
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

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(2) του Νόμου, ο Οργανισμός υπόκειται σε διαπίστευση 

από την αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ, η οποία, βάσει 

του άρθρου 10 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1306/2013, 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. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 
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Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, 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.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 885/2006, ο οποίος 

αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 908/2014, 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 (ΕΚ) 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 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 την ανάγκη συμμόρφωσης του Οργανισμού με αυτά. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, λόγω της πρόθεσης του ΟΑΠ για ανάκληση των 

συμφωνιών αναδοχής, ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολή του ημερ. 13.11.2014, 

ενημέρωσε τον ΟΑΠ ότι, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, που ενδεχομένως να προκύψουν από νέες διαδικασίες 

που θα υιοθετηθούν για την εφαρμογή νέων μέτρων ή σημαντικές αλλαγές 

οργανωτικής φύσεως, όπως η ανάκληση των αναδοχών, θα απαιτηθεί εκ νέου 

διαπίστευση. Ο ΟΑΠ, με επιστολή του ημερ. 26.11.2014, προς τον Υπουργό 

ΓΑΑΠ, αναφέρει ότι η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του νέου 

θεσμικού πλαισίου που τη διέπει δεν έχουν επιφέρει, ούτε και αναμένεται να 

επιφέρουν στο μέλλον, σημαντικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση, το 

εσωτερικό περιβάλλον, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και γενικά στα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, στις ενέργειες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, καθώς και στην τρέχουσα παρακολούθηση μέσω των 

δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο ΟΑΠ αναφέρει ότι ο Οργανισμός 

θα προχωρήσει σταδιακά στην ανάκληση των εργασιών που βρίσκονται σε 
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αναδοχή, κρίνοντας ότι με την ανάκληση των αναδοχών και τη διεξαγωγή του 

συνόλου των εργασιών από τον ΟΑΠ θα επιτευχθούν σημαντικά οφέλη.  

Περαιτέρω, ο ΟΑΠ σημειώνει ότι εναπόκειται στον Υπουργό ΓΑΑΠ, υπό την 

ιδιότητά του ως αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, να αποφασίσει για την αναγκαιότητα 

εκ νέου διαπίστευσης του Οργανισμού. 

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας/∆ιαχειριστική ∆ήλωση 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 υπεύθυνοι των ∆ιαπιστευμένων 

Οργανισμών Πληρωμών οφείλουν να υποβάλλουν, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους, δήλωση αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη 

διαχειριστική δήλωση αναφέρουν αν, κατά την κρίση τους, οι λογαριασμοί του 

Οργανισμού που 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 εύλογη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας 

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 16.1.2015, δήλωση 

αξιοπιστίας, χωρίς επιφύλαξη, για το οικονομικό έτος 16.10.2013-15.10.2014. 

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

Με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το άρθρο 15 του Νόμου (Ν.64(Ι)/2003), ο 

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

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), τον Οργανισμό Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής 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, αφού διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους, 

καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, 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 
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έχουν καταργηθεί και οι αρμοδιότητες και μέρος του προσωπικού τους μεταφέρθηκαν 

στο Τμήμα Γεωργίας. Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, 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 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 15.10.2014, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που 

υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, με επιστολή του ημερ. 25.11.2014, ενημέρωσε 

τους Υπουργούς ΓΑΑΠ, Εσωτερικών και ΕΕΒΤ για την πρόθεση του Οργανισμού να 

προχωρήσει σταδιακά στην ανάκληση των συμφωνιών αναδοχής που βρίσκονταν σε 

ισχύ σε δύο φάσεις, με την πρώτη να εφαρμόζεται την 1.1.2015 και τη δεύτερη την 

1.1.2016. Στις 26.1.2015 οι Υπουργοί ΓΑΑΠ, Εσωτερικών και ΕΕΒΤ, συνυπόγραψαν 

επιστολή, με την οποία εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς την ικανότητα του 

Οργανισμού να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις εργασίες που εδώ και χρόνια 

χειρίζονται οι ανάδοχοι και εισηγούνται την «εξέταση του θέματος με 

εμπεριστατωμένο τρόπο, στη βάση των δεδομένων που ισχύουν για κάθε Μέτρο 

ξεχωριστά» και  εισηγούνται «συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος αναδοχής για 

ακόμα τουλάχιστον έξι μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και 

διαδικασιών διαπίστευσης που προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες». Σημειώνεται ότι, 

υπογράφηκαν πρόσφατα, από όλους τους αναδόχους, νέες συμφωνίες αναδοχής, για 

ανανέωση των υφιστάμενων που έληξαν στις 31.12.2014, οι οποίες έχουν 

τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο σταδιακής ανάκλησης των αναδοχών, 

και που λήγουν στις  31.12.2015.  

Όπως αναφέραμε σε σχετική με το θέμα επιστολή μας ημερ. 26.2.2015, η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό, το Υπουργείο ΕΕΒΤ δεν ανάρτησε στην 

ιστοσελίδα του το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής διαδικασιών – ενημέρωση 

αιτητών των Μέτρων 1 και 2, το οποίο του είχε σταλεί από τον ΟΑΠ, στο οποίο 

περιλαμβάνονταν τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως στην ανάκληση της 

αναδοχής από το Υπουργείο ΕΕΒΤ και αναφορά στην εμπλοκή του Υπουργείου 

μόνο στην παραλαβή και αξιολόγηση των υποβληθέντων προγραμμάτων ως 

αρμόδια Αρχή, βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν 
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αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου ΕΕΒΤ και του ΟΑΠ δύο  διαφορετικά 

εγχειρίδια. Εκφράσαμε την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να 

αποφεύγονται, αφού αφενός προκαλούν σύγχυση στους αιτητές και από την άλλη 

ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα ή αμφιβολίες αναφορικά με τις 

αιτήσεις που θα θεωρηθούν ως νόμιμα υποβληθείσες και κατά συνέπεια θα 

επιδοτηθούν. 

6. Έκθεση ∆ιεθνούς Τράπεζας. 

Στα πλαίσια της εξεταζόμενης αναδιάρθρωσης της ∆ημόσιας Υπηρεσίας, η ∆ιεθνής 

Τράπεζα προχώρησε στην αξιολόγηση και ετοιμασία σχετικής έκθεσης αναφορικά με το 

Υπουργείο ΓΑΑΠ 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 

σταθερό και δεν κυμαίνεται 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, 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 εξέταση, από τον ΟΑΠ, του ενδεχομένου ανάκλησης των αναδοχών του ΟΑΠ προς 

άλλα Υπουργεία, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Οργανισμού,  

την εξοικονόμηση πόρων στους ανάδοχους, την απλοποίηση των διαδικασιών και 

μείωση του διοικητικού κόστους.  Αναφέρει επίσης, ως επιλογή προς εξέταση, την 

υπαγωγή του Οργανισμού στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, με κατάργηση των θέσεων Επιτρόπου 

και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών και τον διορισμό ∆ιευθυντή, ο οποίος θα 

υπάγεται στον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ΓΑΑΠ.  Το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με 

Πρότασή του ημερ. 2.2.2015, υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα πορίσματα της 

έκθεσης της ∆ιεθνούς Τράπεζας και κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, να 

εγκρίνει την περαιτέρω μελέτη της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΑΠ και 

των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του ΟΑΠ και 

των εμπλεκόμενων Υπουργείων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του Προσχεδίου 

Απόφασης ημερ. 4.2.2015, εξουσιοδότησε τον Υπουργό ΓΑΑΠ, όπως, σε συνεργασία με 
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τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΕΕΒΤ, καθώς και τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, 

να υποβάλει νέα Πρόταση στο Συμβούλιο σε σχέση με τις αρμοδιότητες και το μέλλον 

του ΟΑΠ.  

7. Αποτελέσματα έτους. 

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν τη φορολογία για το 2014 

ανήλθε σε €1.253.065 , σε σύγκριση με €1.767.379 το 2013. 

 

2014  

€000 

2013 

€000 

Εισοδήματα 108.198 102.099 

Πληρωμές σε δικαιούχους (98.688) (91.795) 

 9.510 10.304 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 34 64 

Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (11.140) (12.264) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 343 128 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (1.253) (1.768) 

Φορολογία (99) (38) 

Έλλειμμα για το έτος (1.352) (1.806) 

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 στα ποσά 

πληρωτέα της κατάστασης οικονομικής 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 οικονομικής θέσης, στο αναβαλλόμενο εισόδημα, ως ποσό για κάλυψη 

μελλοντικών εξόδων λειτουργίας. Το ποσό αυτό, στις 31.12.2014, ανερχόταν σε 

€334.951, σε σύγκριση με €183.463, στις 31.12.2013. 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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8. Βιωσιμότητα Οργανισμού. 

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

προσοχή στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων, που δείχνει ότι ο 

Οργανισμός υπέστη έλλειμμα ύψους €1.352.231 κατά τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014 και, κατά την ημερομηνία αυτή, οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού υπερέβαιναν τα περιουσιακά στοιχεία του κατά €15.161.446. 

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 τον περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμο του 2003 

(Ν.64(Ι)/2003), ο ΟΑΠ καταρτίζει ετήσιο Προϋπολογισμό που αφορά στο Ταμείο 

Λειτουργίας (Άρθρο 48(1)). Ο Προϋπολογισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και υποβάλλεται, για 

τον σκοπό αυτό, στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου (Άρθρο 48(2)) του 

προηγούμενου έτους που αναφέρεται και κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των 

Αντιπροσώπων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των 

περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό 

Προϋπολογισμό, χωρίς όμως τον χρονικό περιορισμό των δύο μηνών. 

Αναφορικά με το Ταμείο Πληρωμών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισμού.  

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Λειτουργίας του Οργανισμού για το έτος 2014 διαβιβάστηκε, για προώθηση στο 

Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, στις 26.7.2013. Κατόπιν 

υποδείξεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο Οργανισμός ετοίμασε σειρά 

αναθεωρημένων Προϋπολογισμών με μειωμένο σύνολο δαπανών. Ο τελικός 

Προϋπολογισμός διαβιβάστηκε στο Υπουργείο ΓΑΑΠ στις 29.1.2014, εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26.3.2014 και, αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 

στις 8.4.2014 (Νόμος 19(ΙΙ)/2014). Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 

παραχωρήθηκαν ήταν €10.044.830 (2013: €10.406.770). 
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(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. 

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2014 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε τέσσερα άρθρα, συνολικού 

ύψους €87.404, οι οποίες καλύφθηκαν, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, 

από τη μεταφορά εξοικονομήσεων που προέκυψαν στο άρθρο «Ενοίκια» 

του Προϋπολογισμού (€360) και από τη μεταφορά μέρους των πιστώσεων 

του άρθρου «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες και Αποθεματικό», (€87.080), 

σύμφωνα με την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από το άρθρο 4 

του Περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

Νόμου του 2014 (Ν.19(ΙΙ)/2014). Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 

του πιο πάνω άρθρου του Νόμου, κατατέθηκε, στις 12.3.2015 έκθεση 

για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αφορά στις 

περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε έγκριση από τον Επίτροπο 

Αγροτικών Πληρωμών για τη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων 

ορισμένων άρθρων για κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων του 

Προϋπολογισμού. 

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

€10.044.830 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας 

του Οργανισμού δαπανήθηκαν €9.440.136 (2013: €9.781.664), δηλαδή 

το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού ανήλθε στο 94%.  

10. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισμού. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 

Οργανισμού για το 2014, πέραν των θέσεων των δύο Αξιωματούχων, οι 

προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 134, όσες και το 2013, από τις 

οποίες, κατά την 31.12.2014, είχαν πληρωθεί 126 (όσες και στις 31.12.2013), ενώ 

οκτώ παρέμειναν κενές. Στις 31.12.2014 υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισμό 

100 έκτακτοι υπάλληλοι (102 στις 31.12.2013) και τέσσερις ωρομίσθιοι. 

Σύσταση: ∆εδομένης της απόφασης του Επιτρόπου για ανάκληση όλων των 

αναδοχών, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προβεί σε επαναξιολόγηση των 

αναγκών του σε προσωπικό, με βάση τα νέα δεδομένα. 

Ο Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προβαίνει αυτή τη στιγμή σε 

καθολική αναδιοργάνωση, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συστημάτων 
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και των ανθρώπινων πόρων του, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην νέα πρόκληση της 

ανάκλησης των αναδοχών και της περαιτέρω συγκρότησης του Οργανισμού,  ώστε να 

υπάρχει στενότερη παρακολούθηση και έλεγχος επί όλων των Μέτρων/ Σχεδίων τα 

οποία διαχειρίζεται.  Επισήμανε επίσης ότι, θέση του Οργανισμού, όπως εκφράστηκε 

επανειλημμένα τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι 

ότι, επειδή η απόφαση για σταδιακή ανάκληση των αναδοχών και εκτέλεση του 

συνόλου των εργασιών από τον ΟΑΠ, επηρεάζει σημαντικά τον όγκο εργασίας που 

έχει να διαχειριστεί το προσωπικό του Οργανισμού, το κατάλληλο χρονικό σημείο για 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, θα είναι μετά τη λειτουργία του Οργανισμού με τα 

νέα δεδομένα (μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής ανάκλησης των αναδοχών 

δηλαδή) για τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος. Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή ανάκληση 

των αναδοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31.12.2015. 

(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 2014 ανήλθαν σε 

€9.066.155 (2013: €9.629.242), ενώ ο ετήσιος μέσος όρος δαπανών για κάθε 

εργοδοτούμενο ήταν €39.078 (€41.151 το 2013). 

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού. Όπως αναφέρεται και στις 

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

τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

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

Συντάξεων Νόμων που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

(i)  Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων. Σύμφωνα 

με την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση που διενεργήθηκε, το ύψος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 

31.12.2014 ανερχόταν σε €15.040.141 (2013: €12.648.650). 

Σημειώνεται ότι, στις λογιστικές απεικονίσεις της αναλογιστικής 

εκτίμησης στις 31.12.2013, δεν είχαν ληφθεί 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, με βάση τον Νόμο 216(Ι)/2012.  
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(ii)  Σχέδιο καταβολής φιλοδωρήματος στους έκτακτους υπαλλήλους.  

Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.709 και 

ημερ. 26.3.2014, σχετικά με την αναθεώρηση των όρων απασχόλησης 

εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και την καταβολή φιλοδωρήματος σε 

αυτούς και τον περί της Καταβολής Φιλοδωρήματος σε 

Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική 

Υπηρεσία και στον Ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και 

των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ιατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

Νόμο του 2014 (Ν.14(Ι)/2014), στις 29.1.2015, ο ΟΑΠ προέβη στην 

ανάθεση της διενέργειας αναλογιστικής μελέτης, με ημερομηνία 

εκτίμησης την 31.12.2014 και ενδιάμεσες ετήσιες εκτιμήσεις κατά την 

31.12.2015 και 31.12.2016. Σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση, το 

ύψος της αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης 

στις 31.12.2014 ανερχόταν σε €1.020.093. 

(δ) Ταμείο Προνοίας.  Παρατηρήσαμε ότι δεν είχε συσταθεί Ταμείο Προνοίας για 

το ωρομίσθιο προσωπικό του Οργανισμού, όμοιο με τα Ταμεία που ισχύουν για τους 

ωρομίσθιους που εργοδοτούνται στη ∆ημόσια Υπηρεσία και άλλα Νομικά Πρόσωπα 

∆ημοσίου ∆ικαίου. 

Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 19.11.2012, ζήτησε από τον ∆ιευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), όπως, ως αρμόδια Αρχή για τα ταμεία 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, προβεί σε εισήγηση του πλέον 

κατάλληλου τρόπου για εξασφάλιση του ωφελήματος αυτού στους τέσσερεις 

ωρομίσθιους υπαλλήλους που εργοδοτούνται στον Οργανισμό. Σύμφωνα με 

επιστολή του ΟΑΠ, ημερ. 27.5.2014, προς την Υπηρεσία μας, η αρμόδια Αρχή, 

ενημέρωσε τον ΟΑΠ ότι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για διευθέτηση του θέματος 

του Ταμείου Προνοίας για τους τέσσερεις ωρομίσθιους υπαλλήλους του Οργανισμού, 

είναι η ένταξή τους στα Ταμεία Προνοίας των δύο μεγάλων συντεχνιών. Με σχετική 

επιστολή της ημερ. 28.6.2013, η Αρμοδία Αρχή επιβεβαίωσε τα πιο πάνω, καθώς και 

ότι, βάσει του ελέγχου που ασκεί, ως Εποπτική Αρχή, στα Ταμεία Προνοίας των δύο 

μεγάλων συντεχνιών, ΣΕΚ και ΠΕΟ, αυτά συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί 

της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου (Ν.208(Ι)/2012). Παρόλο ότι, σύμφωνα με την υπό 

αναφορά επιστολή του ΟΑΠ, προς την Υπηρεσία μας, οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι 
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ενημερώθηκαν σχετικά, διαπιστώσαμε ότι αυτοί δεν έχουν ενημερωθεί γραπτώς, ενώ 

το θέμα εγγραφής τους σε Ταμείο Προνοίας παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα.  

Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά γραπτώς το ωρομίσθιο 

προσωπικό και για όσους από αυτούς επιδείξουν ενδιαφέρον για εγγραφή τους σε 

Ταμείο Προνοίας, να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προς τον σκοπό αυτό.  

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας και μας πληροφόρησε ότι ο 

Οργανισμός θα προχωρήσει στην υλοποίησή της. 

(ε) Οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή 

και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2003 (Κ∆Π 883/2003). Στις 

11.5.2012 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και 

Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (Κ∆Π 172/2012), οι οποίοι 

ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στον διορισμό, προαγωγή, κ.λ.π.  Ωστόσο, δεν 

έχουν ακόμα ρυθμιστεί θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού 

και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου. 

Σύσταση:  Θα πρέπει να προωθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για ρύθμιση των 

θεμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού και τον τρόπο 

λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, το 2014 ετοιμάστηκε προσχέδιο Κανονισμών  

που ρυθμίζουν όλα τα θέματα προσωπικού, για το οποίο έχει ήδη γίνει δημόσια 

διαβούλευση με την συντεχνία των υπαλλήλων του Οργανισμού. Ανέφερε επίσης 

ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο του 

«περί της ίδρυσης και λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 

Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου του 2015», ώστε να 

αποσταλούν τα δύο προσχέδια μαζί στο Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού για απόψεις. 

11. Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκαν καθαρές πληρωμές (λαμβανομένων 

υπόψη ανακτηθέντων ποσών) ύψους €98.688.337  (2013: €91.795.104), οι οποίες 

χρηματοδοτήθηκαν κατά €8.727.636 ή ποσοστό 9% από την Κυπριακή 

∆ημοκρατία (2013: €14.657.940 ή ποσοστό 16%) και κατά €89.960.701 ή 

ποσοστό 91% (2013: €77.137.164 ή ποσοστό 84%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Η αύξηση στο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η 

αντίστοιχη μείωση στην εθνική συνεισφορά, οφείλεται κυρίως στον τερματισμό των 

εθνικών και συμπληρωματικών ενισχύσεων που καταβάλλονταν στα πλαίσια του 

Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων μέχρι το 2012.  Συνεπώς, οι εκταρικές ενισχύσεις 

για τα έτη 2013 και 2014, που καταβλήθηκαν εντός του 2014, χρηματοδοτήθηκαν 

αποκλειστικά από τους Κοινοτικούς πόρους. 

12. 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 Κύπρου 

και Βουλγαρίας, για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης τυροκομικών προϊόντων 

σε τρίτες χώρες (Ρωσία και Ουκρανία). Η εφαρμογή του πιο πάνω Μέτρου, 

ανατέθηκε από τον ΟΑΠ, βάσει συμφωνίας, στο Υπουργείο 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 σε 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 30% από εθνικούς πόρους 

των δύο χωρών και 20% από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

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

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν, 

από τον κυπριακό οργανισμό, αιτήματα για πληρωμή συνολικού ύψους 

€1.909.147. ∆ιενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €1.331.765, ενώ ποσό ύψους 

€577.382 θεωρήθηκε 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 
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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, από το 2012, κατόπιν αιτήματος του τέως 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 το Υπουργείο ΕΕΒΤ ως ανάδοχος, συνιστά παρατυπία όπως 

αυτή ορίζεται στους 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 Προγράμματος Αγροτικών Πληρωμών (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 31.12.2014 ανερχόταν στις €914.386, πλέον τόκους.  

Ο κυπριακός οργανισμός καταχώρισε δύο αγωγές κατά της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και του ΟΑΠ, με τις οποίες αξιώνει την καταβολή αποζημιώσεων 

συνολικού ύψους €3.657.826 για ζημιά που υπέστη λόγω αθετήσεως των 

συμβάσεων του προγράμματος και πέντε προσφυγές που αφορούν στον 

τερματισμό της σύμβασης του προγράμματος, καθώς και την άρνηση εκτέλεσης 

πληρωμών που κοινοποιήθηκαν σε αυτόν με επιστολή του ΟΑΠ ημερ. 16.5.2011. 

Στις 13.2.2015 εκδόθηκε δικαστική απόφαση για τις προσφυγές αυτές, οι οποίες 

ήταν συνεκδικαζόμενες, σύμφωνα με την οποία οι προσφυγές απέτυχαν, με έξοδα 

υπέρ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και του ΟΑΠ.   
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Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, ο οργανισμός έχει 

υποβάλει συνολικά τρεις εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού ύψους €811.667, 

οι οποίες 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. Ο 

ΟΑΠ, μας πληροφόρησε ότι, κατόπιν νομικής γνωμάτευσης, δεν προχώρησε στην 

ρευστοποίηση των εγγυητικών, καθότι το αίτημα αυτό συμπεριλήφθηκε στην 

ανταπαίτηση του Κυπριακού Οργανισμού στην αγωγή με αρ. 4807/11.  

13. Μέτρα ΚΟΑ3 «Ενίσχυση σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών 

οπωροκηπευτικών με βάση τα επιχειρησιακά τους προγράμματα» και ΚΟΑ4 

«Ενίσχυση των προαναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών του Τομέα 

Οπωροκηπευτικών». 

Το Μέτρο ΚΟΑ4 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της σύστασης Ομάδων 

Παραγωγών (Ομ. Π.) στον τομέα Οπωροκηπευτικών, με προοπτική μετεξέλιξής 

τους σε Οργανώσεις Παραγωγών (Ορ. Π.), μέσω της παροχής ενισχύσεων, για 

προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τη ζήτηση, για αύξηση της 

παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα 

εισοδήματα των παραγωγών του τομέα. Κατά τη διάρκεια του 2014 

διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, πληρωμές ύψους €21.888 σε 

μία Ομ. Π., οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €16.416 από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων  (ΕΓΤΕ). 

Το Μέτρο ΚΟΑ3 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της σύστασης Ορ. Π. στον τομέα 

Οπωροκηπευτικών, μέσω της χρηματοδότησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων τους. Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του 

πιο πάνω Μέτρου, πληρωμές ύψους €836.291 σε επτά Ορ. Π., οι οποίες 

χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από το ΕΓΤΕ. 

