλημάτων των εργολάβων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο ένας δικαιούχος προωθεί ενέργειες για 

προκήρυξη νέας προσφοράς, και ο δεύτερος βρίσκεται στο στάδιο 

υπογραφής σύμβασης. Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής των Μέτρων, σε περίπτωση που ο δικαιούχος αθετήσει 

τη συμβατική του υποχρέωση για έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, 

θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που 

του καταβλήθηκε, επιβαρυνόμενο με το ύψος του επιτοκίου που 

προνοείται από την κυπριακή νομοθεσία. Τούτο δεν φαίνεται να 

εφαρμόστηκε στην περίπτωση αυτή. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, ο 

δικαιούχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ολοκλήρωση του έργου 

εντός των χρονοδιαγραμμάτων.  

(xi) Ορισμός αγροτικών περιοχών για σκοπούς εφαρμογής των Μέτρων 

3.1 και 3.2. Ο ανάδοχος ενέκρινε, στις 5.5.2010, τη  χρηματοδότηση έργου 

στα πλαίσια του Μέτρου 3.2, παρά το γεγονός ότι, βάσει των όρων 

συμμετοχής στο Μέτρο, όπως ίσχυαν κατά την πρώτη προκήρυξη, η αιτήτρια 

Τοπική Αρχή δεν ήταν επιλέξιμη, αφού σύμφωνα με το τοπικό πολεοδομικό 

σχέδιο θεωρείτο αστική και όχι αγροτική περιοχή. Στη συνέχεια ο ανάδοχος 

ζήτησε από τον Οργανισμό την κατ’ εξαίρεση συγχρηματοδότηση του εν 

λόγω έργου, εκφράζοντας την άποψη ότι η αιτήτρια Τοπική Αρχή, ως 

Κοινοτικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με τα 
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υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια που εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση από 

τα Μέτρα 3.1 και 3.2. Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τους στόχους εφαρμογής 

των Μέτρων 3.1 και 3.2, αυτά εφαρμόζονται σε περιοχές που παρουσιάζουν 

προβλήματα εγκατάλειψης λόγω της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού 

και της απροθυμίας των νέων να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο. Σχετική με το 

θέμα αυτό είναι η επιστολή της ∆ΑΠΑΑ προς τον Οργανισμό ημερ. 1.11.2010 

στην οποία αναφέρεται ότι «εάν τα Μέτρα εφαρμοστούν σε περιοχές που δεν 

μαστίζονται από το φαινόμενο της εγκατάλειψης, αλλά αντίθετα αυξάνουν τον 

πληθυσμό τους διαχρονικά, αφού στην ουσία είναι αστικές περιοχές, τότε το 

Πρόγραμμα δεν θα έχει εφαρμοστεί κανονικά και δεν θα εξυπηρετεί τους 

στόχους για τους οποίους τα μέτρα είχαν εγκριθεί παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις 

μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στις 1.9.2011, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και 

ΓΦΠΠ και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, αποφασίστηκε όπως, για 

όλες τις προκηρύξεις των Μέτρων 3.1 και 3.2, ο ορισμός των αγροτικών 

περιοχών θα καλύπτει όλες τις  Τοπικές Αρχές, εκτός από τους ∆ήμους 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Εκφράσαμε την άποψη ότι,  η 

υιοθέτηση του πιο πάνω ορισμού δεν συνάδει με τους στόχους των 

Μέτρων 3.1 και 3.2 και γενικά του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, που 

αναφέρεται σε αγροτικές περιοχές. 

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, ο Οργανισμός δεν 

χρειάστηκε να εξετάσει την κατ’ εξαίρεση έγκριση χρηματοδότησης του πιο 

πάνω έργου, αφού στο μεταξύ η ∆ιαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο 

Εσωτερικών διαφοροποίησαν τη θέση τους ως προς τις επιλέξιμες περιοχές, 

εκφράζοντας την άποψη ότι η διευκρίνιση που αναφέρεται πιο πάνω, είναι καθ 

’όλα συμβατή με το περιεχόμενο του ΠΑΑ.  

19. Μέτρο ΣΑΠ 1β.  Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 2012-2013. 