Το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση των Ομ. Π. και 

Ορ. Π. και ως Ανάδοχος για την εφαρμογή των Μέτρων. Από δειγματοληπτικό 

έλεγχο που διενεργήσαμε σε πληρωμές που διενεργήθηκαν, κατά το 2014, σε 

τέσσερις Ορ. Π. (KOALM 239/241/242, KOAFM 038, KOAFM 039, KOALC 026) 

και στη μία Ομ. Π. (KOALM 243) στα πλαίσια των πιο πάνω Μέτρων, η επιδότηση 
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των οποίων ανήλθε στο 63% των συνολικών πληρωμών, διαπιστώσαμε τα 

ακόλουθα: 

(1) Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Προγραμμάτων/ Σχεδίων Αναγνώρισης 

βιώσιμων Οργανώσεων/ Ομάδων Παραγωγών. Το άρθρο 154(1)(γ) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013 διαλαμβάνει ότι, μεταξύ των κριτηρίων αναγνώρισης που 

πρέπει να πληροί η Ορ. Π. η οποία υποβάλλει, προς το κράτος μέλος, αίτηση 

αναγνώρισης είναι η παροχή επαρκών εχέγγυων για την ορθή εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της 

αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και 

τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της παραγωγής. Η 

εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης από την Ορ. Π. διενεργείται 

αρχικά κατά την αξιολόγηση της αρχικής αίτησης αναγνώρισης των Ομ. Π./ Ορ. Π., και 

στη συνέχεια κατά την αξιολόγηση των ετήσιων αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης, για 

υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος/σχεδίου αναγνώρισης. Συνεπώς, η 

εξακρίβωση της βιωσιμότητας των Ορ. Π., ότι δηλαδή αποτελούν δρώσες οικονομικές 

οντότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση  να ασκούν τις δραστηριότητες τους ορθά, 

αποτελεσματικά και με διάρκεια, αποτελεί μία συνεχή εξέταση, που πρέπει να 

διενεργείται από τη Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου, στα πλαίσια εξακρίβωσης της 

επιλεξιμότητας του αιτητή και από τον ΟΑΠ, για την εξακρίβωση της επάρκειας του 

ελέγχου που διενεργεί η Μονάδα Εφαρμογής και στα πλαίσια λήψης μέτρων για την 

αποφυγή δημιουργίας αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Σημειώνεται ότι, στην 

περίπτωση διάλυσης ή πτώχευσης μίας Ορ. Π., αυτή θα κληθεί να επιστρέψει το 100% 

των επιχορηγήσεων που της καταβλήθηκαν για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της 

προγράμματος από την ημερομηνία έγκρισής του, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 

διάλυση/πτώχευση προέκυψε εξ υπαιτιότητας ή λόγω βαριάς αμέλειας της οργάνωσης, 

ή το 50% των επιχορηγήσεων σε αντίθετη περίπτωση. Από τον έλεγχο που 

διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι τόσο η Μονάδα Εφαρμογής όσο και ο ΟΑΠ δεν 

εξετάζουν την οικονομική βιωσιμότητα της αναγνωρισμένης Ομ. Π./ Ορ. Π.  που 

επιδοτούνται μέσω των Μέτρων ΚΟΑ3 και 4. Όπως πληροφορηθήκαμε, για την 

εξακρίβωση της ικανότητας των Ομ. Π. / Ορ. Π. να λειτουργούν υπό καθεστώς 

αναγνώρισης βασίζεται στη σχετική πιστοποίηση της αρμόδιας Αρχής, της οποίας οι 

έλεγχοι, όπως διαπιστώσαμε, δεν ήταν επαρκείς και ικανοποιητικοί. 
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Σχετικά με το θέμα αυτό, αναφέρουμε ότι, κατόπιν παρόμοιων συστάσεών μας 

προς το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση των Ομ. Π. και 

Ορ. Π., το Τμήμα Γεωργίας αποφάσισε την αναστολή, για τα έτη 2013 και 2014, 

της αναγνώρισης δύο Ομ. Π. και της καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών 

ενισχύσεων προς αυτές, αφού δεν προσκόμισαν επαρκή στοιχεία για την 

εξακρίβωση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Σημειώνεται ότι μία εκ των δύο 

Ομ. Π. τερμάτισε τις δραστηριότητες της εντός του 2014, λόγω πτώχευσης, και 

όπως πληροφορηθήκαμε, εντός του 2015, θα τροχοδρομηθούν ενέργειες για την 

ανάκτηση των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν προς αυτήν κατά τα πρώτα τρία 

χρόνια αναγνώρισής της. Όσον αφορά στη δεύτερη Ομ. Π., τον Απρίλη του 2015, 

αποφασίστηκε η αναδρομική καταβολή των ενισχύσεων της για τα έτη 2013 και 

2014 και η αναγνώριση της ως Ορ. Π., με την προϋπόθεση ότι πριν την 

παραχώρηση έγκρισης για χρηματοδότηση του επιχειρησιακού της 

προγράμματος, θα παρουσιάσει στοιχεία που να καταδεικνύουν τη δυνατότητά της 

να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 

Σύσταση: Για σκοπούς αποφυγής του ενδεχομένου δημιουργίας αχρεωστήτων 

καταβληθέντων ποσών, αλλά και για την επίτευξη των στόχων των Μέτρων, 

εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός συμπεριλάβει, στα υφιστάμενα σημεία ελέγχου 

των Μέτρων ΚΟΑ3 και ΚΟΑ4, διαδικασίες για την παρακολούθηση και συνεχή 

αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των αναγνωρισμένων Ομ. Π. και Ορ. Π., 

μέσω της υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Επισημάναμε τη σημασία 

της επαρκούς τεκμηρίωσης των λόγων ανάκλησης της αναγνώρισης των Ομ. Π. και 

Ορ. Π., βάσει των οποίων θα καθοριστούν τα προς ανάκτηση ποσά. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υλοποιηθεί. Επισήμανε 

επίσης ότι, με την τελική αίτηση ενίσχυσης, ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης από 

εγκεκριμένο λογιστή, ότι η εταιρεία συνεχίζει να είναι δρώσα οικονομική μονάδα. 

(β) Έλεγχος τήρησης δημοκρατικών διαδικασιών. Το άρθρο 153(2)(γ) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013 διαλαμβάνει ότι, το καταστατικό των Ορ. Π. 

προβλέπει για κανόνες που να εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον 

δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της. Κατόπιν 

εξέτασης προφορικών παραπόνων στην Υπηρεσία μας από παραγωγούς-μέλη, 

διαφάνηκε ότι, οι Ορ. Π. δεν εφαρμόζουν ικανοποιητικές διαδικασίες που να 

διασφαλίζουν την ισότιμη εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων των 



 - 17 -

παραγωγών-μελών, με αποτέλεσμα ορισμένοι παραγωγοί να παραμένουν 

ανεξόφλητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα τη στιγμή που άλλα μέλη της ίδιας 

οργάνωσης να παρουσιάζονται εξοφλημένα. Από τον έλεγχο που διενηργήσαμε 

διαπιστώσαμε ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν εφαρμόζει ικανοποιητικές ελεγκτικές 

διαδικασίες για την εξακρίβωση της τήρησης των πιο πάνω διαδικασιών, παρά το 

γεγονός ότι η τήρηση του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι απαραίτητη για την 

επιλεξιμότητα της αίτησης της Ορ. Π. για οικονομική ενίσχυση.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως η Μονάδα Εφαρμογής συμπεριλάβει πρόσθετους 

ελέγχους για την εξακρίβωση της ομοιόμορφης αποπληρωμής των χρεωστικών 

υπολοίπων των παραγωγών-μελών, π.χ. την εξασφάλιση κατάστασης 

χρονολογικής εξόφλησης των χρεωστικών υπολοίπων των παραγωγών-μελών 

(ageing analysis) και κατάστασης με τους εξοφληθέντες παραγωγούς-μέλη και τις 

ημερομηνίες εξόφλησής τους. 

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η  τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών  

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργίας ως αρμόδια Αρχή. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα 

κριτήρια αναγνώρισης πρέπει να διενεργείται, τόσο από την αρμόδια Αρχή όσο και 

από τη Μονάδα Εφαρμογής.  Σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 112 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 543/2011, στο πλαίσιο επαλήθευσης της αίτησης ενίσχυσης για 

επιχειρησιακά προγράμματα και για Ομ. Π, τα κράτη μέλη, πριν χορηγήσουν την 

ενίσχυση, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις Ομ./Ορ.Π, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους όρους ενίσχυσης, στους οποίους 

περιλαμβάνονται τα κριτήρια αναγνώρισης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 

152 και 153 του Κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013, η τήρηση των δημοκρατικών 

διαδικασιών αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης. 

(γ) ∆ιενέργεια ελέγχου στις ατομικές επενδύσεις των μελών-παραγωγών.  

(i) Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, η Ορ. Π. έχει τη δυνατότητα να τύχει επιχορήγησης, 

μέσω του Μέτρου ΚΟΑ3, για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων/ 

εξοπλισμού, για λογαριασμό των μελών-παραγωγών της. Τα μέλη-

παραγωγοί της αναγνωρισμένης Ορ. Π. δεσμεύονται ότι θα 

παραμείνουν μέλη της Οργάνωσης για πέντε έτη από την ημερομηνία 
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αγοράς των πιο πάνω ειδών και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα τα 

επιστρέψουν πίσω στην Οργάνωση ή θα καταβάλουν σε αυτήν το 

κόστος χρηματοδότησής τους. Το μέγιστο κόστος της ατομικής 

επένδυσης ανέρχεται σε €5.000 ανά παραγωγό. Παρατηρήσαμε ότι ο 

Οργανισμός, στα πλαίσια ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος, 

διενεργεί έλεγχο μόνο αναφορικά με την επιλεξιμότητα της 

συγκεκριμένης δαπάνης και όχι την επιλεξιμότητα του μέλους-

παραγωγού, το οποίο τυγχάνει έμμεσης επιδότησης από τον 

Οργανισμό. Σημειώνεται ότι, το μέλος-παραγωγός υποβάλλει προς την 

Ορ. Π. σχετική δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα 

λάβει διπλή χρηματοδοτική ενίσχυση για την επένδυση, ωστόσο η 

τήρησή της δεν ελέγχεται από τον Οργανισμό. 

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως, στα πλαίσια των διοικητικών ελέγχων, 

διενεργείται έλεγχος της επιλεξιμότητας των μελών-παραγωγών, ο 

οποίος θα τεκμηριώνεται σε σχετικό έντυπο ελέγχου. Περαιτέρω, στα 

πλαίσια του πιο πάνω ελέγχου θα πρέπει να εξακριβώνεται η τήρηση, 

από το μέλος-παραγωγό, του κριτηρίου για την προσκόμιση της 

συνολικής παραγωγής του προς στην Ορ. Π., να διενεργούνται 

διασταυρούμενοι έλεγχοι για να εξακριβωθεί κατά πόσο το μέλος-

παραγωγός υπέβαλε και άλλη αίτηση για επιδότηση της επένδυσης 

μέσω άλλου Μέτρου, κατά πόσο οφείλει αχρεωστήτως καταβληθέντα 

ποσά και κατά πόσο υπέβαλε, προς την Ορ. Π., δήλωση πενταετούς 

υποχρέωσης χρήσης του εξοπλισμού. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως τα 

μέλη-παραγωγοί που έλαβαν ενίσχυση για ατομικές επενδύσεις, 

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου που διενεργείται για την 

εξακρίβωση της προσκόμισης της παραγωγής των μελών-παραγωγών 

προς την Ορ. Π., για περίοδο πέντε ετών.   

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, για εξακρίβωση ότι το μέλος-παραγωγός 

που επωφελείται από ατομικές επενδύσεις τηρεί το κριτήριο για την 

προσκόμιση της συνολικής παραγωγής του προς στην Ορ. Π,, γίνεται 

ήδη διασταυρωτικός έλεγχος με δεδομένα από την αρμόδια Αρχή 

σημειώνοντας ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να επεκταθεί για την 

πενταετή περίοδο που ακολουθεί. 
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Επισημαίνεται ότι, από τον έλεγχο που διενέργησε η Υπηρεσία μας 

στην αρμόδια Αρχή δεν κατέστη δυνατή η τεκμηρίωση διενέργειας του 

υπό αναφορά ελέγχου.  

(ii) ∆ιαδικασία προσφορών για ατομικές επενδύσεις. Για την έγκριση 

της επιλεξιμότητας των ατομικών επενδύσεων, τα μέλη-παραγωγοί 

προσκομίζουν σχετικές προσφορές προς την Ορ. Π. Από τον έλεγχο 

που διενεργήσαμε στην αίτηση  (ΚΟΑFM 038) που υπέβαλε η Ορ. Π. με 

αρ. 120000003401 στις 5.2.2014, για οικονομική ενίσχυση των 

δράσεών της που διενεργήθηκαν κατά το 2013, διαπιστώσαμε 

σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία προσφορών που ακολουθήθηκε 

από μέλη-παραγωγούς, με αποτέλεσμα είτε να μην καθίσταται δυνατός 

ο έλεγχος της διαδικασίας είτε η διαδικασία να διενεργήθηκε παράτυπα. 

Αναφέρουμε σχετικά τα ακόλουθα:  

 Ορισμένες προσφορές δεν φέρουν ημερομηνία ετοιμασίας. 

 Για την αγορά φρέζας λήφθηκαν προσφορές από δύο προμηθευτές, ύψους 

€1.140 και €1.850, οι οποίες αναφέρονταν σε διαφορετικές 

προδιαγραφές και συνεπώς δεν ήταν συγκρίσιμες. 

 Η εν λόγω Ορ. Π. προέβη στη χρηματοδότηση τεσσάρων μελών-

παραγωγών για την αγορά ψεκαστήρα σε τρακτέρ. Για το σκοπό αυτό οι 

παραγωγοί προσκόμισαν από δύο προσφορές ο καθένας, από τέσσερις 

συνολικά προμηθευτές. Παρατηρήσαμε ότι οι τρεις παραγωγοί 

αγόρασαν τον εξοπλισμό στην τιμή των €2.900, ενώ ο τέταρτος στην 

τιμή των €2.150. Αναφέρουμε ότι, δύο από τους παραγωγούς που 

αγόρασαν τον εξοπλισμό στην τιμή των €2.900 επέλεξαν την 

υψηλότερη προσφορά που έλαβαν, χωρίς να τεκμηριώνουν 

οποιοσδήποτε ειδικούς λόγους για την επιλογή τους. 

 ∆εν τεκμηριώνεται η διαδικασία προσφορών που ενδεχομένως να 

ακολουθήθηκε για την αγορά των εντομοπροστατευτικών δικτύων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η αρμόδια Αρχή, κατά την έγκριση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, ζήτησε από τις Ορ. Π. όπως 

διενεργούν οι ίδιες τη διαδικασία προσφορών στις περιπτώσεις 
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ατομικών επενδύσεων και όπως για τον σκοπό αυτό, ζητούν 

τουλάχιστον δύο προσφορές και επιλέγουν τη φθηνότερη. 

Σύσταση:  Περιπτώσεις όπως οι πιο πάνω θα έπρεπε να τυγχάνουν 

περαιτέρω διερεύνησης από τον Οργανισμό, ώστε να διασφαλίζεται η 

επιλεξιμότητα των δαπανών και η τήρηση των θεσμοθετημένων 

διαδικασιών. Επιβάλλεται όπως οι προσφορές που θα εξασφαλίζουν οι 

Ορ. Π. να είναι από επαρκή αριθμό προσφοροδοτών (τουλάχιστον 

τρεις, εκτός εάν πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό), να είναι 

αναλυτικές και συγκρίσιμες και η διαδικασία αξιολόγησης να 

τεκμηριώνεται στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

Οργάνωσης. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας για επιβεβαίωση της 

επάρκειας της διαδικασίας προσφορών και επισήμανε ότι, από το 2014 

και έπειτα, τα μηχανήματα και εξοπλισμός αγοράζονται κατόπιν 

προσφορών που διενεργεί η ίδια η Ορ.Π. 

(iii) Τακτοποίηση οικονομικών οφειλών προς το κράτος από τα μέλη-

παραγωγούς που αιτούνται ατομικές επενδύσεις καθώς και από 

τις ίδιες τις Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών. Όπως αναφέρουμε 

και πιο πάνω, τα μέλη-παραγωγοί των αναγνωρισμένων Ορ. Π. έχουν 

τη δυνατότητα να τύχουν έμμεσης επιχορήγησης μέσω του Μέτρου 

ΚΟΑ3 για τη διενέργεια ατομικών επενδύσεων (αγορά γεωργικών 

μηχανημάτων/εξοπλισμού), χωρίς ωστόσο να διενεργείται 

ικανοποιητικός έλεγχος για την επιλεξιμότητά τους. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήσαμε, ότι στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου που 

διενεργείται για την επιλεξιμότητα της αιτήτριας Ομ. Π./ Ορ. Π. δεν 

ζητείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εξόφληση των 

οικονομικών της οφειλών προς το Κράτος σε αντίθεση με τις πρόνοιες 

της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 20.2.2013. 

Σύσταση:  Επιβάλλεται όπως τεθεί ως όρος συμμετοχής των αιτητών 

στα Μέτρα ΚΟΑ 3 και 4, η προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων  από τις ΥΚΑ και τον Έφορο 

Φορολογίας.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας έχει υλοποιηθεί.   
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(iv) Συμπερίληψη διαδικασίας ελέγχου της δράσης στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής του Μέτρου ΚΟΑ3. Παρατηρήσαμε ότι στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής το Μέτρου ΚΟΑ3, δεν γίνεται αναφορά  στις πρόνοιες της 

δράσης των ατομικών επενδύσεων, ούτε στους διοικητικούς έλεγχους 

που πρέπει να διενεργούνται για την εξακρίβωση της ορθότητας των 

πληρωμών. 

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως γίνει σχετική συμπερίληψη στο 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου ΚΟΑ3. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(δ) Πληρωμές από το επιχειρησιακό ταμείο της Ορ. Π. με αρ. 120000003403. 

Παρατηρήσαμε ότι, από τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου της πιο πάνω 

Οργάνωσης, διενεργείται μεταφορά, μέσω επιταγής, σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό, 

του συνολικού ποσού που αφορά στις αποδοχές προσωπικού, με αποτέλεσμα να 

μην καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση των πληρωμών στα διάφορα Ταμεία. 

Σημειώνεται ότι η καταβολή του ορθού ποσού μισθοδοσίας επιβεβαιώθηκε μέσω του 

πιστοποιητικού αποδοχών (IR63A).  

Σύσταση:  Επιβάλλεται όπως ακολουθούνται οι όροι εφαρμογής του Μέτρου, 

σύμφωνα με τους οποίους οι δαπάνες που διενεργούνται για Μέτρα που 

περιέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, πρέπει να πληρώνονται απευθείας 

προς τους δικαιούχους από τον τραπεζικό λογαριασμό του επιχειρησιακού 

ταμείου. 

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η Ορ. Π. 

δεν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την άποψη αυτή αφού, σύμφωνα με το άρθρο 52 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 543/2011, τα κράτη μέλη  εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των 

επιχειρησιακών ταμείων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε οι δαπάνες και το 

εισόδημά τους να είναι δυνατό να προσδιοριστούν, να ελεγχθούν και να 

πιστοποιηθούν.  Επιπλέον, το άρθρο 105(3) του ίδιου Κανονισμού ορίζει ότι για τις 

δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 

προσκομίζονται τιμολόγια και δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η 

πληρωμή. 
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(ε) ∆ιενέργεια ελέγχου για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 

των Οργανώσεων Παραγωγών. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ορ. Π. με αρ. 

120000003407, τα μέλη-παραγωγοί πρέπει να συνεισφέρουν προς την 

Οργάνωση, ποσοστό ίσο με το 2,73% της αξίας της παραγωγής τους. Από τον 

έλεγχο που διενεργήσαμε στη συγκεντρωτική κατάσταση συνεισφοράς των μελών-

παραγωγών για το έτος 2013, διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό συνεισφοράς 

κυμαίνονταν από 0 μέχρι 2,7%. Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν 

τεκμηριώνεται η ελεγκτική εργασία που πιθανόν να διενεργήθηκε από τη Μονάδα 

Εφαρμογής και τον Οργανισμό. Αναφέρουμε επίσης ότι, στον φάκελο των αιτητών, 

δεν τεκμηριώνεται ο έλεγχος για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 

που ενδεχομένως να διενεργείται. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, στα έντυπα διοικητικών ελέγχων συμπεριληφθεί 

πεδίο για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των επιχειρησιακών ταμείων, η 

τεκμηρίωση του οποίου να γίνεται με αναφορά στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, η υποχρέωση είσπραξης, 

παρακολούθησης και τήρησης των βιβλίων εισπράξεων των τελών των μελών της 

Ορ.Π. εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ίδιας της Ορ.Π. και δεν δίνεται νομική 

δυνατότητα παρέμβασης από τον ΟΑΠ. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την πιο πάνω άποψη.   αφού σύμφωνα με το 

άρθρο 105 του Κανονισμού (ΕΚ) 543/2011, πριν από την καταβολή της ενίσχυσης, 

τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν την 

επαλήθευση, μεταξύ άλλων, των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο.  Επιπλέον, 

σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού (ΕΚ) 543/2011, στο πλαίσιο 

επαλήθευσης της αίτησης ενίσχυσης, τα κράτη μέλη διενεργούν επιτόπιους 

ελέγχους στις εγκαταστάσεις των Ορ. Π., προκειμένου να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με τους όρους χορήγησης ενίσχυσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο. 

(στ) Επιλεξιμότητα των δαπανών που διενεργήθηκαν μέσω του 

επιχειρησιακού προγράμματος της Ορ. Π. με αριθμό 510000149524. 

Σύμφωνα με πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το 2014, η εν λόγω Ορ. Π. έτυχε 

επιχορήγησης του 60% του κόστους των γεωπονικών υπηρεσιών που αγόρασε 

από φυσικό και νομικό πρόσωπο, και οι οποίες ανήλθαν στα συνολικά ποσά των 

€12.000 και €72.000, αντίστοιχα. Παρατηρήσαμε ότι, στα αντίστοιχα τιμολόγια που 



 - 23 -

εκδόθηκαν από το φυσικό και νομικό πρόσωπο, δεν τεκμηριώνεται το μέγεθος και 

το είδος των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος της 

ορθότητας και της λογικότητας των ποσών. 

Σύσταση: Για να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η έγκριση των πληρωμών, 

θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά μόνο τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης τα οποία 

παρουσιάζουν ικανοποιητική περιγραφή των παρασχεθείσων υπηρεσιών. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(ζ) Τεκμηρίωση εκτελεσθείσας εργασίας και αποτελεσμάτων από τους 

επιτόπιους ελέγχους. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σε φακέλους επιτόπιων 

ελέγχων διαπιστώσαμε ότι δεν καθίσταται εύκολη η επιβεβαίωση των ευρημάτων 

που παρουσιάζονται στη σχετική έκθεση ελέγχου, αφού δεν γίνεται αναφορά στα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά. Αναφέρουμε σχετικά ότι, ο επιτόπιος έλεγχος που 

διενεργήθηκε για την αίτηση με αρ. KOAFM 039 υποστηρίζεται από έξι φακέλους 

δικαιολογητικών (αντίγραφα εγγράφων και καταστάσεων), γεγονός που 

δυσχεραίνει την επιβεβαίωση των ευρημάτων που παρουσιάζονται στη σχετική 

έκθεση.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, τα φύλλα εργασίας του επιτόπιου ελέγχου 

αριθμούνται τα ευρήματα του ελέγχου φέρουν την αναφορά στα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

 Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(η) ∆ιενέργεια ελέγχου για τη λογικότητα των δαπανών. ∆εν φαίνεται να 

ασκείται έλεγχος για τη λογικότητα των δαπανών που διενεργούνται από τους 

αιτητές. (π.χ. ύψος ενοικίου για χρήση συσκευαστηρίων και χώρους γραφείων, 

κόστος αγοράς υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού). Επιπρόσθετα, δεν 

ζητούνται πληροφορίες για τις διαδικασίες που ενδεχομένως να ακολούθησε ο 

αιτητής για την εξασφάλιση των πιο οικονομικά συμφέρουσων τιμών έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται αφενός η διενέργεια διαδικασιών βάσει των αρχών της χρηστής 

διοίκησης και αφετέρου, η αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική αξιοποίηση 

της ενίσχυσης. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως η ανάθεση υπηρεσιών, από τις Ορ. Π., γίνεται 

κατόπιν διεξαγωγής προσφορών αφού πρώτα καθοριστούν σχετικές τεχνικές και 

οικονομικές προδιαγραφές βάσει των αναγκών της Ορ. Π. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί, με δυνατότητα 

ορισμένες δαπάνες να μπορούν να διενεργηθούν εκτός της διαδικασίας 

προσφορών, αφού πρώτα αιτιολογηθεί επαρκώς από την Ορ.Π. 

14. Μέτρο ΕΠΣΑ 3α - Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και 

ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο. 

(α)   Περιγραφή Μέτρου.  Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής 

δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας και εμπορίας οίνων, οι οποίες 

βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο.  Οι επενδύσεις σχετίζονται με την  

παραγωγή ή/και την εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων που καθορίζονται στον 

Κανονισμό  (ΕE) 1308/2013 (Παράρτημα VII, Μέρος ΙΙ) και την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά. 

Κατά το 2014 καταβλήθηκε σε δικαιούχους, στα πλαίσια του Μέτρου, συνολικό 

ποσό €1.043.083, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). 

Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων ενεργούσε ως Ανάδοχος για την 

εφαρμογή του πιο πάνω Μέτρου βάσει της σχετικής συμφωνίας αναδοχής, μέχρι 

τον τερματισμό της λειτουργίας του, τον Φεβρουάριο του 2014. Τις αρμοδιότητές 

του ανέλαβε έκτοτε το Τμήμα Γεωργίας, βάσει του Νόμου 25(Ι)/2014. Στη 

συνέχεια, με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 30.4.2014, η 

εφαρμογή του Μέτρου ανατέθηκε στο Υπουργείο ΕΕΒΤ. 

(β)   ∆ιαπιστώσεις από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων.  Από επιλογή 

δείγματος πληρωμών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου το 2014, 

εξετάστηκαν μία αίτηση της δεύτερης προκήρυξης (2010) και τρεις αιτήσεις της 

πέμπτης προκήρυξης του Μέτρου (2014).  Από τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω: 

(i) Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων παραστατικών εγγράφων 

 Τα κριτήρια ένταξης στο Μέτρο ορίζουν ότι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τους περί 

Εργοστασίων Νόμους του 1956-1996. Εντοπίστηκε αίτηση  (αρ. 3α-516, 

ημερ. υποβολής 13.3.2014), της οποίας ο κατάλογος ελέγχου τυπικών 

προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, που συμπληρώθηκε στις 
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13.3.2014, αναφέρει ότι εκκρεμεί η υποβολή του πρωτότυπου 

πιστοποιητικού εγγραφής, παρόλο που και το σχετικό αντίγραφο είχε 

υποβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επισημαίνουμε ότι οι σχετικοί 

κατάλογοι ελέγχου θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη δέουσα 

προσοχή και η καταχώριση των εγγράφων να γίνεται με χρονολογική 

σειρά, αφού σφραγίζονται κατάλληλα κατά την παραλαβή τους, έτσι 

ώστε να τεκμηριώνεται η τήρηση των όρων συμμετοχής. 

 Οι όροι του Μέτρου ορίζουν ότι τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα 

παραστατικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 

αντίγραφα.  Ωστόσο, στην περίπτωση της αίτησης 3α-516  έγιναν δεκτά 

και απλά αντίγραφα (π.χ. πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής) ή 

αντίγραφα με σφραγίδα πιστοποίησης από το Τμήμα Γεωργίας, τα 

οποία δεν έφεραν την υπογραφή του πιστοποιούντος υπαλλήλου 

(βεβαίωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την υποβολή αίτησης για 

έκδοση άδειας απόρριψης υγρών αποβλήτων).  Στην περίπτωση της 

αίτησης 3α-527 έγινε δεκτό απλό αντίγραφο βεβαίωσης από τον 

∆ιευθύνων Σύμβουλο δικηγορικού γραφείου ότι θα καταβάλει, υπό τη 

μορφή νέου κεφαλαίου, το συνολικό απαιτούμενο ποσό συμμετοχής 

ιδίων κεφαλαίων στην επένδυση.   

 Στην περίπτωση της αίτησης 3α-516 έγιναν δεκτά πιστοποιημένα 

αντίγραφα ανυπόγραφων, από τον Έφορο Εταιρειών, πιστοποιητικών 

σύστασης και αλλαγής ονόματος της εταιρείας. Σημειώνεται ότι αυτά 

φέρουν υπογραφή πιστοποίησης αντιγράφου από τον Έφορο 

Εταιρειών.   

Σύσταση:  Εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να ληφθούν τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των 

αιτήσεων και η τήρηση όλων των τυπικών προϋποθέσεων που 

καθορίζονται στους όρους του Μέτρου.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

γίνονται δεκτές αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία, 

ενώ θα πρέπει να παραλαμβάνονται μόνο πιστοποιημένα αντίγραφα 

εγγράφων και η καταχώριση στους φακέλους των αιτήσεων να γίνεται 

με χρονολογική σειρά παραλαβής και με τη δέουσα προσοχή. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(ii) Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και προσκόμισης 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο Κατάλογος 

Ελέγχου Τυπικών Προϋποθέσεων και ∆ικαιολογητικών/∆ιαχείρισης 

Εκκρεμοτήτων συμπληρώνεται χειρόγραφα, μετά την παραλαβή της 

αίτησης. Στις περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή ορισμένων 

παραστατικών στοιχείων, αναγράφεται σχετική σημείωση στο έντυπο, 

το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ενημερώνεται με την τακτοποίηση της 

εκκρεμότητας σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. αίτηση 3α-527), αφού ο 

αιτητής ειδοποιηθεί γραπτώς, σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του 

Μέτρου, χωρίς να γίνεται αναφορά και να τεκμηριώνεται η ημερομηνία 

προσκόμισης των παραστατικών που υπολείπονταν.  Στην περίπτωση 

της αίτησης 3α-516 το έντυπο συμπληρώθηκε τόσο χειρόγραφα όσο και 

μηχανογραφημένα κατά την ίδια ημερομηνία, με σημειωμένες ελλείψεις 

αλλά χωρίς ένδειξη μεταγενέστερης προσκόμισης των υπολειπόμενων 

δικαιολογητικών.   

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν δηλώσεις αποθεμάτων 

οίνων, δηλώσεις παραγωγής και συγκομιδής, καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση ότι τηρούνται ενημερωμένα τα βιβλία εισόδου και εξόδου 

αμπελοοινικών προϊόντων.  Οι πιο πάνω δηλώσεις δεν εντοπίστηκαν 

στους φακέλους των αιτήσεων 3α-503, 3α-516 και 3α-527, παρόλο 

που, σύμφωνα με τον Κατάλογο Ελέγχου Τυπικών Προϋποθέσεων και 

∆ικαιολογητικών/∆ιαχείρισης Εκκρεμοτήτων, υποβλήθηκαν.  Σύμφωνα 

με τον αρμόδιο λειτουργό, ο έλεγχος γινόταν απευθείας από το 

ηλεκτρονικό μητρώο του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, χωρίς 

να εκτυπώνονται οι πιο πάνω καταστάσεις.     

Λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων 

παραστατικών και του συνεπαγόμενου όγκου των φακέλων αιτήσεων, 

οι πιο πάνω πρακτικές φαίνεται να δυσχεραίνουν την άσκηση 

αποτελεσματικού ελέγχου σε σχέση με την τήρηση των τυπικών 

προϋποθέσεων από τους αιτητές, καθώς και την τεκμηρίωσή του. 

Σύσταση:  Προς διευκόλυνση του ελέγχου, εισηγηθήκαμε όπως ο 

σχετικός κατάλογος ελέγχου συμπληρώνεται δεύτερη φορά μετά την 
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υποβολή όλων των παραστατικών.  Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, ώστε να τεκμηριώνεται 

η έγκαιρη υποβολή τους. Επίσης, η αναφορά στον αριθμό 

αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών στον  κατάλογο ελέγχου θα 

υποβοηθήσει τον έλεγχο και παρακολούθηση της αίτησης. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, στην 6η προκήρυξη του Μέτρου 

είναι απαραίτητο όπως όλα τα έγγραφα προσκομίζονται το αργότερο 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής, επομένως ο πιο πάνω κατάλογος ελέγχου θα 

συμπληρωθεί μόνο μία φορά. 

(iii) Πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης.  Βάσει των διατάξεων του 

εγχειριδίου εφαρμογής του Μέτρου, «επιχειρήσεις που δεν κατέχουν 

πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης από το ∆ιευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσιών και ∆ημόσιας Υγείας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης, εκτός αν η προγραμματιζόμενη επένδυση αποσκοπεί, μεταξύ 

άλλων, στην εκπλήρωση υποχρεώσεων για σκοπούς εξασφάλισης του 

εν λόγω πιστοποιητικού».  Στην περίπτωση της αίτησης 3α-516, η 

οποία υποβλήθηκε στις 13.3.2014, έγινε δεκτό πιστοποιημένο 

αντίγραφο βεβαίωσης από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας, με ημερ. 4.10.2010.   

Σύσταση:  Παρά το γεγονός ότι στο έντυπο της πιο πάνω βεβαίωσης 

δεν καθορίζεται περίοδος ισχύος, εισηγηθήκαμε όπως διερευνηθεί η 

δυνατότητα να τεθεί ως υποχρέωση η προσκόμιση βεβαιώσεων που 

εκδόθηκαν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης, καθώς θεωρούμε ότι η περίοδος τεσσάρων ετών 

που μεσολάβησε από την έκδοση της βεβαίωσης μέχρι την υποβολή 

της αίτησης στην πέμπτη προκήρυξη δεν εγγυάται την εξακολούθηση 

τήρησης των όρων που απαιτεί η έκδοση της βεβαίωσης. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα μελετηθεί.   

(iv) ∆ιοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου 

έντυπα ελέγχου δεν φέρουν υπογραφές των αρμόδιων λειτουργών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα φύλλα ελέγχου υποβολής δύο προσφορών 
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για κάθε προτεινόμενο αντικείμενο εξοπλισμού της επένδυσης των 

αιτήσεων  3α-503 και 3α-527, καθώς και ο Κατάλογος ∆ιενεργούμενων 

Επιτόπιων Ελέγχων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΕΕΒΤ 

για την αίτηση 3α-217, ο οποίος φέρει υπογραφή από μόνο ένα 

λειτουργό, ενώ ο κατάλογος προνοεί για δύο. 

Σύσταση:  Εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή του 

διπλού ελέγχου, η οποία να τεκμηριώνεται με την υπογραφή δύο 

λειτουργών σε κάθε στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας.   

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση για 

διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων από δύο ελεγκτές, επισημαίνοντας 

ότι η πρακτική αυτή θα αυξήσει το διοικητικό κόστος. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι υλοποίηση της εισήγησής μας 

θα ενδυναμώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι, στα κριτήρια διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών 

(Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014) αναφέρεται ότι κανένας 

υπάλληλος δεν ασκεί καθήκοντα ως προς την έγκριση, πληρωμή ή 

λογιστική καταχώριση των ποσών που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ ή στο 

ΕΓΤΑΑ χωρίς την επίβλεψη δεύτερου υπαλλήλου. 

(v) Τεχνοοικονομική μελέτη.  Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του 

Μέτρου, οι τεχνοοικονομικές μελέτες που συνοδεύουν τις αιτήσεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προβλεπόμενες οικονομικές 

καταστάσεις για τη δεκαετία που έπεται της ολοκλήρωσης των 

επενδυτικών δράσεων και τεκμηρίωση του συντελεστή προεξόφλησης 

που χρησιμοποιείται για υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας της 

επένδυσης.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η μελέτη που υποβλήθηκε σε σχέση με την 

αίτηση με αρ. 3α-516 και ημερ. υποβολής στις 13.3.2014 περιλάμβανε 

οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2014-2021, δηλαδή για οκτώ έτη, 

από τα οποία μόνο τα έξι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

(Σεπτέμβριος 2015). Επιπλέον, η επιλογή των συντελεστών 

προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η αναμενόμενη αύξηση 

πωλήσεων κατά 15% για τα πρώτα δύο χρόνια (2015-2016) και 4% για τα 

υπόλοιπα έτη, με εξαίρεση το 2018 όπου η αναμενόμενη αύξηση 

ανέρχεται στο 11%, δεν τεκμηριώνονται και δεν γίνεται αναφορά στους 
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λόγους των υποθέσεων αυτών.  Εντούτοις, η τεχνοοικονομική μελέτη έγινε 

δεκτή χωρίς αναφορά στις αδυναμίες αυτές.  

Επισημαίνεται ότι κατά τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου, 

συμπληρωνόταν «Έκθεση Αξιολόγησης Τεχνοοικονομικής Μελέτης» 

(π.χ. αίτηση 3α-217), η οποία περιλάμβανε αξιολόγηση των βασικών 

παραδοχών της μελέτης, της παρουσίασης των προβλεπόμενων 

οικονομικών καταστάσεων, και των υπολογισμών της καθαρής 

παρούσας αξίας.  Η πρακτική αυτή ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε για τις 

αιτήσεις της πέμπτης προκήρυξης.      

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως η αξιολόγηση της τεχνοοικονομικής 

μελέτης τεκμηριώνεται με την ετοιμασία ειδικής έκθεσης αξιολόγησης, 

σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθήθηκε κατά τη δεύτερη 

προκήρυξη του Μέτρου, προς αποφυγή παραλείψεων και προς 

εξασφάλιση της ποιότητας και καταλληλότητας των μελετών που 

υποβάλλονται για υποστήριξη των αιτήσεων.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(vi) Αξιολόγηση και βαθμολόγηση αιτήσεων. 

 Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του Μέτρου, οι αιτήσεις τυγχάνουν 

βαθμολόγησης από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.  Στους φακέλους 

των αιτήσεων που εξετάστηκαν, καταχωρίστηκαν τα πρακτικά της 

συνεδρίας της Επιτροπής, τα οποία συνοδεύονται από  καλυπτική 

επιστολή που υπογράφεται από άτομο εκτός της Επιτροπής και 

ξεχωριστά έντυπα τεχνικής αξιολόγησης, έντυπο βαθμολόγησης και 

ενημερωτικό σημείωμα με τα δεδομένα της αίτησης.  Υπογραφή φέρει 

μόνο το έντυπο τεχνικής αξιολόγησης, από άτομο εκτός της Επιτροπής 

(π.χ. αιτήσεις 3α-503, 3α-527).  Στην Επιτροπή δεν συμμετέχει 

εκπρόσωπος του Οργανισμού, ενώ, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν 

διενεργείται επαλήθευση της βαθμολογίας από τον Οργανισμό πριν 

από την έγκριση της αίτησης.  

 Στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνεται το ποσοστό 

μεταβολής των πωλήσεων και του κέρδους από εργασίες των 

επιχειρήσεων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι, κατά την πέμπτη προκήρυξη του 
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Μέτρου, το κριτήριο αυτό υπολογιζόταν με τη σύγκριση των 

πωλήσεων/κέρδους από εργασίες κατά το πρώτο και τρίτο έτος των 

οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται και όχι με υπολογισμό του 

μέσου όρου της βαθμολογίας για τα τρία έτη.  Θεωρούμε ότι τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την πρακτική αυτή εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο να μην είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς τυχόν μεγάλη αύξηση στο 

κέρδος για ένα και μόνο έτος παρέχει στην επιχείρηση τη μέγιστη 

βαθμολογία του κριτηρίου.  Επισημαίνεται ότι το εγχειρίδιο εφαρμογής δεν 

διευκρινίζει τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται για 

υπολογισμό των δεικτών.  Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της 

αίτησης 3α-516, όπου παρατηρούνται τα ακόλουθα αποτελέσματα για τη 

μεταβολή κέρδους από εργασίες: 

Έτος 2010 2011 2012  Βαθμολόγηση

Κέρδος από εργασίες (ΚΑΕ)  €223.756 €241.761 €301.633   

Μεταβολή ΚΑΕ ανά έτος  -13,70% 8,05% 24,76%  

Βαθμολόγηση μέσου όρου δείκτη   0 5 5  3 

Βαθμολόγηση βάσει σύγκρισης δείκτη 
πρώτου και τρίτου έτους. 

(διαφορά KAE 2012-2010=34,8%) 

 

 
    5 

 ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου η βαθμολόγηση των αιτήσεων δεν 

τεκμηριωνόταν από τα δεδομένα της αίτησης.  Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα πιο κάτω παραδείγματα:  

Αίτηση 3α-516:   Στο κριτήριο για την προσκόμιση πιστοποιητικού 

ποιότητας 150 ή άλλου πιστοποιητικού που να επιβεβαιώνει την επάρκεια 

των διαδικασιών ελέγχου, η αίτηση βαθμολογήθηκε με τρεις από τις πέντε 

μονάδες, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε τέτοιο 

πιστοποιητικό.  Επιπλέον, στο κριτήριο «εξειδίκευση και επιστημονική 

επάρκεια», η αίτηση βαθμολογήθηκε με τέσσερις από τις πέντε μονάδες 

για την «εργοδότηση άλλου επιστημονικού προσωπικού», εντούτοις στην 

τεχνική αξιολόγηση της αίτησης αναφέρεται ότι ο αιτητής πληροφόρησε 

τον Ανάδοχο ότι καταβαλλόταν προσπάθεια για εργοδότηση έκτακτου 

οινολόγου, χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι αυτό είχε γίνει.  
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Αίτηση 3α-217: ∆ιαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στους 

υπολογισμούς των δεικτών λογιστικών αναλογιών από την Υπηρεσία 

μας, σε σχέση με τους υπολογισμούς της επιτροπής αξιολόγησης, που 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς βαθμολόγησης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται πιο κάτω οι υπολογισμοί των δεικτών απόδοσης 

κεφαλαίου και κεφαλαιουχικής δομής: 

Έτος 2005 2006  2007  2008 

€ €  €  € 

Απόδοση κεφαλαίου   

Καθαρό κέρδος για το έτος  (πριν από φορολογία) 17.744 12.908  12.259  12.289 

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά  27.989 31.051  30.748  32.913 

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.510 20.918  16.751  7.638 

Απόδοση κεφαλαίου – Υπολογισμός Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας 31,97% 24,84%  25,81%  30,31% 

Υπολογισμός δείκτη από Επιτροπή Αξιολόγησης 31,77% 25,26%  8,30%  4,03% 

       

Κεφαλαιουχική δομή   

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.510 20.918  16.751  7.638 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 37.721 28.207  44.574  50.860 

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά 27.989 31.050  30.748  32.913 

Κεφαλαιουχική δομή – Υπολογισμός Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας 69,98% 61,27%  66,60%  63,99% 

Υπολογισμός δείκτη από Επιτροπή Αξιολόγησης 35,00% 27,00%  30,00%  26,00% 

Επιπλέον, η βαθμολόγηση των μη οικονομικών κριτηρίων δεν 

τεκμηριώνεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εξοικονόμηση νερού και 

ενέργειας που βαθμολογήθηκε με τρεις από τις τέσσερεις μονάδες, 

χωρίς αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη επένδυση θα 

συντείνει στην εξοικονόμηση αυτή και την εργοδότηση άλλου 

επιστημονικού προσωπικού, που βαθμολογήθηκε με  πέντε μονάδες 

(μέγιστη βαθμολογία) με βάση εκτιμήσεις της εταιρείας για τη μελλοντική 

δημιουργία μίας θέσης εργασίας για επιστημονικό προσωπικό. 

Αίτηση 3α-503:  Το κριτήριο προσκόμισης πιστοποιητικού ποιότητας 

βαθμολογήθηκε με τρεις από τις πέντε μονάδες, παρά το γεγονός ότι η 

εταιρεία δεν υπέβαλε τέτοιο πιστοποιητικό.  Σύμφωνα με την έκθεση 

τεχνικής αξιολόγησης, η βαθμολόγηση βασίστηκε στην υποβολή 

υγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο, ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση 

για συμμετοχή στο Μέτρο.  Επίσης, στην έκθεση τεχνικής αξιολόγησης 
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αναφέρεται ότι, το κριτήριο εξοικονόμησης νερού δεν εφαρμόζεται στη 

συγκεκριμένη αίτηση, που αφορά σε προσθηκομετατροπές σε 

υφιστάμενη οινοποιητική μονάδα και αγορά εξοπλισμού και το κριτήριο 

«εξοικονόμηση νερού και ενέργειας» βαθμολογήθηκε με τέσσερεις από 

τις πέντε μονάδες, βάσει της προτεινόμενης κατασκευής φωτοβολταϊκού 

πάρκου. Θεωρούμε ότι το κριτήριο εξοικονόμησης νερού θα έπρεπε να 

ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία να προσαρμοστεί ανάλογα. Τέλος, 

παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν εργοδοτεί άλλο επιστημονικό 

προσωπικό (πέραν του υπεύθυνου πωλήσεων, που βαθμολογείται 

ξεχωριστά), η αίτηση βαθμολογήθηκε με δύο από τις πέντε μονάδες του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μηδενικής 

βαθμολόγησης του κριτηρίου αυτού, η αίτηση θα τύγχανε απόρριψης 

καθώς θα είχε αποτύχει στην εξασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης 

βαθμολογίας για το κριτήριο «εξειδίκευση και επιστημονική επάρκεια». 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως τα έντυπα αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

των αιτήσεων φέρουν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από 

εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό λειτουργούς.  Επιπρόσθετα, 

εκφράσαμε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αυξήσει την 

εμπλοκή του ή/και τον έλεγχο που ασκεί στη διαδικασία βαθμολόγησης 

των αιτήσεων, αφού το στάδιο αυτό έχει ουσιαστική σημασία για την 

έγκριση των προτεινόμενων επενδύσεων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα 

τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Εισηγηθήκαμε όπως διασαφηνιστεί η 

μεθοδολογία υπολογισμού των λογιστικών αναλογιών, για σκοπούς 

διασφάλισης της ομοιομορφίας και αντιπροσωπευτικότητας των 

βαθμολογιών των αιτήσεων. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός των λογιστικών 

αναλογιών πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα και τυχόν παρεκκλίσεις με 

τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων να συμφιλιώνονται.  

Τα πιο πάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις 

διαδοχής/αντικατάστασης των αρμόδιων λειτουργών.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος,  θα μελετηθεί ο τρόπος 

υλοποίησης της εισήγησής μας. 
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(vii) Έγκριση και καταβολή απαιτούμενης ενίσχυσης.  Το μέγιστο ύψος 

δαπάνης για την αγορά/ανέγερση κτιρίων ορίστηκε, για τη δεύτερη 

προκήρυξη του Μέτρου, σε €1.000/τ.μ. καλυμμένου χώρου. Σε 

συγκεκριμένη αίτηση (3α-217) το εμβαδόν του κτιρίου πιστοποιήθηκε με 

βεβαίωση αρχιτεκτονικού γραφείου, με το σύνολο καλυμμένων χώρων 

να ανέρχεται σε 1.077 τ.μ., επομένως η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη βάσει 

των όρων του Μέτρου θα ανερχόταν σε €1.077.000.  Βάσει της 

συμφωνίας δημόσιας ενίσχυσης που υπογράφηκε, η επιλέξιμη δαπάνη 

ανερχόταν σε €1.000.000 ενώ εγκρίθηκε επιπλέον ποσό δαπάνης 

ύψους €169.639, με αποτέλεσμα να παρατηρείται υπέρβαση της 

μέγιστης δαπάνης κατά €92.639. 

Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του Μέτρου, κάθε αιτητής έχει το 

δικαίωμα να υποβάλει, σε διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από 

την ολοκλήρωση των επενδύσεων, αναθεωρημένη αίτηση, πλήρως 

αιτιολογημένη,  η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του ύψους 

των επιλέξιμων δαπανών της αρχικής αίτησης και η οποία θα εξετάζεται 

και θα εγκρίνεται υπό το φως του ετήσιου διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Ο συγκεκριμένος αιτητής υπέβαλε αίτημα για καταβολή ενίσχυσης στις 

26.11.2012, με την ολοκλήρωση των επενδυτικών δράσεων, με το 

οποίο πληροφόρησε το ΣΑΠ για υπέρβαση των επιλέξιμων δαπανών 

κατά 15,8%.  Όπως πληροφορηθήκαμε, η υπέρβαση της μέγιστης 

επιλέξιμης δαπάνης για την ανέγερση κτιρίων επιτράπηκε, καθώς η 

υπέρβαση δεν ήταν μεγαλύτερη του 20% της συνολικής αρχικής 

εγκριθείσας δαπάνης της αίτησης. 

Σύσταση:  Εκφράσαμε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 

προβαίνει στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για διασφάλιση της τήρησης 

των όρων του Μέτρου κατά το στάδιο της έγκρισης και καταβολής της 

ενίσχυσης, σε περιπτώσεις υπέρβασης των επιλέξιμων δαπανών.  

Αιτήματα υπέρβασης των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να γίνονται 

δεκτά μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις και όπου τα 

σχετικά αιτήματα υποβάλλονται εντός των καθορισμένων χρονικών 

ορίων.  Παράλληλα, εισηγηθήκαμε όπως διασαφηνιστεί ο σχετικός όρος 

του Μέτρου σχετικά με το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά είδος δαπάνης. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(viii) Παραχώρηση παράτασης στην υλοποίηση των επενδύσεων.  

Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του Μέτρου, «σε περίπτωση όπου 

ο αιτών το ζητήσει γραπτώς, η αρμόδια Αρχή δύναται να παρατείνει την 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι και 6 

μήνες». Σε συγκεκριμένη αίτηση (3α-527), ως ημερομηνία 

προβλεπόμενης υλοποίησης των δράσεων καθορίστηκε, από την 

αιτήτρια εταιρεία, ο ∆εκέμβριος του 2015.  Εντούτοις, στη σχετική 

Συμφωνία ∆ημόσιας Ενίσχυσης που υπογράφηκε στις 5.9.2014 από 

την αιτήτρια εταιρεία και το Υπουργείο ΕΕΒΤ, ως καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 30.3.2016.  Η 

εταιρεία υπέβαλε, την 1.12.2014, αίτημα για παραχώρηση παράτασης 

δύο ετών, μέχρι 30.3.2018, χωρίς, ωστόσο επαρκή αιτιολόγηση της 

ανάγκης για παράταση (αναφέρεται απλά ότι «εκ παραδρομής ή/και 

από υπέρμετρη αισιοδοξία» προβλέφθηκε νωρίτερα η ολοκλήρωση του 

έργου). Το Υπουργείο ΕΕΒΤ παρέπεμψε το θέμα στον ΟΑΠ και ο 

Βοηθός Επίτροπος, με επιστολή του ημερ. 19.1.2015 πληροφόρησε το 

Υπουργείο ΕΕΒΤ ότι ο ΟΑΠ προτίθεται να προχωρήσει σε 

τροποποίηση του σχετικού όρου του Μέτρου, έτσι ώστε να προβλέπεται 

ότι «στις περιπτώσεις μεγάλων έργων που περιλαμβάνουν ανέγερση ή 

επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων κόστους πέραν των €500.000 […], 

η αρμόδια Αρχή δύναται να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία 

μέχρι και δύο χρόνια», και ως εκ τούτου το αίτημα της εταιρείας γίνεται 

αποδεκτό. Σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό, η νέα ρύθμιση 

γνωστοποιήθηκε σε όλους τους αιτητές με τρέχουσες αιτήσεις. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι η εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων 

του Μέτρου, ιδιαίτερα μετά την υποβολή αιτήματος παράτασης από 

συγκεκριμένο αιτητή, επηρεάζει δυσμενώς τον βαθμό ίσης μεταχείρισης 

μεταξύ αιτητών.   

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, σε μελλοντικές προκηρύξεις, 

αποφευχθούν παρόμοιες τροποποιήσεις των όρων εφαρμογής του 

Μέτρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των  αιτητών.  
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Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας, εντούτοις εξέφρασε την 

άποψη ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις που θα 

διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την ίση μεταχείριση των αιτητών, θα 

πρέπει να διενεργούνται αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν τους αιτητές 

χωρίς οποιαδήποτε βλάβη. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, με την εν 

λόγω τροποποίηση, δεν παραβιάστηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

των αιτητών, άποψη με την οποία η Υπηρεσία μας διαφωνεί. 

15. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α)  Επιτόπιοι έλεγχοι.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 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 (εδάφιο 1 του Άρθρου 30) 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 

περιφέρειας, τότε ο Οργανισμός, ως αρμόδια Αρχή, 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 2014 διενεργήθηκαν 

επιτόπιοι έλεγχοι σε συνολικό αριθμό 2.679 αιτήσεων του καθεστώτος ενιαίας 

στρεμματικής ενίσχυσης (35 με φυσικό επιτόπιο έλεγχο και 2.644 με τη μέθοδο της 

τηλεπισκόπησης) ή ποσοστό 8% του συνόλου των 33.140 αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, σε 410 περιπτώσεις ή ποσοστό 15,3% 

παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και δηλωθείσας έκτασης, 

δηλαδή το ποσοστό σημείωσε μικρή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 

(12,2%).  Το ποσοστό της μη ευρεθείσας έκτασης κατά τους επιτόπιους ελέγχους, 

σημείωσε μείωση και ανήλθε σε 2,2%, σε σύγκριση με 3,0% το 2013. 
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Το ποσοστό των αιτήσεων στις οποίες εντοπίστηκαν αποκλίσεις στην έκταση με 

βάση το σύνολο των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ανέρχεται, κατά το 2014, 

σε 8,7%, σε σύγκριση με 6,2% το 2013, και το ποσοστό της μη ευρεθείσας 

έκτασης στο σύνολο της αιτηθείσας έκτασης ανήλθε σε 1,6%, σε σύγκριση με 

0,9% το 2013. 

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 15.7.2015. 

(β) ∆ιοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης 

από την πραγματική.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 (και του αντίστοιχου άρθρου 19 του Κανονισμού 

640/2014 ο οποίος αντικατέστησε τον προαναφερόμενο Κανονισμό από την 

1.1.2015), στην περίπτωση που για μια καλλιεργητική ομάδα, η έκταση που έχει 

δηλωθεί, για σκοπούς του καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, υπερβαίνει το 

150% της έκτασης που προσδιορίζεται μετά από διοικητικούς ή επιτόπιους 

ελέγχους, ο γεωργός αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με 

εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της 

προσδιορισθείσας έκτασης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές 

πληρωμές στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που 

έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης και το υπόλοιπο 

διαγράφεται. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτητών, οι οποίοι τελούσαν υπό το καθεστώς της 

πολυετούς ποινής, καθώς και χρεωστών του Οργανισμού, οι οποίοι δεν 

υπέβαλαν αίτηση για εκταρική επιδότηση για το 2014, εντοπίστηκαν τεμάχια, τα 

οποία περιλαμβάνονταν στην τελευταία αίτησή τους, τα οποία περιλήφθηκαν, 

κατά το 2014, σε αιτήσεις άλλων, ορισμένοι από τους οποίους φέρουν το ίδιο 

επώνυμο με τον αρχικό αιτητή, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή συγγένεια ή σε 

εταιρείες που κατέχουν οι ίδιοι. 

 Όπως διαφαίνεται, η πιο πάνω πολιτική επιτρέπει στους γεωργούς με υπέρβαση 

έκτασης ή άλλες οφειλές έναντι του ΟΑΠ να λαμβάνουν επιδοτήσεις με έμμεσο τρόπο, 

αποφεύγοντας τον συμψηφισμό, για παράδειγμα μέσω της μετάβασης των τεμαχίων 

τους σε συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα ή σε δικές τους εταιρείες.  
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 

ασφαλιστικών δικλίδων για αποφυγή ενδεχόμενης εσκεμμένης παράκαμψης του 

συστήματος με στόχο είτε τη διαγραφή οφειλών, είτε την είσπραξη μη 

δικαιούμενων επιδοτήσεων.   

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 

ΠΑΑ για την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2013, με σύνολο δαπανών εφαρμογής 

του ύψους €329,1 εκ., πλέον εγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις ύψους €55,3 εκ., 

δηλαδή σύνολο €384,4 εκ. Η μέγιστη συνεισφορά του 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 136(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αρθμ. 1303/2013, 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%. Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση 

που έγινε τον ∆εκέμβρη του 2014, επέρχεται μείωση στο σύνολο του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος, από €329,1 εκ., σε €282,9 εκ.  

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

πληρωμών που διενεργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2014 ανήλθαν σε €239.516.494 

(€27.180.796 κατά το 2014) από τις οποίες ποσό ύψους €135.872.383 (€18.830.965 
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για το 2014) αφορούσε σε συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. Συνεπώς, το ποσοστό εκταμίευσης 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανήλθε, μέχρι τις 31.12.2014, σε περίπου 83%. 

17. Μέτρο 1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών». 

Το Μέτρο 1.3 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της γήρανσης του 

γεωργικού πληθυσμού και του έντονου πολυτεμαχισμού της γεωργικής γης, μέσω 

της μεταβίβασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε νεώτερους γεωργούς και την 

διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στους αποχωρούντες από το γεωργικό 

επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια του 2014, διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω 

Μέτρου, πληρωμές συντάξεων ύψους €2.175.233 σε 291 αιτητές, οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν με ποσά ύψους €1.281.140 από το ΕΓΤΑΑ. Το Τμήμα 

Γεωργίας ενεργεί ως Ανάδοχος για την εφαρμογή του Μέτρου, το οποίο δεν 

περιλήφθηκε στα Μέτρα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Από τον 

έλεγχο τριών φακέλων (ΛΑ11/0038, ΣΑ04/0024, ΠΑ08/0009) αιτητών, προέκυψαν 

τα ακόλουθα θέματα: 

(1) Καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων. ∆ιαπιστώσαμε τη μεσολάβηση 

μεγάλου χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής της αίτησης 

από τον Ανάδοχο και της ημερομηνίας προκαταρκτικής έγκρισής της, από την 

οποία ξεκινά και η καταβολή της σύνταξης στον αιτητή, το οποίο σε μία από τις 

τρεις περιπτώσεις που ελέγξαμε ήταν μεγαλύτερο των 24 μηνών, όπως φαίνονται 

και στον πιο κάτω πίνακα: 

Αριθμός 
αίτησης  

Ημερ. 
υποβολής  

Ημερ. 
προκαταρκτικής 
έγκρισης από 
Ανάδοχο 

Περίοδος 
εξέτασης της 

αίτησης από τον 
Ανάδοχο  

Ημερ. 
ολοκλήρωσης 
ελέγχου από 
Οργανισμό 

ΛΑ11/0038  15.2.2012  1.11.2013 20 μήνες  12.12.2013 

ΣΑ04/0024  30.7.2004  6.6.2005 10 μήνες  25.1.2006 

ΠΑ08/0009  16.12.2008  30.12.2010 24 μήνες  21.3.2011 

Το πιο πάνω χρονικό διάστημα που μεσολάβησε για την εξέταση των αιτήσεων 

θεωρείται υπερβολικό και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος των 

συνταξιοδοτηθέντων αγροτών. 

Σύσταση:  Η εξέταση των αιτήσεων πρέπει να διενεργείται όσο το δυνατό πιο 

έγκαιρα. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια υλοποίησης της 

εισήγησής  μας. 



 - 39 -

(2) ∆ιενεργούμενοι έλεγχοι από τον Ανάδοχο.  Παρατηρήσαμε ότι η 

διενέργεια των διοικητικών ελέγχων καταγράφεται, από τον Ανάδοχο, τόσο σε 

έντυπους καταλόγους ελέγχου, όσο και στο μηχανογραφημένο πρόγραμμα του 

Μέτρου, με αποτέλεσμα να προκύπτει πρόσθετο διοικητικό κόστος. ∆εδομένου ότι, 

από τον έλεγχό μας εντοπίσαμε έντυπους καταλόγους ελέγχου, οι οποίοι δεν ήταν 

πλήρως συμπληρωμένοι (ΠΑ08/0009) αλλά και ότι ο Οργανισμός διενεργεί τον 

έλεγχο της εφαρμογής του Μέτρου μόνο μέσω του μηχανογραφημένου 

προγράμματος, εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η ανάγκη για παράλληλη 

καταγραφή, από τον Ανάδοχο, των διενεργούμενων διοικητικών ελέγχων. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, η πιο πάνω τακτική ακολουθείται και από τους υπόλοιπους 

Αναδόχους για τα Μέτρα που διαχειρίζονται.  

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς εξοικονόμησης διοικητικού 

κόστους αλλά και κατάλληλης αξιοποίησης του μηχανογραφικού συστήματος, η 

ελεγκτική εργασία καταγράφεται από τους Ανάδοχους μόνο μέσω του 

μηχανογραφημένου συστήματος. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 

(3) ∆ήλωση αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων.  ∆ιαπιστώσαμε ότι για την 

εξέταση της αίτησης με αρ. ΣΑ04/0024 δεν υποβλήθηκε από τους υπαλλήλους 

που ενεπλάκησαν στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των πληρωμών δήλωση 

αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων. Όπως πληροφορηθήκαμε, η εν λόγω 

δήλωση δεν συμπληρώνεται για όλες τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά την 

προγραμματική περίοδο 2004-2006, παρά το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας 

του Μέτρου, οι εν λόγω αιτήσεις επανεξετάζονται κάθε χρόνο πριν την έγκριση της 

καταβολής των συντάξεων.  

Σύσταση: Επιβάλλεται όπως για όλες τις αιτήσεις του Μέτρου υποβάλλεται 

δήλωση αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων από τους υπαλλήλους που 

εμπλέκονται στον έλεγχο και στην έγκριση των πληρωμών. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 
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(4) Βεβαίωση γεωργικής δραστηριότητας ως κύρια απασχόληση του 

αιτητή και του διαδόχου.  

(i) Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του Μέτρου, ο αιτητής πρέπει να 

έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια απασχόληση, τα 

τελευταία δέκα χρόνια πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα, με εξαίρεση 

τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Για σκοπούς επιβεβαίωσης της 

επαγγελματικής του ιδιότητας θα πρέπει να προσκομίζει σχετική 

βεβαίωση από τις ΥΚΑ.  

Σύμφωνα με βεβαίωση των ΥΚΑ ημερ. 28.7.2004, που υποβλήθηκε με 

την αίτηση αρ. ΣΑ04/0024, στις 30.7.2004, ο αιτητής ασκούσε το 

επάγγελμα του γεωργού από τις 3.10.1994. Στη συνέχεια ο αιτητής 

υπέβαλε βεβαίωση ημερομηνίας 25.1.2005 από το Επαρχιακό 

Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ασκούσε 

γεωργική δραστηριότητα ως κύρια απασχόληση από το 1990. 

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με βεβαιώσεις των ΥΚΑ που υπέβαλλε ο 

αιτητής προς τον ανάδοχο, από το 2008 και μετά, για σκοπούς έγκρισης 

των ετήσιων καταβληθέντων συντάξεών του, ο αιτητής ασκούσε το 

επάγγελμα του γεωργού μέχρι τις 31.12.2000, ενώ για την περίοδο 

1.1.2001-1.1.2006, ο αιτητής ασκούσε παράλληλα το επάγγελμα του 

οδηγού ταξί. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι ο αιτητής δεν 

ασκούσε τη γεωργική δραστηριότητα ως κύρια απασχόληση τα 

τελευταία δέκα χρόνια πριν τις 6.6.2005, ημερομηνία ένταξής του στο 

πρόγραμμα και ότι κατά την υποβολή της αίτησής του το 2004 απέφυγε 

να αναφέρει την απασχόλησή του ως οδηγός ταξί. Σημειώνεται ότι, 

βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ο κάτοχος άδειας ταξί οφείλει να ασκεί 

τη μεταφορική επιχείρηση ως το κύριο του επάγγελμα.  

(ii) Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του Μέτρου, οι διάδοχοι των 

αποχωρούντων γεωργών οφείλουν να ασκήσουν τη γεωργία ως κύρια 

απασχόλησή τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει το 80% του εργάσιμου 

χρόνου τους να αφιερώνεται στις εργασίες της γεωργικής τους 

εκμετάλλευσης.  

Σύμφωνα με βεβαίωση των ΥΚΑ, που υποβλήθηκε με την αίτηση αρ. 

ΠΑ08/0009, στις 16.12.2008, ο διάδοχος ήταν εγγεγραμμένος γεωργός 
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από τις 3.10.1994. Αναφέρεται ότι, στα πρακτικά συνεδρίας της ειδικής 

επιτροπής για παραχώρηση τουρκοκυπριακών (ΤΚ) γεωργικών κλήρων 

της επαρχίας Πάφου ημερ. 2.12.2009, κατά την οποία εγκρίθηκε η 

παραχώρηση ΤΚ γεωργικού κλήρου από τον αιτητή στον διάδοχο, και τα 

οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή στον Ανάδοχο στις 23.9.2010, στα 

πλαίσια αξιολόγησης της αίτησής του, αναφέρεται ότι ο διάδοχος εργάζεται 

ως γεωργός και ως επιπλοποιός και ότι διατηρεί επαγγελματικό 

υποστατικό το οποίο λειτουργεί ως επιπλοποιείο. Παρά το γεγονός ότι τα 

πρακτικά αναφέρονται σε περίοδο τριών μηνών πριν την προκαταρκτική 

έγκριση του αιτητή στις 30.12.2010, κατά την οποία ο διάδοχος δικαιούται 

να ασκεί άλλη δραστηριότητα εκτός από τη γεωργία ως κύρια 

απασχόληση, εντούτοις θεωρούμε ότι η εν λόγω πληροφόρηση θα έπρεπε 

να τύχει εξέτασης από τον Ανάδοχο και τον Οργανισμό, στα πλαίσια των 

εκ των υστέρων ελέγχων, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η κύρια 

απασχόληση του διαδόχου είναι πλέον η γεωργία. 

Σύσταση:  Επιβάλλεται όπως, για σκοπούς συμμόρφωσης με τους 

όρους εφαρμογής του Μέτρου, αλλά και επίτευξης των στόχων του, 

παρόμοιες περιπτώσεις τυγχάνουν ενδελεχούς ελέγχου από τον 

Ανάδοχο και τον Οργανισμό. Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την άποψη ότι 

το Τμήμα Γεωργίας δεν είναι το αρμόδιο να πιστοποιεί την κύρια 

επαγγελματική δραστηριότητα των αιτητών και συνεπώς σχετικές 

βεβαιώσεις δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές στα πλαίσια εφαρμογής 

οποιουδήποτε Μέτρου. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας. 

(5) Καθορισμός ποσού σύνταξης. Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία, σε 

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24.2.2011 στην οποία συμμετείχε η 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και ο ΟΑΠ, αποφασίστηκε όπως για σκοπούς της 

πρώτης και δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου 1.3 του ΠΑΑ 2007-2013, οι 

συμμετέχοντες στο Μέτρο θα λαμβάνουν το ποσό των €850 μηνιαίως, όπως 

αναφέρεται στο Πρόγραμμα, μέχρι τη συμπλήρωση των 65 ετών. Με τη 

συμπλήρωση των 65 ετών, οπότε θα αρχίσει να  καταβάλλεται και σύνταξη 

γήρατος, το μηνιαίο ποσό που θα λαμβάνουν οι αιτητές θα μειώνεται στα €500. 

Παρατηρήσαμε ότι, για τους 112 συνταξιούχους που επιδοτούνται στα πλαίσια του 
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Μέτρου 1.3 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) 2004-2006, καταβάλλεται 

σύνταξη ύψους €850 μέχρι την ηλικία των 63 ετών. Στη συνέχεια, σε περίπτωση 

που ο Ανάδοχος ενημερωθεί ότι κάποιος αιτητής έχει συνταξιοδοτηθεί, τότε 

διενεργείται συμψηφισμός στο ύψος της πρόωρης συνταξιοδότησης, έτσι ώστε το 

συνολικό ποσό της σύνταξης που λαμβάνει να μην υπερβαίνει το ποσό των €850. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2014, 

τα ποσά πρόωρης συνταξιοδότησης που λαμβάνουν οι αιτητές του Μέτρου 1.3 του 

ΣΑΑ 2004-2006 κυμαίνονται από €96-€498, σε αντίθεση με τους αιτητές του 

Μέτρου 1.3 του ΠΑΑ2007-2013, των οποίων τα ποσά πρόωρης συνταξιοδότησης 

κυμαίνονται από €500-€850. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των αιτητών, 

εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής των ίδιων όρων πληρωμής σε όλους τους 

αιτητές του Μέτρου.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι 

πρόκειται για δύο Μέτρα, με διαφορετικές προκηρύξεις και όρους. 

(στ) ∆ιαχείριση περιπτώσεων θανάτου του αιτητή. Σύμφωνα με την 

ισχύουσα πρακτική του Οργανισμού, κατά τη διαδικασία έγκρισης των μηνιαίων 

πληρωμών, ελέγχεται κατά πόσο οι αιτητές είναι εν ζωή και στις περιπτώσεις 

θανάτου, δεν καταβάλλεται σύνταξη στον αιτητή. Κατά την άποψή μας, η πιο πάνω 

πρακτική δεν είναι δίκαιη, γιατί αιτητές οι οποίοι αποβιώνουν εντός του μήνα αλλά 

πριν τη διαδικασία έγκρισης, δεν τυγχάνουν πληρωμής της σύνταξης για τον μήνα 

κατά τον οποίο απεβίωσαν. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των αιτητών, ο 

Οργανισμός εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης της πρακτικής που εφαρμόζεται 

από τις ΥΚΑ, σύμφωνα με την οποία, καταβάλλεται σύνταξη για τον μήνα κατά τον 

οποίο επισυμβαίνει ο θάνατος του αιτητή. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η υιοθέτηση της εισήγησής μας θα 

μελετηθεί, σε συνεργασία με τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

(ζ) Αρχειοθέτηση φύλλων εργασίας στους φακέλους αιτήσεων. 

Παρατηρήσαμε ότι τα φύλλα εργασίας και τα διάφορα έγγραφα αλληλογραφίας 

των αιτήσεων δεν ήταν αριθμημένα, ενώ ορισμένα δεν ήταν αρχειοθετημένα κατά 

χρονολογική σειρά στους σχετικούς φακέλους. Όπως πληροφορηθήκαμε, η 
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διαχείριση των αιτήσεων και των μηναίων πληρωμών συντάξεων γίνεται από τον 

Ανάδοχο, ο οποίος αποστέλλει στον Οργανισμό όλα τα σχετικά έγγραφα, για 

αρχειοθέτηση σε φάκελο. 