Στόχος του Μέτρου ΣΑΠ 1β, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, είναι η αναδιάρθρωση και ποικιλιακή 

μετατροπή των αμπελώνων με σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και με 

ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες αξιοποίησης και δυνατότητες 

παραγωγής.  Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την επιδότηση της εκρίζωσης και 

επαναφύτευσης ή εμβολιασμού υφιστάμενων αμπελώνων.   
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Η διαδικασία εφαρμογής του Μέτρου ανατέθηκε από τον ΟΑΠ στο Συμβούλιο 

Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ). Κατά το 2013 καταβλήθηκαν, στα πλαίσιά του, 

ενισχύσεις συνολικού ύψους €3.608.045 σε 329 δικαιούχους (€3.367.016 σε 268 

δικαιούχους το 2012). 

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, από διασταυρούμενο έλεγχο 

αιτήσεων του ΣΑΠ 1β 2011 – 2012 με τη βάση δεδομένων του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων του ΟΑΠ είχαν διαπιστωθεί περιπτώσεις τεμαχίων, τα οποία εγκρίθηκαν 

για εκρίζωση, με έκταση μεγαλύτερη εκείνης που δηλώθηκε και επιδοτήθηκε ως 

οινοποιήσιμο αμπέλι στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων. Επισημάναμε 

ότι, στους φακέλους, των αιτήσεων περιλαμβάνονται εκτυπώσεις δορυφορικών εικόνων 

και μετρήσεων των τεμαχίων σύμφωνα με το αμπελουργικό μητρώο, βάσει των οποίων 

τεκμηριώνεται η έγκριση της συγκεκριμένης έκτασης προς εκρίζωση. 

Ο ΟΑΠ μάς πληροφόρησε ότι θα προωθούνταν οι απαραίτητες ενέργειες, 

περιλαμβανομένων και από κοινού επισκέψεων σε αμπελώνες που περιλαμβάνονται 

στο δείγμα ελέγχων του ΟΑΠ, μέχρι να δημιουργηθεί κοινή πλατφόρμα δεδομένων. 

Θέση του Οργανισμού είναι ότι το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του ΟΑΠ θα 

πρέπει να αποτελεί το μόνο σύστημα παροχής πληροφόρησης για όλους τους 

ανάδοχούς του. 

Λόγω της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για κατάργηση του ΣΑΠ, δεν 

προωθήθηκαν ακόμα οποιεσδήποτε ενέργειες για επίλυση του προβλήματος.  

Αναμένεται ότι, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του ΣΑΠ 

στο Τμήμα Γεωργίας, θα μεταφερθεί και η βάση δεδομένων του αμπελουργικού 

μητρώου, οι δορυφορικές εικόνες και άλλες πληροφορίες, και θα υπάρχει η 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της κοινής πλατφόρμας δεδομένων.  

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

ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της 

χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης 

συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό. 

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην Έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος, όλες οι 

περιπτώσεις που κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(ΥΚΑ) του Οργανισμού, αναφορικά με το έτος 2012 χαρακτηρίζονται, στα 

εσωτερικά Έντυπα Κοινοποίησης Παρατυπίας, ως απλές παρατυπίες και όχι ως 
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περιπτώσεις υπόνοιας απάτης. Σύμφωνα με την περιγραφή του τρόπου 

διάπραξης της παρατυπίας στα προαναφερόμενα έντυπα, δύο από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις αφορούν στην παροχή, από μέρους των αιτητών, ψευδών/ανακριβών 

στοιχείων εκ προθέσεως, γεγονός που, κατά την άποψή μας, αποτελεί ένδειξη 

πρόθεσης διάπραξης απάτης.  

Σύμφωνα με σημειώματα της προϊστάμενης της ΥΚΑ, το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται 

και κατά το 2013, ενώ, όπως επισημαίνεται, σε καμία περίπτωση, ούτε ακόμα και στη 

μοναδική που χαρακτηρίστηκε ως υποψία για απάτη, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αλλά 

ο Οργανισμός προχώρησε μόνο στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. Συμφωνήσαμε με την επισήμανση της ΥΚΑ ότι η ανάκτηση δεν αποτελεί 

κύρωση και εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός επανεξετάσει την πιο πάνω τακτική, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόζει ενεργούν αποτρεπτικά για 

την πάταξη της απάτης.  

Με εκτίμηση, 
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