Σύσταση: Για διευκόλυνση του ελέγχου και μείωσης του κινδύνου απώλειας 

εγγράφων εισηγηθήκαμε όπως τα φύλλα εργασίας και τα διάφορα έγγραφα 

αλληλογραφίας αριθμούνται, και αρχειοθετούνται στους φάκελους της αίτησης 

χρονολογικά, με αναφορά σε αυτά στους διοικητικούς ελέγχους. Επιπρόσθετα, 

εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τήρησης των φακέλων αιτήσεων του 

Μέτρου από τον Ανάδοχο. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας. 

18. Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». 

Το Καθεστώς 1.5.1 αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιάρθρωση  των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην εφαρμογή πρακτικών 

φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης. Κατά τη διάρκεια 

του 2014 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Καθεστώτος, πληρωμές ύψους 

€6.181.291 σε 434 αιτητές, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €3.090.915 ή 50% 

από το ΕΓΤΑΑ. Το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Ανάδοχος για την εφαρμογή του 

Καθεστώτος. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε δύο αιτήσεις της Β’ 

προκήρυξης του ΠΑΑ 2007-2013 του πιο πάνω Καθεστώτος (ΛΑ/11/1.5.1/Β/168, 

ΛΕ/11/1.5.1/Β/54), η επιδότηση των οποίων ανέρχεται στο 7% των συνολικών 

πληρωμών, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Μειονεκτικές περιοχές.  Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του 

Καθεστώτος, το ποσοστό της ενίσχυσης αυξάνεται από 40% σε 50% στις 

περιπτώσεις όπου ο τόπος μόνιμης διαμονής του αιτητή ή η περιοχή της 

εκμετάλλευσής του βρίσκονται εντός μειονεκτικών περιοχών. Στην περίπτωση της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας έχουν καθοριστεί ως μειονεκτικές περιοχές οι 

περισσότερες κοινότητες που βρίσκονται στην επικράτειά της, στην οποία ασκείται 

αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αιτητές 

να επωφελούνται της πρόσθετης ενίσχυσης. Όπως πληροφορηθήκαμε, ο 

καθορισμός των μειονεκτικών περιοχών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις 

ευρωπαϊκών οδηγιών και κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Σε 
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περιπτώσεις όπου οι διαθέσιμες πιστώσεις του Καθεστώτος δεν αρκούν για 

ικανοποίηση όλων των αιτήσεων, τότε η κατανομή γίνεται μέσω μοριοδότησης, 

στα κριτήρια της οποίας δεν περιλαμβάνεται παράμετρος σχετικά με τις 

μειονεκτικές περιοχές. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε 

γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές οι οποίες λόγω διαφόρων 

χαρακτηριστικών π.χ. μορφολογίας του εδάφους και υψομέτρου, βρίσκονται σε πιο 

μειονεκτική θέση από άλλες, συμπεριληφθεί στα κριτήρια μοριοδότησης των 

αιτήσεων η τοποθεσία της εκμετάλλευσης. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως και σε 

άλλα Μέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε μειονεκτικές 

περιοχές ή στην οικονομική ενίσχυση των αιτητών των περιοχών αυτών, 

καθοριστούν κριτήρια για την κατανομή των πιστώσεων, έτσι ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας της επένδυσης ή του τόπου διαμονής 

του αιτητή.  

(β) ∆ιενέργεια πληρωμής από τον αιτητή. Σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής του Καθεστώτος, ο αιτητής μπορεί να διενεργήσει την εξόφληση 

τιμολογίων κάτω των €3.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με μετρητά και 

να επισυνάψει στο αίτημα πληρωμής μόνο το εξοφλημένο τιμολόγιο και την 

απόδειξη πληρωμής, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις τιμολογίων, η 

εξόφληση των οποίων πρέπει να γίνεται με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή μέσω 

τράπεζας και ο αιτητής, πέραν του τιμολογίου και της απόδειξης πληρωμής, 

πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα που εκδόθηκαν ή/και τραπεζικών εντολών ή/και 

αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και καταστάσεις τραπεζικού 

λογαριασμού στις οποίες θα παρουσιάζονται οι χρεώσεις που έγιναν. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ενίσχυσης του διοικητικού 

ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής, αναθεωρηθεί ο πιο πάνω όρος έτσι ώστε όλες 

οι πληρωμές μεγαλύτερες των €100 να διενεργούνται με επιταγή, πιστωτική κάρτα 

ή μέσω τράπεζας. Η εισήγηση αυτή μπορεί να υιοθετηθεί και στα πλαίσια 

εφαρμογής του καθεστώτος 1.5.2 «∆ιαχείριση αποβλήτων σε 

γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα εφαρμοστεί. 
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(γ) Αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Σύμφωνα με 

τους όρους εφαρμογής του Καθεστώτος, για επενδύσεις με ποσά ενίσχυσης από 

€9.001 μέχρι €300.000, (€450.000 για νέους γεωργούς) οι αιτητές πρέπει να 

υποβάλουν Σχέδιο Βελτίωσης για την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. Για 

να χαρακτηριστεί ένα σύνολο επενδύσεων μέσα σε μία εκμετάλλευση ως βιώσιμο, 

θα πρέπει η καθαρή παρούσα αξία, η οποία προκύπτει από τη σύγκριση των 

αναγόμενων στο παρόν μελλοντικών εισροών και εκροών σε ένα βάθος χρόνου 15 

ετών, να είναι θετική. Από την εξέταση Σχεδίων Βελτίωσης, εντοπίσαμε τα 

ακόλουθα οικονομικά στοιχεία, βάσει των οποίων αξιολογείται η βιωσιμότητα της 

επένδυσης και τα οποία, κατά την άποψή μας, βασίζονται είτε σε υποκειμενικές 

είτε σε λανθασμένες προϋποθέσεις.  

(i) Αποσβέσεις. Όπως αναφέραμε και  σε προηγούμενη Έκθεσή μας, 

παρόλο ότι ο χρόνος ζωής των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής του Καθεστώτος, θεωρείται ότι δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη 

και συνεπώς ως συντελεστής απόσβεσης χρησιμοποιείται το 10%, 

εντούτοις για σκοπούς καθορισμού της καθαρής παρούσας αξίας της 

επένδυσης, η απόσβεση των μηχανημάτων λογίζεται για 15 χρόνια, 

δηλαδή λαμβάνεται υπόψη απόσβεση που συνολικά υπερβαίνει κατά 

50% το κόστος του μηχανήματος. Επιπρόσθετα, με τον ίδιο τρόπο 

λογίζεται η απόσβεση για μηχανήματα/εξοπλισμό που επιδοτήθηκαν 

μέσω του ΣΑΑ 2004-2006 ή προηγούμενης προκήρυξης του ΠΑΑ 2007-

2013, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος ζωής τους είναι μικρότερος από τα 

δέκα έτη. Όσον αφορά στην ωφέλιμη ζωή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, αυτή υπολογίζεται στα 15 έτη, αντί τα 33 έτη, σύμφωνα 

με τη συνήθη λογιστική πρακτική, με αποτέλεσμα ως συντελεστής 

απόσβεσης να χρησιμοποιείται το 6,66% αντί το 3%. 

Σύσταση: Επανεξέταση/διόρθωση της πρακτικής που ακολουθείται για 

υπολογισμό της απόσβεσης των κεφαλαιακών επενδύσεων. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(ii) Ενοίκιο γης.  Στο Σχέδιο Βελτίωσης, συμπεριλαμβάνεται, για όλη τη 

διάρκειά του, δαπάνη ενοικίου γης, το οποίο υπολογίζεται ως 

συνάρτηση του μεγέθους της έκτασης και ενός ποσού ενοικίου που 

καθορίζεται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) κατά το έτος 



 - 46 -

προκήρυξης, ανεξάρτητα εάν η έκταση της γης στην οποία θα 

υλοποιηθεί η επένδυση ανήκει στον αιτητή ή είναι εκμισθωμένη. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, λόγω της δυσκολίας στην εξακρίβωση του 

πραγματικού ποσού ενοικίου που καταβάλλουν οι αιτητές, 

αποφασίστηκε όπως γίνεται ισόποση χρέωση ενοικίου σε όλους τους 

αιτητές. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις όπου η επένδυση υλοποιείται σε γη που 

ανήκει στον αιτητή, δεν πρέπει να υπολογίζεται δαπάνη ενοικίου. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, εισηγηθήκαμε όπως ζητείται η προσκόμιση 

ενοικιαστήριου συμβολαίου. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας για προσκόμιση 

ενοικιαστηρίου συμβολαίου θα υιοθετηθεί. 

(iii) Μεταβλητές δαπάνες. Στις εκροές του Σχεδίου Βελτίωσης λαμβάνονται 

υπόψη δαπάνες που διενεργούνται για τη λειτουργία της επένδυσης και 

την επίτευξη της παραγωγής, οι οποίες, παρά το μεταβλητό χαρακτήρα 

τους, παρουσιάζονται ισόποσες για όλη τη 15ετή περίοδο. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, ο υπολογισμός των μεταβλητών δαπανών γίνεται 

βάσει των ενδεικτικών τιμών που δημοσιεύονται από το ΙΓΕ κατά το 

έτος προκήρυξης, οι οποίες θεωρούνται ότι παραμένουν οι ίδιες κατά τη 

διάρκεια του Σχεδίου Βελτίωσης. 

(iv) Ακαθάριστη πρόσοδος. Η ακαθάριστη πρόσοδος υπολογίζεται με τον 

πολλαπλασιασμό της παραγόμενης ποσότητας με την τιμή προϊόντος,  

με τη χρήση ενδεικτικών τιμών που δημοσιεύονται από το ΙΓΕ κατά το 

έτος της προκήρυξης και λογίζεται η ίδια κατά τη διάρκεια της 15ετούς 

περιόδου του σχεδίου. 

(v) Έσοδα από εκταρική και κεφαλική επιδότηση. Στις εισροές του 

Σχεδίου Βελτίωσης λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες πληρωμές που θα 

καταβληθούν στον αιτητή κατά τη διάρκεια της 15ετούς περιόδου του 

Σχεδίου. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψην το ποσό των άμεσων 

πληρωμών που έχει λάβει ο αιτητής κατά το έτος της προκήρυξης, το 

οποίο θεωρείται ότι παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια του σχεδίου. 
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Σύσταση: Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία του Σχεδίου Βελτίωσης θα 

πρέπει να υπολογίζονται για κάθε έτος του Σχεδίου Βελτίωσης και όχι 

μόνο για το έτος προκήρυξης, βάσει καθορισθείσων παραδοχών. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα τύχει 

διερεύνησης και διαβούλευσης με τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

(vi) ∆απάνες που δεν λαμβάνονται υπόψη στο Σχέδιο Βελτίωσης. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες που μπορεί να 

διενεργηθούν και να έχουν άμεση σχέση με την επένδυση π.χ. 

πληρωμή γεωργικών ασφαλίστρων τα οποία δεν αποκόπτονται από τις 

εκταρικές και οικογενειακό εργατικό κόστος. 

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης 

των πιο πάνω οικονομικών στοιχείων στο Σχέδιο Βελτίωσης.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα τύχει 

διερεύνησης και διαβούλευσης με τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

(vii) ∆ιάρκεια του Σχεδίου Βελτίωσης. Στο Σχέδιο Βελτίωσης γίνεται 

σύγκριση των μελλοντικών εισροών και εκροών της επένδυσης σε ένα 

βάθος χρόνου 15 ετών, το οποίο είναι υπερβολικά μακροχρόνιο, με 

αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός των εισροών και 

εκροών βάσει αντικειμενικών και ρεαλιστικών δεδομένων.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Σχέδιο Βελτίωσης ετοιμάζεται για 

περίοδο όχι μεγαλύτερη των επτά ετών έτσι ώστε αφενός οι προβλέψεις 

να γίνονται βάσει αντικειμενικών δεδομένων και αφετέρου, το 

αποτέλεσμα της καθαρής παρούσας αξίας να είναι αντιπροσωπευτικό 

και να αντικατοπτρίζει την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος , τα σχόλιά μας θα ληφθούν 

υπόψη και όπου είναι εφικτό και υπάρχει και συμφωνία με την 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020, λόγω αρμοδιότητας, θα 

υιοθετηθούν. 

(4) Υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Με την υποβολή 

αίτησης στο συγκεκριμένο Καθεστώς, προαπαιτείται, κατόπιν υπόδειξης της 

Υπηρεσίας μας, η προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης των οικονομικών 
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υποχρεώσεων του αιτητή προς τις ΥΚΑ και τον Έφορο Φορολογίας. Για την 

αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας του αιτητή, όταν αυτός είναι νομικό 

πρόσωπο, για να υλοποιήσει και να λειτουργήσει με βιώσιμο τρόπο την επένδυση, 

θεωρούμε σημαντική την προσκόμιση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως για τα νομικά πρόσωπα ζητείται επιπρόσθετα η 

υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον δύο ετών πριν του 

έτους προκήρυξης.  

Ο Επίτροπος διαφώνησε με την εισήγησή μας, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτό 

θα επιφέρει δυσμενή διάκριση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. 

Επιπρόσθετα, εξέφρασε την άποψη ότι τυχόν υλοποίηση της εισήγησής μας θα 

αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκριση αιτήσεων, με δυσμενείς συνέπειες στην 

δυνατότητα απορρόφησης των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη που αναφέρεται πιο πάνω, εφόσον τα νομικά 

πρόσωπα έχουν ούτως ή άλλως υποχρέωση για ετοιμασία ελεγμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

(5) ∆ιάρκεια εκ των υστέρων ελέγχων. Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής 

του καθεστώτος, ο αιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι, οι μόνιμες κατασκευές και τα 

μηχανήματα που θα επιδοτηθούν μέσω της αίτησης, θα αξιοποιηθούν για πέντε 

τουλάχιστον χρόνια από την πραγματοποίηση της επένδυσης, που θεωρείται ότι 

είναι η ημερομηνία της τελικής πληρωμής της από τον ΟΑΠ, ανεξάρτητα του 

ποσού επιδότησης. Για την εξακρίβωση της τήρησης του όρου αυτού ο 

Οργανισμός διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά τους οποίους, εξετάζει 

μεταξύ άλλων, ότι δεν έγινε οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

επένδυσης και ότι δεν έχει γίνει διακοπή ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής 

δραστηριότητας. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο ο καθορισμός της 

περιόδου δέσμευσης του δικαιούχου να είναι ανάλογος του ύψος της επένδυσης, 

π.χ. για επενδύσεις πέραν των €150.000 η περίοδος δέσμευσης να αυξάνεται στα 

δέκα έτη, έτσι ώστε η ευθύνη του δικαιούχου για την αξιοποίηση της επένδυσης να 

είναι ανάλογη του ποσού επιδότησης που λαμβάνει. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως 

εξεταστεί το ενδεχόμενο απαίτησης, από τον ΟΑΠ, προσκόμισης κάποιου είδους 
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εξασφάλισης/εγγύησης από αιτητές που λαμβάνουν επιχορήγηση πέραν ενός 

ποσού (π.χ.€100.000). 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, η περίοδος δέσμευσης αποτελεί κανονιστική 

πρόνοια και ως εκ τούτου η εισήγησή μας δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εξέφρασε 

επίσης την άποψη ότι η δυνατότητα προσκόμισης εγγύησης για τόσο μεγάλη 

χρονική διάρκεια θα εξουδετερώσει το όφελος της επιδότησης. 

(6) Βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής του Καθεστώτος, για σκοπούς διασφάλισης της δυνατότητας του 

αιτητή να υλοποιήσει την επένδυση, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στην οποία να αναφέρεται ρητά το ποσό που 

υπολείπεται για υλοποίηση των προτεινόμενων επενδύσεων (αφαιρεμένης της 

χορηγίας), καθώς τις πηγές της χρηματοδότησής του. Παρατηρήσαμε ότι, το 

λεκτικό της βεβαίωσης που εξασφαλίστηκε από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για 

σκοπούς διασφάλισης ότι ο αιτητής με αρ. αίτησης ΛΕ/11/1.5.1/Β/54 έχει τη 

δυνατότητα να συνάψει δάνειο από την τράπεζα για το υπόλοιπο ποσό της 

επένδυσης, δεν συνάδει με εκείνο που διατυπώνεται συνήθως από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση 

διαλαμβάνει ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει την αιτήτρια 

εταιρεία με ποσοστό μέχρι 60% οποιασδήποτε επένδυσης, αφού εξασφαλιστούν οι 

ανάλογες εξασφαλίσεις. 

Σύσταση: Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους όρους εφαρμογής του Καθεστώτος 

και διασφάλισης της δυνατότητας του αιτητή να υλοποιήσει την επένδυση, θα 

πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνο βεβαιώσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

στις οποίες γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στη δυνατότητα του αιτητή να εξασφαλίσει 

δάνειο για συγκεκριμένο ποσό. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(7) Έγκριση αιτήματος για αφαίρεση δράσεων. Ο ανάδοχος, κατόπιν 

εξέτασης γραπτής εκπρόθεσμης ένστασης του αιτητή με αρ. ΛΕ/11/1.5.1/Β/54, η 

οποία υποβλήθηκε στις 21.11.2013, αντί μέχρι τις 16.11.2013, ενέκρινε την 

αφαίρεση επτά δράσεων από τη δέσμευση του αιτητή, με το δικαιολογητικό ότι 

αυτές δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το Σχέδιο Βελτίωσης και τη μοριοδότηση της 

αίτησης, αναφέροντας ότι η μη υλοποίηση των δράσεων θεωρείται δεσμευτική και 
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ότι ο αιτητής δεν μπορεί να τις επαναφέρει μέσω της υφιστάμενης αίτησης και να 

διεκδικήσει ενίσχυση για την υλοποίησή τους. Ο αιτητής, με επιστολή του ημερ. 

30.7.2014, ζήτησε την επαναφορά τεσσάρων δράσεων, με το δικαιολογητικό ότι 

αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του αρμεκτικού συστήματος. Ο 

ανάδοχος, με επιστολή του ημερ. 18.8.2014, έκανε αποδεκτό το αίτημα για τον 

λόγο ότι οι δράσεις είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία και τον 

εκσυγχρονισμό της μονάδας. 

Σύσταση: Επισημαίνεται ότι παρόμοιες περιπτώσεις πρέπει να τυγχάνουν 

περισσότερης αυστηρότητας και κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων για αφαίρεση 

δράσεων να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που θα δημιουργούνται στη 

λειτουργία της υπόλοιπης επένδυσης.  

Ο Επίτροπος συμφώνησε ότι κατά την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος για 

αφαίρεση δράσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη διαμόρφωση του 

σχεδίου βελτίωσης. 

19. Καθεστώς 1.5.2 «∆ιαχείριση αποβλήτων στις γεωργοκτηνοτροφικές  

εκμεταλλεύσεις». 

Το Καθεστώς 1.5.2 αποσκοπεί στην παροχή ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων για διαχείριση των αποβλήτων και περιβαλλοντική αναβάθμιση των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Κατά τη διάρκεια του 2014 

διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Καθεστώτος, πληρωμές ύψους 

€108.450 σε τρεις αιτητές, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €54.225 ή 50% 

από το ΕΓΤΑΑ. Το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Ανάδοχος για την εφαρμογή του 

Καθεστώτος. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε μία αίτηση του 

πιο πάνω Καθεστώτος (ΣΑ/11/1.5.2/5), η επιδότηση της οποίας αφορά στο 55% 

του συνόλου των πληρωμών για το 2014, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Υποβολή άδειας απόρριψης αποβλήτων. Σύμφωνα με τα κριτήρια 

συμμετοχής οι αγελαδοτρόφοι/ χοιροτρόφοι αιτητές, πριν την τελική πληρωμή και 

μετά το τέλος της επένδυσης, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει Άδεια Απόρριψης 

Αποβλήτων ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής που αφορά στην υποβολή αίτησης 

και στη δυνατότητα εξασφάλισης της σχετικής άδειας. Η ισχύς της άδειας που 

υπέβαλε ο εν λόγω αιτητής έληγε στις 31.12.2014, δηλαδή δυόμισι μήνες μετά την 

τελική πληρωμή, που διενεργήθηκε στις 14.10.2014. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
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τους όρους της εν λόγω άδειας, ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση για 

έκδοση άδειας, έξι μήνες πριν από τη λήξη της υφιστάμενης άδειας. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, στα πλαίσια των εκ των υστέρων ελέγχων που 

διενεργούνται για την εξακρίβωση της πενταετούς δέσμευσης του αιτητή, 

συμπεριληφθεί πρόνοια για εξακρίβωση της εγκυρότητας των βεβαιώσεων/ αδειών 

που απαιτούνται από τον αιτητή. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(β) Υποβολή προσφορών για τις δράσεις. Σύμφωνα με τους όρους 

εφαρμογής του Καθεστώτος, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει δύο τουλάχιστον 

αναλυτικές και συγκρίσιμες προσφορές από αντίστοιχους προσφοροδότες για 

κάθε δράση που αιτείται και σε περίπτωση επιλογής της ακριβότερης προσφοράς, 

να δίνεται γραπτή αιτιολόγηση. Παρατηρήσαμε ότι η μία από τις δύο προσφορές 

που υπέβαλε ο αιτητής για τη μία δράση δεν ήταν αναλυτική, ενώ οι προδιαγραφές 

των προσφορών για τη δεύτερη δράση δεν ήταν οι ίδιες, με αποτέλεσμα οι 

προσφορές να μην ήταν συγκρίσιμες. 

Σύσταση: Επιβάλλεται όπως γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές σύμφωνα με 

τους όρους εφαρμογής του καθεστώτος, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 

των προσφορών και να εξακριβώνεται ο εύλογος χαρακτήρας του κόστους. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την επισήμανσή μας. 

(γ) Συμμόρφωση του αιτητή προς τις ελάχιστες συνθήκες υγιεινής και 

διαβίωσης των ζώων. Παρατηρήσαμε ότι, στα κριτήρια συμμετοχής του εν λόγω 

Καθεστώτος, δεν περιλαμβάνεται η εξακρίβωση της συμμόρφωσης του αιτητή στα 

ελάχιστα κριτήρια σε ότι αφορά στις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των 

ζώων με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν κρίθηκε 

αναγκαία η εξακρίβωση της συγκεκριμένης συμμόρφωσης γιατί το Καθεστώς 

αποσκοπεί σε περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτηνοτροφικών μονάδων. 

Σύσταση: Εκφράσαμε την άποψη ότι, ανεξάρτητα από τον σκοπό του κάθε 

Καθεστώτος/ Μέτρου, πρέπει να τυγχάνουν επιδότησης μόνο οι κτηνοτροφικές 

μονάδες οι οποίες πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε σχέση με τις συνθήκες 

διατήρησης του περιβάλλοντος και υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και για 

αυτό τον λόγο εισηγηθήκαμε όπως συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια στα κριτήρια 

συμμετοχής του Καθεστώτος. Για εξακρίβωση της συμμόρφωσης του αιτητή, 
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πρέπει να ζητείται σχετική ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικά με 

τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργούν στις κτηνοτροφικές μονάδες. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

20. Καθεστώς 1.8.1 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα 

των τροφίμων».  

Σκοπός του πιο πάνω Καθεστώτος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

γεωργών σε κοινοτικά συστήματα ποιότητας τροφίμων, με απώτερο στόχο τη 

διασφάλιση των καταναλωτών για την ποιότητα του προϊόντος ή τη 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής λόγω της συμμετοχής τους στα εν λόγω 

συστήματα ποιότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή 

γεωργικά προϊόντα και τη διεύρυνση ευκαιριών για την εξεύρεση αγορών.  Οι 

επιλέξιμες δράσεις καλύπτουν τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης του 

υποκείμενου γεωργού, από αναγνωρισμένο ιδιωτικό οργανισμό ελέγχου και 

πιστοποίησης, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του 

προϊόντος ή/και τη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του 2014 καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 

€329.935 και αφορούσαν σε 1.178 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2009 

μέχρι 2014. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που πληρώθηκαν το 2014, παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(α)  Προώθηση/διεκπεραίωση των αιτήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην προώθηση των αιτήσεων ως εξής: 

(i) Αίτηση αρ. ΣΑ/09/1.8.1/3.1/0048. Η αίτηση παραλήφθηκε, από το 

Τμήμα Γεωργίας, στις 24.3.2009, ενώ η αποδοχή της έγινε, με 

καθυστέρηση 23 μηνών, στις 21.2.2011. Ο διοικητικός έλεγχος από το 

Τμήμα Γεωργίας και τη Μονάδα Εφαρμογής έγιναν στις 21.2.2011 και 

28.2.2011, αντίστοιχα. 

(ii) Αίτηση αρ. ΠΑ/09/1.8.1/3.1/0039. Η αίτηση παραλήφθηκε από το Τμήμα 

Γεωργίας στις 16.4.2009 και η αποδοχή και ο διοικητικός έλεγχος από 

το εν λόγω Τμήμα έγιναν στις 17.9.2009. Ωστόσο, ο διοικητικός 

έλεγχος, από τη Μονάδα Εφαρμογής, έγινε, με καθυστέρηση 18 μηνών, 

στις 15.3.2011. 
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Σύσταση: Η προώθηση των αιτήσεων και η διενέργεια των ελέγχων όπως 

καθορίζονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος θα πρέπει να 

γίνονται έγκαιρα. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την πιο πάνω επισήμανση. 

(β)  ∆ιασταυρούμενος έλεγχος. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του 

Καθεστώτος, προβλέπεται η διεξαγωγή, από τη Μονάδα Εφαρμογής, διοικητικού 

διασταυρούμενου μηχανογραφικού ελέγχου, με σκοπό να επιβεβαιωθεί η 

εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο αιτητής, συγκρίνοντάς τα με άλλα 

στοιχεία της ίδιας βάσης δεδομένων ή άλλων βάσεων δεδομένων (π.χ. βάση 

δεδομένων ΟΣ∆Ε). ∆ιαπιστώσαμε ότι, παρόλο που στον κατάλογο (checklist) 

διενεργούμενων διοικητικών ελέγχων από τη Μονάδα Εφαρμογής περιλαμβάνεται 

σχετικό πεδίο σχετικά με τη διαπίστωση της εγκυρότητας των στοιχείων του 

αιτητή, δεν καταγράφεται με ποια άλλα στοιχεία ή άλλη βάση δεδομένων έγινε η 

σχετική σύγκριση.    

Σύσταση: Θα πρέπει να καταγράφεται με ποια άλλα στοιχεία ή βάση δεδομένων 

γίνεται η επαλήθευση των στοιχείων του αιτητή. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(γ) Βεβαιώσεις συμμόρφωσης από ιδιωτικούς οργανισμούς/φορείς 

ελέγχου και πιστοποίησης. 

(i) Κατάλογος αγροτεμαχίων. Στις βεβαιώσεις συγκεκριμένου φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης, βεβαιώνεται ότι στη σχετική μονάδα 

καλλιεργείται συγκεκριμένος αριθμός δεκαρίων, σύμφωνα με 

καταλόγους αγροτεμαχίων για είδη και αριθμούς δέντρων. 

Παρατηρήθηκε ότι οι υπό αναφορά κατάλογοι, οι οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης, δεν τηρούνται στους φακέλους των 

αιτήσεων.  

Σύσταση: Θα πρέπει οι υπό αναφορά κατάλογοι αγροτεμαχίων να 

καταχωρίζονται στους φακέλους των αιτήσεων.  

Ο Επίτροπος διαφώνησε με τη σύστασή μας, εκφράζοντας την άποψη 

ότι η χρηστικότητα και το όφελος των καταλόγων αυτών είναι ιδιαίτερα 
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περιορισμένα, ενώ υιοθέτηση της εισήγησής μας θα αύξανε κατά πολύ 

την γραφειοκρατία. Ανέφερε επίσης ότι ο συνολικός αριθμός δεκαρίων 

που θα συνυπολογιστούν για τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης 

αντλείται από το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων του Μέτρου βιολογικής 

γεωργίας. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την αρχική της άποψη. 

(ii) Επιλέξιμη έκταση. ∆ιαπιστώθηκε ότι η έκταση που αναφέρεται στις 

βεβαιώσεις των φορέων ελέγχου και  πιστοποίησης είναι, σε πολλές 

περιπτώσεις, μεγαλύτερη από την επιλέξιμη έκταση. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα: 

 Αίτηση αρ. ΛΑ/11/1.8.1/3.1/0007: Για το έτος 2011, η πιστοποιημένη έκταση 

ήταν 1.610 δεκάρια, σε σύγκριση με 1.222,40 δεκάρια που ήταν η 

συνολική επιλέξιμη έκταση, προκύπτει δηλαδή διαφορά ύψους 31,7%. 

Επίσης, για το έτος 2012, η πιστοποιημένη έκταση ήταν 1.255,30 

δεκάρια, σε σύγκριση με 1.111,40 δεκάρια που ήταν η επιλέξιμη 

έκταση, δηλαδή προκύπτει διαφορά ύψους 12,9%. 

 Αίτηση αρ. ΛΑ/11/1.8.1/3.1/0006: Για το έτος 2011, η πιστοποιημένη έκταση 

ήταν 1.275 δεκάρια, σε σύγκριση με  929,60  δεκάρια που ήταν η 

επιλέξιμη έκταση, δηλαδή προκύπτει διαφορά  ύψους 37,2%. Για το 

έτος 2012 η  πιστοποιημένη έκταση ήταν 1.251 δεκάρια, σε σύγκριση με  

914,80 δεκάρια που ήταν η επιλέξιμη έκταση, δηλαδή προκύπτει 

διαφορά ύψους 36,8%. 

Σύσταση:  Εκφράσαμε την άποψη ότι οι λόγοι αποκλίσεων στις 

επιλέξιμες εκτάσεις, όπως αναφέρονται στις βεβαιώσεις του οργανισμού 

πιστοποίησης, πρέπει να διερευνηθούν από τον ΟΑΠ. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(iii) Ημερομηνία βεβαίωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, στις πιο πάνω 

βεβαιώσεις αναγράφεται μόνο το έτος στο οποίο αφορούν, χωρίς να 

αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσής τους. 

Σύσταση: Επισημάναμε τη σημασία καταγραφής της ημερομηνίας 

έκδοσης σε όλα τα επίσημα έγγραφα. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 
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(iv) Προσκόμιση βεβαιώσεων. ∆ιαπιστώσαμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

δεν προσκομίστηκαν βεβαιώσεις για την έκταση, αλλά η έκταση 

καταγράφηκε μόνο στα σχετικά τιμολόγια των ιδιωτικών 

οργανισμών/φορέων ελέγχου και πιστοποίησης. Συναφώς αναφέρεται 

ότι, σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Καθεστώτος, ως αίτημα 

πληρωμής του δικαιούχου θεωρείται το τιμολόγιο του φορέα 

πιστοποίησης το οποίο προσκομίζει ο δικαιούχος για κάθε έτος, στο 

οποίο αναφέρεται και η συνολική πιστοποιημένη έκταση.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, επιπρόσθετα με την προσκόμιση του 

τιμολογίου, να καταστεί απαραίτητη και η προσκόμιση σχετικής 

βεβαίωσης/πιστοποίησης, της έκτασης, καθότι τα τιμολόγια αποτελούν 

έγγραφο τιμολόγησης για τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης, η 

εκπλήρωση των οποίων πρέπει να βεβαιώνεται με την έκδοση του 

σχετικού πιστοποιητικού.   

Ο Επίτροπος διαφώνησε με την εισήγησή μας, και μας πληροφόρησε 

ότι αυτή αποτελούσε προηγούμενη πρακτική, η οποία τροποποιήθηκε 

στα πλαίσια της απλοποίησης και μείωσης της γραφειοκρατίας. 

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η τρέχουσα πρακτική είναι πιο 

εποικοδομητική και καθόλα ισοδύναμη με την προηγούμενη ως προς το 

περιεχόμενό της.  

Η Υπηρεσία μας  διατηρεί την  άποψή της. 

(δ)  Τιμολόγια και αποδείξεις που εκδόθηκαν από τους φορείς 

πιστοποίησης και υποβλήθηκαν από τους αιτητές. 

(i) Στοιχεία τιμολογίων και αποδείξεων. 

 Αρ. αίτησης ΛΑ/09/1.8.1/3.1/0085. ∆ιαπιστώθηκαν παραποιήσεις της 

ημερομηνίας τιμολογίου και απόδειξης και του αριθμού απόδειξης. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 

- Στις 28.9.2010, παραλήφθηκε στο Τμήμα Γεωργίας (Aνάδοχος) το τιμολόγιο 

αρ. 164, ημερ. 26.4.2010, ποσού ύψους €3.795, για τον έλεγχο και 

πιστοποίηση φυτικής παραγωγής για το έτος 2010 και αντίστοιχη 

απόδειξη με την ίδια ημερομηνία και ποσό. ∆ιαπιστώθηκε ότι, ενώ ο 

αριθμός της σχετικής απόδειξης ήταν αρχικά «190», αργότερα φαίνεται 
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να τροποποιήθηκε χειρόγραφα σε «180». Το  εν λόγω τιμολόγιο και 

απόδειξη έγιναν αποδεκτά για τον έλεγχο και πιστοποίηση του 2010. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, στα πλαίσια άλλου ελέγχου της Υπηρεσίας 

μας, τα σχετικά διπλότυπα τιμολογίων και αποδείξεων παρουσιάστηκαν 

για έλεγχο και βεβαιώθηκε ότι ο αριθμός απόδειξης ήταν «190», ενώ η 

απόδειξη με αρ. «180» αφορούσε σε άλλο πελάτη του φορέα 

πιστοποίησης.   

- Στις 30.9.2011, παραλήφθηκε στο Τμήμα Γεωργίας (Ανάδοχος) το τιμολόγιο 

αρ. 166, ποσού ύψους €3.565 και αντίστοιχη απόδειξη με αρ. 191, για 

το ίδιο ποσό.  Παρατηρήθηκε ότι η ημερομηνία του τιμολογίου και της 

απόδειξης φαίνεται να ήταν αρχικά 27.5.2010 και παραποιήθηκε ώστε 

να παρουσιάζεται ότι αυτά εκδόθηκαν στις 27.5.2011, δηλαδή ένα χρόνο 

αργότερα. Επίσης, στο τιμολόγιο, φαίνεται ότι αρχικά καταγράφηκε ότι 

αυτό αφορούσε στον έλεγχο και πιστοποίηση για το 2010, ενώ με άλλο 

γραφικό χαρακτήρα φαίνεται να καταγράφηκε ότι αυτό αφορούσε και στο 

2011. Σημειώνεται ότι το  εν λόγω τιμολόγιο και απόδειξη έγιναν 

αποδεκτά για τον έλεγχο και πιστοποίηση του 2011.  Από σύγκριση των 

στοιχείων του τιμολογίου και απόδειξης με τα αντίστοιχα που 

υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτά για την προηγούμενη περίοδο 

(τιμολόγιο αρ. 164, ημερ. 26.4.2010 και απόδειξη αρ. 190, ημερ. 

26.4.2010), προκύπτει ότι αυτά ενδέχεται να εκδόθηκαν κατά το 2010 

και να μην αφορούν στο 2011. Στα πλαίσια άλλου έλεγχου μας, 

παρουσιάστηκαν για έλεγχο τα σχετικά διπλότυπα τιμολογίου και 

αποδείξεων και διαπιστώσαμε ότι τα υπό αναφορά έγγραφα εκδόθηκαν 

στις 27.5.2010 και όχι στις 27.5.2011. 

Σύσταση: Από τα πιο πάνω, προκύπτει υπόνοια εσκεμμένης 

τροποποίησης παραστατικών και το θέμα θα πρέπει να τύχει περαιτέρω 

εξέτασης από τον ΟΑΠ και να καταγγελθεί στην Αστυνομία. 

Επισημάναμε την ανάγκη επίδειξης της απαιτούμενης προσοχής και 

άσκησης ελέγχου κατά την αποδοχή σχετικών εγγράφων, τα οποία 

προσκομίζονται από τους αιτητές, ενώ δεν θα πρέπει να γίνονται 

αποδεκτά τιμολόγια και αποδείξεις τα οποία φέρουν εμφανή σημεία 

παραποίησης. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 
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17 «Μειώσεις και αποκλεισμοί» του εγχειρίδιου εφαρμογής του 

Καθεστώτος, σε περίπτωση, μεταξύ άλλων, δόλου εκ μέρους των 

αιτητών, οι κυρώσεις μπορεί να αφορούν και σε ποινική δίωξή τους. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

 ΣΑ/11/1.8.1/3.2/0002. Στις 24.10.2011 εκδόθηκαν, από συγκεκριμένο 

φορέα πιστοποίησης, τα τιμολόγια με αρ. 3738, 3740 και 3742 και οι 

αντίστοιχες αποδείξεις με αρ. 3634, 3632 και 3630, για ποσό ύψους 

€776,25, €2.250 και €2.250, αντίστοιχα, για τον έλεγχο και πιστοποίηση 

των ετών 2009, 2010 και 2011, αντίστοιχα. Επίσης, οι σχετικές 

βεβαιώσεις πιστοποίησης, για τα έτη 2009, 2010 και 2011, εκδόθηκαν 

στις 18.11.2009, 19.5.2010 και 19.5.2011, αντίστοιχα. Όπως προκύπτει 

από τα πιο πάνω, για τον έλεγχο των ετών 2009 και 2010, o φορέας 

πιστοποίησης τιμολόγησε τον παραγωγό ένα και δύο έτη αργότερα, 

αντίστοιχα, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την 

πραγματοποίηση των ελέγχων κατά τα έτη αυτά. 

Σύσταση: Θα πρέπει παρόμοιες περιπτώσεις να εντοπίζονται από τους 

αρμόδιους λειτουργούς, είτε του ΟΑΠ, είτε των Αναδόχων και να 

διερευνώνται. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

 Αίτηση ΠΑ/09/1.8.1/3.1/0039. Στις 30.9.2011, παραλήφθηκε από το Τμήμα 

Γεωργίας (Ανάδοχος) το τιμολόγιο με αρ. 357 και ημερ. 26.9.2011 για το 

ποσό των €448, για τον έλεγχο και πιστοποίηση φυτικής παραγωγής για 

το 2011 και αντίστοιχη απόδειξη με αρ. 407 με την ίδια ημερομηνία και 

ποσό. Στις 27.9.2012, παραλήφθηκε από το Τμήμα Γεωργίας το 

τιμολόγιο με αρ. 345 και ημερ. 3.8.2012, για το ποσό των €349,09 για 

τον έλεγχο και πιστοποίηση για το 2012 και σχετική απόδειξη εξόφλησής 

του με αρ. 375 με ίδια ημερομηνία και ποσό. Όπως προκύπτει από τα 

πιο πάνω, το τιμολόγιο με αρ. 357 και η απόδειξη αρ. 407, φέρουν 

προγενέστερη ημερομηνία από το τιμολόγιο αρ. 345 και απόδειξη αρ. 

375. Συναφώς αναφέρεται ότι, στα πλαίσια άλλου ελέγχου της 

Υπηρεσίας μας, παρουσιάστηκαν για έλεγχο τα σχετικά διπλότυπα 

τιμολογίων και διαπιστώσαμε ότι αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται την 
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ίδια περίπου περίοδο (14.9.2011 και 19.9.2011). Επομένως φαίνεται να 

δικαιολογείται το γεγονός ότι τιμολόγιο με μεταγενέστερο αριθμό φέρει 

προγενέστερη ημερομηνία. Το ίδιο ισχύει και για τα διπλότυπα 

αποδείξεων.  

Σύσταση: Παρόλο ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε υπόνοια 

παρατυπίας, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εντοπίζονται από τους 

αρμόδιους λειτουργούς να διερευνώνται. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος,  η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(ii) Τρόπος πληρωμής. Σε πολλές περιπτώσεις, στις αποδείξεις 

πληρωμής, δεν αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής (μετρητά ή επιταγή) 

του φορέα πιστοποίησης.  

Σύσταση: Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες συστάσεις ώστε να 

καταγράφεται πάντοτε στην απόδειξη ο τρόπος πληρωμής. Για 

ενδυνάμωση της διαδρομής ελέγχου, εισηγηθήκαμε όπως ενσωματωθεί 

σχετική προϋπόθεση στο εγχειρίδιο εφαρμογής του Καθεστώτος, ώστε η 

πληρωμή να διενεργείται με επιταγή, έμβασμα ή πιστωτική κάρτα και όχι 

με μετρητά. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

21. Καθεστώς 1.8.2 «∆ραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης των 

προϊόντων στο πλαίσιο των συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων».  

Στόχος του πιο πάνω Καθεστώτος είναι η στήριξη ομάδων παραγωγών, 

οποιασδήποτε νομικής υπόστασης των οποίων τα μέλη ασχολούνται με την 

παραγωγή και/ή την προώθηση και/ή την εμπορία προϊόντων τα οποία ανήκουν 

σε ένα από τα εν λόγω κοινοτικά συστήματα ποιότητας και περιλαμβάνει δράσεις 

ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης στην εσωτερική αγορά, δηλαδή την 

Κοινοτική Αγορά και όχι σε Τρίτες Χώρες. Κατά τη διάρκεια του 2014 καταβλήθηκε 

ενίσχυση σε ένα δικαιούχο συνολικού ύψους €47.460 και αφορούσε σε μία αίτηση 

που υποβλήθηκε κατά το 2012 (ΣΑ/09/1.8.2./0004). 

Από τον έλεγχο της πιο πάνω αίτησης, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Ύψος και διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης. Σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Καθεστώτος, η στήριξη περιορίζεται μέχρι το 70% του 
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επιλέξιμου κόστους της δράσης με μέγιστο ύψος επιδότησης τα €100.000 ανά 

δικαιούχο ανά τριετία, ενώ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή, από τη 

Μονάδα Εφαρμογής, διοικητικού διασταυρούμενου μηχανογραφικού ελέγχου, με 

σκοπό τη διαπίστωση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτητή, συγκρίνοντάς τα 

με άλλα στοιχεία στην ίδια βάση δεδομένων ή σε άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. 

βάση δεδομένων ΟΣ∆Ε). ∆ιαπιστώσαμε ότι, στον φάκελο του αιτητή δεν 

τεκμηριώνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου σε σχέση με προηγούμενες 

επιχορηγήσεις στην τριετία, ενώ παρόλο ότι στον κατάλογο (checklist) 

διενεργούμενων διοικητικών ελέγχων από τη Μονάδα Εφαρμογής περιλαμβάνεται 

πεδίο σχετικά με τη διαπίστωση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτητή, δεν 

καταγράφεται με ποια άλλα στοιχεία ή άλλη βάση δεδομένων έγινε η σχετική 

σύγκριση. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, στον φάκελο του αιτητή παρουσιάζονται όλοι οι 

έλεγχοι που διενεργούνται και όπως κατά τους διοικητικούς ελέγχους, 

καταγράφονται τα συγκεκριμένα στοιχεία ή βάση δεδομένων με τα οποία 

επαληθεύθηκαν τα στοιχεία του αιτητή. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(β)  Έλεγχος παρόμοιας αίτησης στο Υπουργείο ΕΕΒΤ. Σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Καθεστώτος δράσεις ενημέρωσης και προώθησης οι 

οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2826/2000 δεν θα δικαιούνται 

στήριξης.  Συνεπώς, πρέπει να γίνεται έλεγχος με το Υπουργείο ΕΕΒΤ κατά πόσο 

ο αιτητής έχει υποβάλει παρόμοια αίτηση στα πλαίσια του πιο πάνω Κανονισμού. 

Στον φάκελο της αίτησης δεν τεκμηριώνεται η διενέργεια του ελέγχου αυτού. 

Σημειώνεται ότι στον φάκελο της προηγούμενης αίτησης του εν λόγω δικαιούχου 

(ΣΑ/09/1.8.2/0003) υπήρχε σχετική βεβαίωση από Λειτουργό του Τμήματος 

Γεωργίας. 

Σύσταση:  Θα πρέπει να διενεργούνται και να καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που 

προβλέπονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής του Καθεστώτος. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 
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(γ)  ∆ικαιολογητικά έγγραφα. Από έλεγχο των τιμολογίων που υποβλήθηκαν 

από τον αιτητή, προέκυψαν τα ακόλουθα:  

(i) Καταβλήθηκε, στον αιτητή, μεταξύ άλλων, ποσό ύψους €1.741,05, το 

οποίο αφορά σε έρευνα αγοράς και αποτελεί το 70% του ποσού 

€2.487,21 (μη συμπερ. του ΦΠΑ), που, σύμφωνα με το τιμολόγιο αρ. 

799 και ημερ. 7.11.2013 (συνολικού ύψους €2.934,91, συμπερ. του 

ΦΠΑ) καταβλήθηκε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ο αιτητής 

υπέβαλε δύο αποδείξεις εξόφλησης του πιο πάνω τιμολογίου. Η πρώτη 

απόδειξη με αρ. 346238, ημερ. 19.12.2013, για ποσό ύψους €500 

φαίνεται να έχει εκδοθεί από μηχανογραφημένο σύστημα, ενώ η δεύτερη 

με ημερ. 19.2.2014 για ποσό ύψους €2.434,91, έχει εκδοθεί χειρόγραφα 

και δεν φέρει αριθμό.  

 Σύσταση: Εκφράσαμε την άποψη ότι το πιο πάνω προκαλεί εύλογες 

υποψίες σχετικά με την εγκυρότητα της δεύτερη απόδειξης και θα 

πρέπει να διερευνηθεί. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(ii) Καταβλήθηκε, στον αιτητή, μεταξύ άλλων, ποσό ύψους €2.170, το 

οποίο αφορά στην αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στο 

στοχευμένο κοινό και στην αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας και 

αποτελεί το 70% ποσού ύψους €3.100 (μη συμπερ. του ΦΠΑ), το 

οποίο, σύμφωνα με το τιμολόγιο αρ. 52, ημερ. 13.2.2014 (συνολικού 

ποσού ύψους €3.689, συμπερ. του ΦΠΑ) καταβλήθηκε σε ιδιωτική 

εταιρεία. Ο αιτητής υπέβαλε δύο αποδείξεις εξόφλησης του πιο πάνω 

τιμολογίου. Η πρώτη απόδειξη με αρ. 3 και ημερ. 17.7.2013, για ποσό 

ύψους €400 φαίνεται να έχει εκδοθεί από μηχανογραφημένο σύστημα, 

ενώ η δεύτερη με αρ. F375913 και ημερ. 12.2.2014, για ποσό ύψους 

€3.289, έχει εκδοθεί χειρόγραφα από μπλοκ αποδείξεων. Επιπρόσθετα, 

όπως παρουσιάζεται και πιο πάνω, η ημερομηνία του τιμολογίου είναι 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας των δύο αποδείξεων.  

 Σύσταση. Εκφράσαμε την άποψη ότι τα πιο πάνω προκαλούν εύλογες 

υποψίες σχετικά με την εγκυρότητα του τιμολογίου και της δεύτερης 

απόδειξης και θα πρέπει να διερευνηθούν. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(δ)  Εκ των προτέρων έλεγχος για το υλικό ενημέρωσης, προώθησης και 

διαφήμισης. Στο εγχειρίδιο προβλέπεται ότι, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την 

έναρξη οποιασδήποτε δράσης, πρέπει να παραδίδεται, με αποκλειστική ευθύνη 

του αιτητή, όλο το προκαταρκτικό υλικό ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης 

στην αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Καθεστώτος για έλεγχο και έγκριση. 

∆ιαπιστώσαμε ότι ο αιτητής, με επιστολή του ημερ. 23.7.2013, ενημέρωσε το 

Τμήμα Γεωργίας για τον προγραμματισμό των γυρισμάτων της ταινίας στις 

26.7.2013, η οποία θα ολοκληρωνόταν περί τα τέλη του 2013, ενώ ανέφερε ότι 

είχαν ήδη γίνει γυρίσματα που κάλυπταν τις δραστηριότητες του τρύγου 

βιολογικών σταφυλιών σε βιολογικούς αμπελώνες στο Πισσούρι. Επίσης, ο 

αιτητής, με την επιστολή του ημερ. 17.8.2013, ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεσή 

του να προβεί στη διαδικασία προσφορών για την έρευνα αγοράς, η οποία θα 

πραγματοποιείτο τον Σεπτέμβριο του 2013. 

Σύσταση:  Τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

22. Καθεστώς 2.3.2 «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις 

πατάτες». 

Το πιο πάνω Καθεστώς περιλαμβάνει δύο επιλέξιμες δράσεις που σκοπό έχουν 

να προωθηθούν καλλιεργητικές μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής και διαχείρισης 

που σέβονται το περιβάλλον, ιδίως για να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, 

του εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή/και να παραχθεί η 

βιοποικιλομορφία. Η δράση 1 αφορά στην εφαρμογή συστήματος τριετούς 

αμειψισποράς η οποία περιλαμβάνει ανά τεμάχιο εναλλαγή καλλιέργειας, μια 

χρονιά ετήσια καλλιέργεια εκτός σολανωδών (π.χ. ντομάτα, πιπεριά, μελιντζάνα), 

μια χρονιά υποχρεωτική αγρανάπαυση με τουλάχιστον δύο καλλιέργειες του 

εδάφους και εφαρμογή χλωρής λίπανσης, με ένα ψυχανθές, π.χ. βίκο και μια 

χρονιά πατάτες. Η δράση 2 αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής 

πατατών, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της λίπανσης, την ολοκληρωμένη 

φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού και την πιστοποίηση της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του 2014 
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καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους €788.042 και αφορούσαν σε 356 

αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2011 μέχρι 2014. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που πληρώθηκαν το 2014, 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ύψος ενίσχυσης. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του εν λόγω 

Καθεστώτος,  το ποσοστό της ενίσχυσης βασίζεται στο διαφυγόν εισόδημα και τις 

επιπρόσθετες δαπάνες που προέρχονται από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο 

δικαιούχος. Συγκεκριμένα, στο εγχειρίδιο αναφέρεται ότι, για την εφαρμογή του 

συστήματος τριετούς αμειψισποράς και για ολόκληρη την έκταση με την οποία ο 

κάθε δικαιούχος θα συμμετέχει στο σύστημα αμειψισποράς, θα παρέχεται 

ενίσχυση ύψους μέχρι €525 ανά εκτάριο κάθε χρόνο (δράση 1) και για την 

εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής πατατών θα 

παρέχεται ενίσχυση ύψους €375 ανά εκτάριο το χρόνο (δράση 2). 

(i)  Όσο αφορά στη δράση 1, παρόλο ότι στο εγχειρίδιο περιγράφεται η 

μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, διαπιστώσαμε ότι, 

σε όλες τις περιπτώσεις, καταβάλλεται, ανά εκτάριο, το μέγιστο ποσό 

των €525.  

Σύσταση. Θα πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες και τα 

δεδομένα που καταγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια, να συμβαδίζουν 

με τις πρακτικές που εφαρμόζονται, ενώ, σε περίπτωση τροποποίησης 

των διαδικασιών/δεδομένων, να γίνεται ανάλογη τροποποίηση στα 

εγχειρίδια εφαρμογής.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(ii)  Όσο αφορά στη δράση 2, η ενίσχυση παρέχεται με σκοπό την κάλυψη 

μέρους των αυξημένων δαπανών που προκύπτουν από τη 

χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον αντί συμβατικών χημικών 

παρασκευασμάτων, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων εδάφους για 

ορθολογιστική θρέψη των φυτών και για κάλυψη του κόστους 

πιστοποίησης. Πέραν των πιστοποιητικών εργαστηριακών αναλύσεων 

εδάφους και πιστοποίησης από ιδιωτικό ανεξάρτητο οργανισμό, δεν 

απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδείξεων 

πληρωμής. 
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Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως, επιπρόσθετα, με τα πιο πάνω 

πιστοποιητικά, απαιτείται και η προσκόμιση των τιμολογίων και 

αποδείξεων πληρωμής στα εργαστήρια αναλύσεων και οργανισμούς 

πιστοποίησης, με σκοπό την ενδυνάμωση των συστημάτων ελέγχου τα 

οποία διασφαλίζουν τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων και 

πιστοποίησης. 

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, η πιο πάνω εισήγηση θα 

επιφέρει πρόσθετη γραφειοκρατία, χωρίς οποιοδήποτε ουσιαστικό 

όφελος.  

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την πιο πάνω άποψη. 

(β)  Τήρηση αρχείων.  Η τήρηση αρχείων, για τις κυριότερες καλλιεργητικές 

φροντίδες, αποτελεί υποχρεωτικό όρο για τους γεωργούς που συμμετέχουν στο 

Καθεστώς 2.3.2. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής, η βεβαίωση τήρησης των εν 

λόγω αρχείων, από τους λειτουργούς του ΟΑΠ, γίνεται κατά τους επιτόπιους 

ελέγχους, οι οποίοι κάλυψαν, για το Μέτρο 2.3, κατά το 2014, ποσοστό ύψους  4%.  

Σύσταση: Ενόψει, αφενός, του χαμηλού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων που 

διενεργείται και αφετέρου, της ανάγκης για βεβαίωση της συμμόρφωσης των 

γεωργών με την εν λόγω υποχρέωση, εισηγηθήκαμε όπως απαιτείται από τους 

γεωργούς που συμμετέχουν στο εν λόγω Καθεστώς, η προσκόμιση ετήσιας 

βεβαίωσης τήρησης των εν λόγω αρχείων, είτε ηλεκτρονικά με την υποβολή της 

ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων, είτε χειρόγραφα, παράλληλα με την 

υποβολή άλλων απαιτούμενων πιστοποιητικών. 

Ο Επίτροπος  διαφώνησε με την εισήγησή μας, αναφέροντας ότι, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των δράσεων που εκτελούν οι γεωργοί, η προσκόμιση 

βεβαιώσεων για κάθε μια από αυτές θα επέφερε τεράστιο διοικητικό κόστος. 

Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι μια τέτοια πρακτική θα δημιουργούσε την 

λανθασμένη εντύπωση ότι ορισμένες δράσεις είναι σημαντικότερες από άλλες. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την πιο πάνω θέση. 

(γ)  ∆ράση 2: Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Πατατών. 

(i)  Αναλύσεις εδάφους. Οι γεωργοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση 2, 

οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διενεργούν και να υποβάλλουν στον ΟΑΠ 
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πιστοποιητικό εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους ανά τριετία. 

∆ιαπιστώσαμε ότι δεν διενεργείται, από τον ΟΑΠ, οποιαδήποτε 

μελέτη/επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εν λόγω αναλύσεων, με 

σκοπό τη διενέργεια συστάσεων προς τους γεωργούς και 

παρακολούθηση σχετικής συμμόρφωσής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι, σύμφωνα με εκθέσεις που αφορούν σε εισηγήσεις λίπανσης, οι 

οποίες συνόδευαν τα αποτελέσματα αναλύσεων εδάφους που 

διενήργησε ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων του Τμήματος 

Γεωργίας, το νιτρικό άζωτο ή/και  ο διαθέσιμος φώσφορος ήταν σε 

χαμηλές ποσότητες στο έδαφος και ήταν αναγκαία η προσθήκη τους σε 

συγκεκριμένη ποσότητα και τύπο. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που 

οι εν λόγω αναλύσεις διενεργούνται από άλλα εργαστήρια, αυτές δεν 

συνοδεύονται από έκθεση εισηγήσεων λίπανσης. Επίσης, 

παρατηρήσαμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αιτητές δεν υποβάλλουν 

εκθέσεις αναλύσεων εδάφους για όλα τους τα τεμάχια που συμμετέχουν 

στην εν λόγω δράση. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως γίνεται η απαραίτητη μελέτη/επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους και στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές συστάσεις/εισηγήσεις να 

παρακολουθείται η συμμόρφωση (π.χ. με απαίτηση διενέργειας νέων 

αναλύσεων). Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως απαιτείται η διενέργεια 

αναλύσεων για όλα τα τεμάχια που είναι ενταγμένα στη δράση, οι οποίες 

να συνοδεύονται με εκθέσεις εισηγήσεων λίπανσης.  

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι η εισήγησή μας θα μελετηθεί, εκφράζοντας την 

άποψη ότι αυτό θα συνεπάγεται πρόσθετο διοικητικό κόστος. 

(ii) Πιστοποίηση από ιδιωτικό ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης. Οι 

γεωργοί που συμμετέχουν οφείλουν να τυγχάνουν, ετησίως, 

πιστοποίησης από ιδιωτικό ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης. 

∆ιαπιστώσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπό αναφορά 

πιστοποιήσεις δεν φέρουν ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή. 

Σύσταση: Θα πρέπει όλες οι πιστοποιήσεις που υποβάλλονται, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παράγονται από 

μηχανογραφημένο σύστημα, να φέρουν τα πιο πάνω στοιχεία. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(δ)  Αρχειοθέτηση εγγράφων. Παρατηρήθηκε ότι, κατά την καταχώριση 

εγγράφων στους προσωπικούς φακέλους των γεωργών, αυτά δεν αριθμούνται με 

αύξοντα αριθμό, ούτε και καταγράφονται σε φύλλο σημειωμάτων, γεγονός που 

δυσχεραίνει την αναφορά σε συγκεκριμένη σελίδα και δεν διασφαλίζει τη φύλαξη 

των εγγράφων στους φακέλους. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στους 

ατομικούς φακέλους αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και παράλληλα να 

καταγράφονται σε φύλλο σημειωμάτων.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

23. Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων». 

Το Καθεστώς 2.3.7 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής 

φυτικών και ζωικών προϊόντων, με βασικό μέλημα τη στήριξη των βιολογικών 

εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις, που θα συμβάλλουν στη 

δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονάδων. Κατά τη διάρκεια του 2014 

διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Καθεστώτος, πληρωμές ύψους 

€2.483.276 σε 924 αιτητές, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €2.121.334 ή 

85% από το ΕΓΤΑΑ.  Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε πέντε 

φακέλους αιτητών, προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα: 

(1) Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων αιτητών προς το κράτος. 

∆ιαπιστώσαμε ότι δεν διενεργείται έλεγχος της τακτοποίησης των οικονομικών 

υποχρεώσεων των αιτητών προς το κράτος, κατ΄αναλογία της πρακτικής που 

ακολουθείται για άλλα Μέτρα και Καθεστώτα του ΠΑΑ. Συναφώς αναφέρεται ότι, 

σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 20.2.2013, πριν την 

καταβολή οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης/χορηγίας σε αιτητή/δικαιούχο, 

απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων από τον Έφορο Φορολογίας για τη 

διευθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων και την υποβολή όλων των 

φορολογικών δηλώσεων και από τις ΥΚΑ για τη διευθέτηση όλων των εισφορών.  

Σύσταση: Για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου, εκφράσαμε την άποψη ότι πρέπει να τεθεί ως όρος συμμετοχής των 
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αιτητών σε όλα τα Μέτρα/Καθεστώτα, η προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης 

των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις ΥΚΑ και τον Έφορο Φορολογίας. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, λόγω του μεγάλου κόστους υλοποίησης της 

εισήγησής μας, αυτή θα τύχει περαιτέρω μελέτης. 

(2) Εξακρίβωση από τον Οργανισμό ότι οι παραγωγοί βιολογικής 

ζωοτροφής διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους αποκλειστικά σε 

βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του 

Καθεστώτος, η βιολογική καλλιέργεια των σιτηρών και των ψυχανθών που 

προορίζονται για κτηνοτροφική παραγωγή πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο αιτητής μπορεί είτε να είναι ο ίδιος κάτοχος μονάδας 

βιολογικής κτηνοτροφίας, είτε να έχει συμβληθεί με άλλη κτηνοτροφική μονάδα, 

ενταγμένη στη βιολογική κτηνοτροφία, στην οποία να παραχωρεί το σύνολο της 

παραγωγής του από τη χρονική περίοδο που αυτή μπορεί να φέρει σήμανση ως 

προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. ∆ιαπιστώσαμε ότι ο Οργανισμός δεν 

εξακριβώνει την τήρηση της πιο πάνω πρόνοιας, το σύνολο τουλάχιστον για τον 

λόγο ότι η εξακρίβωση  της συνολικής παραγωγής του βιολογικού παραγωγού και 

της διάθεσής της είναι χρονοβόρα και δύσκολη. Όπως μας αναφέρθηκε, η 

προσκόμιση ορισμένων τιμολογίων πώλησης βιολογικής ζωοτροφής προς τις 

βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 

λειτουργία της βιολογικής αλυσίδας σε βαθμό που ικανοποιεί τον Οργανισμό. 

Επίσης, εκφράστηκε η άποψη  ότι, όταν καθίσταται απαιτητή η πώληση της 

συνολικής παραγωγής βιολογικής ζωοτροφής σε βιολογικές κτηνοτροφικές 

μονάδες, δημιουργούνται συνθήκες εκμετάλλευσης των βιολογικών παραγωγών 

ζωοτροφής από τους βιολογικούς κτηνοτρόφους οι οποίοι, λόγω της πιο πάνω 

δέσμευσής των βιολογικών παραγωγών, ασκούν πιέσεις για την αγορά της 

βιολογικής ζωοτροφής σε χαμηλές τιμές. Συναφώς αναφέρεται ότι, το 

συγκεκριμένο κριτήριο δεν προκύπτει από ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά η 

συμπερίληψή του  αποσκοπούσε στον περιορισμό των αιτήσεων από 

ενδιαφερόμενους καλλιεργητές αροτραίων καλλιεργειών, οι οποίοι αποτελούν το 

34% των βιολογικών παραγωγών.   

Σύσταση: Με βάση τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η 

συμπερίληψη του πιο πάνω όρου συμμετοχής στο Καθεστώς, έτσι ώστε να μην 

καθίσταται απαιτητή η σύναψη συνεργασίας μεταξύ του βιολογικού παραγωγού 
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και του βιολογικού κτηνοτρόφου για παραχώρηση του συνόλου της παραγωγής 

βιολογικής ζωοτροφής. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(γ) Ελλιπής καταγραφή αποτελεσμάτων σε ελέγχους. Παρατηρήσαμε ότι, 

στο σχετικό έντυπο ελέγχου που διενεργήθηκε με τηλεπισκόπιση στις 8.4.2013, 

για επιβεβαίωση στοιχείων της αίτησης με αρ. 68793, δεν αναγράφεται 

οποιοδήποτε σχόλιο του ελεγκτή για τη διενέργεια του ελέγχου, ούτε τα ευρήματά 

του. Επιπρόσθετα, στο έντυπο ελέγχου που διενεργήθηκε στις 8.4.2013 για την 

τήρηση του αρχείου από τον εν λόγω αιτητή δεν αναγράφεται το αποτέλεσμα του 

ελέγχου, κατά πόσο δηλαδή η τήρηση του αρχείου είναι ικανοποιητική ή όχι. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, η εφαρμογή 

τεσσάρων από τα 12 σημεία ελέγχου αξιολογήθηκε από τον ελεγκτή ως μη 

ικανοποιητική. 

Σύσταση: Επιβάλλεται όπως, για σκοπούς επαλήθευσης του ελέγχου της 

επιλεξιμότητας του αιτητή, η ελεγκτική εργασία που διενεργείται και τα 

αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων να καταγράφονται με σαφήνεια στα έντυπα 

ελέγχου. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

24. Μέτρο 2.4 -  ∆ασώσεις και Μέτρο 2.5 - Προστασία των δασών από τις 

πυρκαγιές  και  αναδάσωση καμένων περιοχών. 

(α)   Περιγραφή Μέτρων. 

(i) Καθεστώς 2.4.1 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μέτρο 2.4 (ΣΑΑ 2004-2006):  

∆άσωση Γεωργικής Γης. Τα Μέτρα αποσκοπούν στην παροχή 

οικονομικής ενίσχυσης προς τους ιδιοκτήτες γεωργικής γης για την  

απόσυρση της γης τους από τη συνηθισμένη χρήση, δηλαδή 

καλλιέργεια ή βόσκηση, και στη συνέχεια τη φύτευση δασικών φυτών 

και τη διαχείριση της νέας φυτείας ως δασική. Προβλέπουν χρηματική 

στήριξη για την κάλυψη εξόδων εγκατάστασης και περιποίησης δάσους 

σε γεωργική γη και ετήσια οικονομική ενίσχυση προς τους επενδυτές, 

μέχρι 20 χρόνια μετά την εγκατάσταση, ως αντιστάθμισμα για την 

απώλεια του γεωργικού εισοδήματος.  Οι κυριότεροι στόχοι των Μέτρων 

είναι η αύξηση της δασοκάλυψης της Κύπρου, η εξασφάλιση 
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συμπληρωματικού εισοδήματος στους γεωργούς, με την προσφορά 

εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γεωργικής τους γης, καθώς και η 

βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια των πιο πάνω 

Μέτρων, πληρωμές ύψους €38.623, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν 

κατά €32.829 ή 85% από το ΕΓΤΑΑ. 

(ii) Καθεστώς 2.4.3 (ΠΑΑ 2007-2013):  ∆άσωση  Μη  Γεωργικής  Γης.  

Το Καθεστώς αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για 

δημιουργία δασικών καλλιεργειών σε μη γεωργική γη ή σε 

εγκαταλειμμένη γεωργική γη.  Στους στόχους του Καθεστώτος, πέραν 

των στόχων του Μέτρου 2.4 και του Καθεστώτος 2.4.1, περιλαμβάνεται 

και η επαναφορά του περιβάλλοντος, με την εγκατάσταση δασικών 

δέντρων σε περιοχές εγκαταλειμμένων λατομείων και μεταλλείων. 

Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω 

Μέτρου, πληρωμές ύψους €14.432, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν 

κατά €12.267 ή 85% από ΕΓΤΑΑ.  

(iii) Μέτρο 2.5 (ΠΑΑ 2007-2013): Προστασία των δασών από τις 

πυρκαγιές  και  αναδάσωση καμένων περιοχών.   Βασικός σκοπός 

του Μέτρου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας 

των δασών από τις πυρκαγιές και η αποκατάσταση των καμένων 

περιοχών. Κατά τη διάρκεια του 2014 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του 

πιο πάνω Μέτρου, πληρωμές ύψους €578.679, οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €491.878 ή 85% από το ΕΓΤΑΑ. 

Το Τμήμα ∆ασών ενεργεί ως Ανάδοχος για την εφαρμογή όλων των πιο πάνω 

Μέτρων/Καθεστώτων. 

(β) ∆ιαπιστώσεις από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων. 

(i) Τροποποιήσεις αιτήσεων.  Εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις όπου τα 

στοιχεία της αίτησης ή/και του Σχεδίου ∆άσωσης που συνοδεύει την αίτηση, 

είχαν τροποποιηθεί, είτε χωρίς μονογραφή (αιτήσεις ΠΓ10/2.4.1/02, 

ΠΓ08/2.4.1/26, ΠΓ10/2.4.3/06, ΠΓ08/2.4.3/30, ΤΛ10/2.4.3/29, ΜΕ11/2.5.1/43, 

ΠΣ07/2.5.2/107, ΛΑ11/2.5.2/38), είτε με μονογραφή διαφορετικού γραφικού 

χαρακτήρα από αυτόν του αιτητή, όπως διαπιστώνεται από την υπογραφή 
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του στην αίτηση (αιτήσεις ΛΑ/2.4/4, ΠΓ08/2.4.3/30).  Συναφώς αναφέρεται ότι, 

τα Σχέδια ∆άσωσης δεν φέρουν ημερομηνία και υπογραφή του αιτητή, κάτι το 

οποίο, όπως μας αναφέρθηκε, επισημάνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατά τον σχετικό έλεγχο που διενήργησε το 2013 και ήδη έχει ληφθεί υπόψη 

από τον Οργανισμό για μελλοντικές προκηρύξεις.    

Επιπρόσθετα, σε αίτηση του Καθεστώτος 2.4.1 (αρ. ΠΓ10/2.4.1/02) 

διαπιστώθηκαν τροποποιήσεις στα υποβληθέντα, από τον αιτητή, 

Έντυπα Αναφοράς Εργασιών για Περιποίηση/Συντήρηση της ∆ασικής 

Φυτείας για το 2012. Οι τροποποιήσεις αφορούν στην έκταση 

καταπολέμησης ζιζανίων έτσι ώστε να συνάδει με την μετρηθείσα κατά 

τον επιτόπιο έλεγχο έκταση, δεν φέρουν μονογραφή και φαίνεται να 

έγιναν με το ίδιο μελάνι και γραφικό χαρακτήρα του λειτουργού 

έγκρισης.  Επιπλέον, το αντίστοιχο έντυπο για το 2013 φαίνεται να έχει 

συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον λειτουργό παραλαβής, ο οποίος 

συμπλήρωσε και το έντυπο υπολογισμού του ποσού ενίσχυσης.   

Σύσταση:   Επισημάναμε ότι τυχόν τροποποιήσεις στις αιτήσεις θα 

πρέπει να γίνονται δεκτές μόνο όπου μπορεί ευλόγως να διαπιστωθεί 

ότι ο ίδιος ο αιτητής έχει προβεί σε αυτές.  Αυτό θα πρέπει απαραίτητα 

να τεκμηριώνεται με μονογραφή των τροποποιήσεων και αναγραφή της 

σχετικής ημερομηνίας. Επίσης, παρά το γεγονός ότι όλα τα 

έντυπα/αιτήματα πληρωμής φέρουν υπογραφή του αιτητή, επισημάναμε 

ότι η πρακτική συμπλήρωσης των εντύπων από λειτουργούς 

παραλαβής/έγκρισης αιτήσεων θα πρέπει να αποφεύγεται.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(ii) Πληρότητα φύλλων ελέγχου.  Σύμφωνα με τους όρους του Μέτρου 

2.4 (ΣΑΑ 2004-2006) και των Καθεστώτων 2.4.1 και 2.4.3 (ΠΑΑ 2007-

2013), η δάσωση γης θα πρέπει να είναι συμβατή με αριθμό εθνικών 

και κοινοτικών νομοθετημάτων που σχετίζονται με την προστασία του 

περιβάλλοντος.  Παρά το γεγονός ότι, η συμμόρφωση με τα πλείστα 

από τα νομοθετήματα αυτά, ικανοποιείται με την προσκόμιση μελέτης 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και πιστοποιήσεων των προμηθευτών 

πολλαπλασιαστικού υλικού, αναφορικά με καθορισμένα δασικά είδη, ο 

έλεγχος και η συμμόρφωση των προτεινόμενων δασώσεων με όλες τις 
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διατάξεις της νομοθεσίας δεν τεκμηριώνεται πλήρως. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η συμμόρφωση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα, 

καθώς και τους περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 1991-2002 και των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο του 2013, σε 

σχέση με είδη για τα οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 

από προμηθευτή που είναι εγγεγραμμένος στον Εθνικό Κατάλογο 

Παραγωγών/Προμηθευτών ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.   

Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής, του δικαιώματος 

συμμετοχής στα πιο πάνω Μέτρα/Καθεστώτα, εξαιρούνται 

συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, περιλαμβανομένων, αναλόγως 

του Μέτρου/Καθεστώτος, συμμετεχόντων σε άλλο επενδυτικό σχέδιο σε 

εξέλιξη με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, συμμετεχόντων στο Μέτρο 

«Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών» και προσώπων στα οποία 

υποβλήθηκαν κυρώσεις λόγω μη ικανοποιητικής ανταπόκρισής τους σε 

εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.  ∆ιαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος τήρησης 

των όρων αυτών δεν τεκμηριώνεται. 

Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των Μέτρων, η Μονάδα Εφαρμογής της 

∆ασικής Περιφέρειας πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο για κάθε 

υποψήφια επένδυση, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται όλες οι 

εφαρμοστικές οδηγίες, προϋποθέσεις και ειδικοί όροι ένταξης του κάθε 

έργου στο Μέτρο.  Στο σχετικό φύλλο ελέγχου που συμπληρώνεται 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου περιλαμβάνεται το γενικό σημείο 

ελέγχου «πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Μέτρο/Καθεστώς», το 

οποίο θεωρούμε γενικό και ασαφές.  Σύμφωνα με τους αρμόδιους 

λειτουργούς, το σημείο αυτό αναφέρεται σε οπτική επισκόπηση της 

προτεινόμενης έκτασης για διαπίστωση της καταλληλότητάς της για 

δάσωση (π.χ.  έκταση, τοποθεσία κοντά σε δάσος, χρήση γης).  

Σύσταση:   Εισηγηθήκαμε όπως ενσωματωθούν σημεία ελέγχου των 

πιο πάνω διατάξεων στα φύλλα ελέγχου, ενώ παράλληλα, για σκοπούς 

σαφήνειας και διασφάλισης της ομοιομορφίας και πληρότητας των 

ελέγχων που διενεργούνται, εισηγηθήκαμε όπως τα προς εξέταση 
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κριτήρια ένταξης διευκρινιστούν στο σχετικό φύλλο ελέγχου, με 

ανάλυση των επιμέρους σημείων που θα πρέπει να εξετάζονται από 

τους αρμόδιους λειτουργούς. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 

(iii) Κριτήρια βαθμολόγησης αιτήσεων. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

εφαρμογής των Καθεστώτων 2.4.1. και 2.4.3, στις αιτήσεις αποδίδεται 

βαθμολογία κατά το στάδιο της αξιολόγησης,  βάσει αριθμού κριτηρίων 

ένα εκ των οποίων αφορά στο υψόμετρο της μόνιμης κατοικίας του 

αιτητή.  Επισημαίνεται ότι, στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εφαρμογής του 

Μέτρου 2.4 (ΣΑΑ 2004-2006), η βαθμολόγηση γίνεται βάσει του 

υψομέτρου της προτεινόμενης προς δάσωση έκτασης.   

Σύσταση:   ∆εδομένων των διαφοροποιήσεων στις κλιματικές συνθήκες 

αναλόγως υψομέτρου, και την επίδρασή τους στην επιβίωση νέων 

δασικών φυτών, εισηγηθήκαμε όπως, σε μελλοντικές προκηρύξεις, 

επανεξεταστεί το κριτήριο αυτό, ώστε να ενθαρρύνονται προτάσεις για 

τη δάσωση περιοχών με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας της φυτείας. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί.  

(iv) Πληρότητα ελεγκτικού ίχνους.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η διενέργεια επιτόπιου 

ελέγχου συγκεκριμένης αίτησης (ΠΓ08/2.4.1/26), στις 19.2.2010, από τη 

Μονάδα Εφαρμογής της ∆ασικής Περιφέρειας, δεν τεκμηριώθηκε με τη 

συμπλήρωση του κατάλληλου φύλλου ελέγχου. Στον φάκελο της αίτησης 

καταχωρίστηκε επιστολή προς την αιτήτρια, ημερ. 1.3.2010, με την οποία 

ενημερώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σύμφωνα με τους 

όρους του συμβολαίου που έχει υπογραφεί και δίνεται προθεσμία 20 

ημερών για πλήρη συμμόρφωση.  Στον φάκελο έχει επίσης καταχωριστεί 

φύλλο ελέγχου, το οποίο συμπληρώθηκε στις 19.2.2010 (αναφορικά με τη 

μέτρηση της έκτασης μόνο, χωρίς αναφορά στην ελλιπή διεκπεραίωση  

των εργασιών) και δεύτερο ημερ. 26.3.2010, στο οποίο αναφέρεται ότι οι 

εργασίες είναι σύμφωνες με τους όρους του συμβολαίου, χωρίς αναφορά 

στον αρχικό έλεγχο.  
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Παρόμοιος χειρισμός διαπιστώθηκε και σε σχέση με τις αιτήσεις 

ΠΓ11/2.5.12/8 και ΠΓ10/2.4.3/06, σε σχέση με τον επιτόπιο έλεγχο από 

τη Μονάδα Εφαρμογής της ∆ασικής Περιφέρειας για το δεύτερο έτος 

εγκατάστασης της φυτείας.  

Όπως μας αναφέρθηκε, η ελλιπής τεκμηρίωση της διενέργειας των 

αρχικών ελέγχων οφείλεται σε ιδιαιτερότητα του λογισμικού συστήματος 

των Καθεστώτων, το οποίο δεν επιτρέπει την τροποποίηση 

καταχωρισμένου φύλλου ελέγχου.  Ως αποτέλεσμα, η πρακτική που 

ακολουθείται είναι να συμπληρώνεται τέτοιο φύλλο, μόνο μετά τη 

δεύτερη επιτόπια επίσκεψη όπου διαπιστώνεται πλήρης συμμόρφωση 

του αιτητή με τους όρους του Καθεστώτος, ώστε να μην οδηγηθεί η 

αίτηση σε αυτόματη απόρριψη από το λογισμικό σύστημα.   

Σύσταση:   Εισηγηθήκαμε όπως, στην έκθεση που περιλαμβάνεται στο 

φύλλο ελέγχου που συμπληρώνεται, γίνεται αναφορά σε όλες τις 

επιτόπιες επισκέψεις που διενεργούνται και στα ευρήματά τους, ώστε 

να διασφαλίζεται η πληρότητα του ελεγκτικού ίχνους. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί.   

(v) Απαιτούμενα παραστατικά για την καταβολή ενίσχυσης.  Σε αίτηση 

του Μέτρου 2.5 (ΜΕ11/2.5.1/42), την οποία υπέβαλε ο Τομέας ∆ασικής 

Μηχανικής του Τμήματος ∆ασών, εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις 

τιμολογίων που έγιναν δεκτά για καταβολή ενίσχυσης παρά το γεγονός 

ότι δεν συνοδεύονταν από απόδειξη πληρωμής, ούτε έφεραν σφραγίδα 

που να υποδεικνύει ότι εξοφλήθηκαν. 

   Σύσταση:   Για σκοπούς πληρέστερου ελέγχου και ίσης μεταχείρισης 

μεταξύ των αιτητών, εισηγηθήκαμε όπως σε όλες τις περιπτώσεις 

απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για εξόφληση των 

τιμολογίων εργασιών για τις οποίες οι δικαιούχοι αιτούνται την καταβολή 

ενίσχυσης. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα υιοθετηθεί. 
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25. Καταβολή επιδοτήσεων σε αρδευτές με οφειλές προς το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων. 

Εντοπίστηκαν πέραν των 2.000 περιπτώσεων αιτητών οι οποίοι όφειλαν, στις 

31.12.2014, ποσά για την παραχώρηση νερού άρδευσης, στο Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων (ΤΑΥ), με συνολικό ποσό οφειλής, εξαιρουμένων των τόκων, ύψους γύρω 

στα €4,2 εκ. Στους γεωργούς αυτούς καταβλήθηκε από τον ΟΑΠ, κατά το 2014, 

συνολικό ποσό επιδοτήσεων ύψους περίπου €11,4 εκ.   Επισημαίνεται ότι, για 

περίπου 400 από τους πιο πάνω οφειλέτες, το ΤΑΥ έχει ήδη κινήσει νομικές 

διαδικασίες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, κατά τα έτη 2006-2014.  

Περίπου οι μισοί από τους πιο πάνω οφειλέτες έχουν εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 

των αγωγών εναντίον τους (τα οποία αφορούν σε οφειλές για τα έτη 2003-2012), 

αλλά στο μεταξύ δημιούργησαν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΑΥ. 

Για σκοπούς διασφάλισης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, εξοικονόμηση 

διοικητικών και νομικών εξόδων και βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του 

δημοσίου, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές 

συνθήκες, εισηγηθήκαμε, στην Έκθεσή μας για το 2012, όπως ο ΟΑΠ, σε 

συνεργασία με το ΤΑΥ, μελετήσει είτε το ενδεχόμενο συμψηφισμού του ποσού 

επιδότησης το οποίο δικαιούνται οι αιτητές με τυχόν ποσά οφειλής τους προς το 

ΤΑΥ για παραχώρηση νερού άρδευσης, είτε άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η 

συμπερίληψη πρόνοιας για προσκόμιση, με την αίτηση για ενίσχυση, σχετικής 

βεβαίωσης για διευθέτηση εκκρεμών υποχρεώσεων από το ΤΑΥ.  

Για τον σκοπό αυτό το ΤΑΥ απευθύνθηκε στον ΟΑΠ, με επιστολή ημερ. 

30.7.2013, ζητώντας τις απόψεις του Οργανισμού και στις 24.2.2014 

αποτάθηκε, για το ίδιο θέμα, στη Γενική Λογίστρια.  Το Γενικό Λογιστήριο, με 

απάντησή του ημερ. 2.4.2014, πληροφόρησε το ΤΑΥ ότι, βάσει των διατάξεων 

του περί της Λογιστικής και ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της ∆ημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), δεν είναι 

δυνατός ο συμψηφισμός των οφειλών αρδευτών με τα πληρωτέα σε αυτούς 

ποσά για εκταρικές επιδοτήσεις, εκτός αν αυτό γίνει σε εθελούσια βάση και 

αφού εξασφαλιστεί γραπτή συγκατάθεση των δικαιούχων.  Η Υπηρεσία μας, σε 

συνάντηση με τη Γενική Λογίστρια, επανέφερε το θέμα και εισηγήθηκε όπως 

μελετηθούν τρόποι, ώστε η εφαρμογή της εισήγησής μας να καταστεί δυνατή.  

Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 
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Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι η διασφάλιση του ευρύτερου 

δημόσιου συμφέροντος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στις λειτουργίες 

του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και οι δυνατότητες ανάκτησης 

οφειλόμενων ποσών, είτε μέσω συμψηφισμού με προς καταβολή ενισχύσεις, 

όπου αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, είτε με συμπερίληψη πρόνοιας για 

προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλών, θα πρέπει να αξιοποιούνται στο 

έπακρο, με την επιδίωξη συνεργασίας και διεπίδρασης μεταξύ δημόσιων και 

ημικρατικών φορέων.  

26. 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. 

Στην Έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός 

επανεξετάσει την τακτική μη επιβολής κυρώσεων, πέραν της ανάκτησης των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις παρατυπιών, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόζει ενεργούν αποτρεπτικά για την 

πάταξη της απάτης. Με επιστολή του ΟΑΠ προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 23.3.2015, 

πληροφορηθήκαμε ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μελέτη. 

Σε σημειώματα των Υπεύθυνων των Μονάδων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και 

Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΟΣ∆Ε και Έγκρισης 

Πληρωμών, ημερ. 12.3.2014 και 13.3.2014, αντίστοιχα, εκφράζεται η άποψη ότι 

ήδη λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα στην κοινοτική νομοθεσία μέτρα σε 

περιπτώσεις παρατυπιών, συγκεκριμένα η ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών ή η μείωση της καταβληθείσας ενίσχυσης.  Σε σημείωμά 

της προς τον Επίτροπο ημερ. 11.3.2015, η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης εκφράζει τη διαφωνία της με την πιο πάνω άποψη ως 

προς την αποτρεπτικότητα των διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται για τις 

περιπτώσεις παρατυπιών και απάτης.  Στο προαναφερόμενο σημείωμά του, ο 

Υπεύθυνος της Μονάδας Αγροτικής Ανάπτυξης εκφράζει περαιτέρω την άποψη 

ότι, οποιαδήποτε απόφαση για επιβολή επιπλέον κυρώσεων, αποτελεί θέμα 

απόφασης του Επιτρόπου και του Υπουργού ΓΑΑΠ.  

Ο Οργανισμός προχώρησε με την ετοιμασία νομοσχεδίου σχετικά με την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν τηρούν 
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τις υποχρεώσεις τους, κατ’εφαρμογή του άρθρου 85(4) του Τίτλου V, Κεφ. ΙΙΙ του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013. Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων κατά των φυσικών ή 

νομικών προσώπων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του Κεφαλαίου 

ΙΙΙ, το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά σε δικαιούχους χρηματοδότησης από το 

ΕΓΤΕ και εξαιρεί ρητά τα μέτρα ενισχύσεων που εμπίπτουν στο ΟΣ∆Ε (μέτρα σε 

συνάρτηση με την έκταση).  Συνεπώς, το νομοσχέδιο αφορά μόνο στη θέσπιση 

διοικητικών κυρώσεων για παρατυπίες που εντοπίζονται στα πλαίσια των εκ των 

υστέρων ελέγχων που διενεργεί στα εμπορικά έγγραφα των δικαιούχων η 

εξειδικευμένη Μονάδα του Οργανισμού βάσει του Τίτλου V, Κεφάλαιο ΙΙΙ του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013 (ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 

485/2008). Η προώθηση του νομοσχεδίου εκκρεμεί στο στάδιο της δημόσιας 

διαβούλευσης. 

Σύσταση:  Επαναλάβαμε την άποψη ότι το θέμα της αποτρεπτικότητας των 

διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται για πάταξη των περιπτώσεων απάτης θα 

πρέπει να απασχολήσει τον Οργανισμό και να προωθηθούν κατάλληλα μέτρα για 

την πρόληψη περιπτώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  Ενόψει της 

προώθησης του προαναφερόμενου νομοσχεδίου για θέσπιση διοικητικών 

κυρώσεων σε μερίδα περιπτώσεων παρατυπιών, εισηγηθήκαμε την προώθηση 

παρόμοιων νομοθετικών ρυθμίσεων και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, που 

εντοπίζονται στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης που δεν καλύπτονται από 

τις διατάξεις του συγκεκριμένου Κεφαλαίου του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013.  

Ο Επίτροπος επανέλαβε την άποψη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι 

επαρκές και δεν χρήζει πρόσθετης ενίσχυσης αλλά πιο πιστής εφαρμογής, ώστε 

να περιοριστούν περαιτέρω τα φαινόμενα παρατυπιών και ποινικών αδικημάτων. 

Η Υπηρεσία μας  δεν συμφωνεί με την πιο πάνω άποψη. 

27. Νομικά έξοδα. 

Κατά το 2014, τα νομικά έξοδα του ΟΑΠ, ανήλθαν σε €24.846, σε σύγκριση με 

€28.190 το 2013, και αφορούν σε πληρωμές σε συγκεκριμένο δικηγορικό οίκο, για 

νομικές υπηρεσίες βάσει συμφωνημένης κατ΄ αποκοπή αμοιβής ύψους €17.100 

πλέον ΦΠΑ (ή €20.349 συμπερ. του ΦΠΑ) και επιπλέον αμοιβή για δικαστηριακές 

υποθέσεις, ύψους €4.497. Σημειώνεται ότι, το ποσό ύψους €4.497 δεν έχει ακόμα 
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εξοφληθεί, ενώ το σύνολο των νομικών εξόδων που χρωστούσε ο Οργανισμός 

στις 31.12.2014, ανερχόταν στα €17.440 και αφορά σε τιμολόγια των ετών 2013 

και 2014. 

Από τον έλεγχο στις πιο πάνω δαπάνες, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Ετήσια αμοιβή. ∆ιαπιστώσαμε ότι δεν έχει υπογραφεί οποιαδήποτε γραπτή 

συμφωνία με τον συγκεκριμένο δικηγορικό οίκο, με τον οποίο ο ΟΑΠ διατηρεί 

μακροχρόνια συνεργασία, η οποία ανανεώνεται ανά διετία, με την αποστολή 

σχετικής επιστολής από τον οίκο. Συναφώς αναφέρεται ότι, με επιστολή του ημερ. 

26.9.2014, ο δικηγορικός οίκος αναφέρθηκε σε  προφορική συνεννόηση με τον 

Επίτροπο και επιβεβαίωσε ότι, για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2015, η 

κατ΄αποκοπή ετήσια αμοιβή του (annual retainer fee) θα παραμείνει η ίδια όπως 

και τις προηγούμενες διετίες, δηλαδή ποσού ύψους €17.100, πλέον ΦΠΑ. Επίσης, 

αναφέρει ότι η συνεργασία καλύπτει την παροχή κάθε υπηρεσίας από τον οίκο σε 

σχέση με τα τρέχοντα νομικά θέματα που αφορούν στον Οργανισμό, με εξαίρεση 

της δικαστηριακές ή διαιτητικές υποθέσεις, οι οποίες θα χρεώνονται με βάση τους 

υφιστάμενους δικονομικούς θεσμούς, καθώς και εξαιρετικά θέματα τα οποία από 

τη φύση του αντικειμένου τους χρειάζονται διάθεση σημαντικού χρόνου και 

προσπάθειας, όπως η σύνταξη νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων και 

σημαντικών συμβολαίων, τα οποία θα χρεώνονται με το ποσό των €170 ανά ώρα. 

Σύσταση:  Στις περιπτώσεις ανάθεσης σύμβασης για νομικές υπηρεσίες, θα 

πρέπει να συνομολογούνται συμφωνίες, οι οποίες θα καθορίζουν επακριβώς τις 

υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Επισημάναμε ότι, ο 

Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με την 

Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑ∆Σ 24ΣΤ, ημερ. 8.3.2006, σύμφωνα 

με την οποία, δεδομένου ότι τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

δεδομένου ότι οποιαδήποτε διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση, 

οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να καθορίσουν τη διαδικασία που θα 

ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων όταν πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 

νομικές υπηρεσίες (οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του 

περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 έως 2012), 
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βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων 

του δημοσίου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εισήγησή μας θα υλοποιηθεί. 

(β) ∆ικαιώματα για δικαστηριακές υποθέσεις. Στο διοριστήριο που 

αποστέλλεται κάθε φορά στους Νομικούς Συμβούλους για εκπροσώπηση του 

Οργανισμού σε δικαστικές υποθέσεις, αναφέρεται ότι η πληρωμή θα γίνεται με 

βάση τις κλίμακες των δικαστικών θεσμών. Από έλεγχο σε τιμολόγια που αφορούν 

σε αγωγές ή προσφυγές, παρατηρήσαμε ότι, ενώ ο Περί Πολιτικής ∆ικονομίας 

∆ιαδικαστικός Κανονισμός του 2008 καθορίζει κατώτατο και μέγιστο ποσό 

δικηγορικών δικαιωμάτων, οι χρεώσεις γίνονταν παλαιότερα σε όλες τις 

περιπτώσεις, βάσει του μέγιστου ποσού. Όπως μας αναφέρθηκε, εδώ και περίπου 

δύο χρόνια, όλες οι χρεώσεις είναι σύμφωνες με τα επιδικασθέντα έξοδα ή με τον 

κατάλογο εξόδων που ψήφισε ο Πρωτοκολλητής και οι χρεώσεις που εκκρεμούν 

για δικαστηριακές υποθέσεις, ύψους €17.440, αναμένεται να οριστικοποιηθούν 

σύμφωνα με αυτήν την πρακτική, δηλαδή όπου απαιτείται, τα σχετικά τιμολόγια θα 

ακυρωθούν και θα εκδοθούν νέα, σύμφωνα με την απόφαση που θα λάβει το 

∆ικαστήριο ή τον κατάλογο εξόδων που θα ψηφίσει ο Πρωτοκολλητής. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός, ζητά σε όλες τις περιπτώσεις, από 

τους Νομικούς του Συμβούλους, όπως, για τα τιμολόγια που αφορούν σε υποθέσεις 

∆ικαστηρίου, ετοιμάζεται κατάλογος εξόδων, ο οποίος θα ψηφίζεται από τον 

Πρωτοκολλητή του ∆ικαστηρίου, σύμφωνα με τους Θεσμούς Πολιτικής ∆ικονομίας. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας. 

28. Αναγνώριση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού, τα αχρεωστήτως 

καταβληθέντα ποσά αναγνωρίζονται από το Τμήμα ΟΣ∆Ε και Έγκρισης Πληρωμών, 

το οποίο έχει και την ευθύνη της αποστολής της πρώτης γνωστοποίησης προς τους 

χρεώστες σχετικά με το οφειλόμενο ποσό προς τον Οργανισμό. Με την επιστολή 

αυτή ο αιτητής ενημερώνεται για τον λόγο που θεωρούνται τα ποσά που έλαβε ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα, για το ποσό του χρέους, για την ευθύνη του για άμεση 

καταβολή του ποσού και τον τρόπο καταβολής του ποσού, για το εκάστοτε επιτόκιο 

υπερημερίας που θα επιβληθεί και για τη χρονική περίοδο χάριτος χωρίς τόκους. Στη 

συνέχεια, εάν ο αιτητής δεν προβεί στην τακτοποίηση του αχρεωστήτως 
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καταβληθέντος ποσού, το Λογιστήριο αναλαμβάνει τη λήψη των ενδεδειγμένων 

μέτρων ανάκτησης των οφειλών. Συνεπώς, εάν δεν προηγηθεί η διαδικασία 

γνωστοποίησης του αιτητή για το αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσό από το Τμήμα 

ΟΣ∆Ε και Έγκρισης Πληρωμών, το Λογιστήριο δεν θα προωθήσει οποιαδήποτε 

μέτρα για την ανάκτησή του, με ενδεχόμενο αυτό να καταστεί επισφαλές.  Σχετικά με 

το θέμα παρατηρήσαμε ότι, στις συμφιλιώσεις των καταστάσεων οφειλετών με το 

καθολικό χρεωστών στο λογισμικό, ημερ. 31.3.2014 και 31.12.2013, 

συμπεριλαμβάνονται οφειλόμενα ποσά ύψους €37.068 και €46.668, αντίστοιχα, τα 

οποία δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2012-2014 και τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν 

στο Λογιστήριο, με αποτέλεσμα, μέχρι τις 31.3.2015, να μην προωθηθούν τα 

ενδεδειγμένα μέτρα για την ανάκτησή τους και οι αντίστοιχοι αιτητές-οφειλέτες να μην 

ενημερωθούν για την υποχρέωσή τους για καταβολή των οφειλών. 

Σύσταση:  Επιβάλλεται όπως, για σκοπούς ομοιόμορφης διαχείρισης των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η γνωστοποίηση του αιτητή, από το Τμήμα 

ΟΣ∆Ε και Έγκρισης Πληρωμών, για το οφειλόμενο ποσό του προς τον Οργανισμό, 

γίνεται εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, με την πάροδο της οποίας θα πρέπει, 

το Λογιστήριο να προωθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ανάκτησή του.  

Επιπρόσθετα, για τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να διερευνηθούν 

οι λόγοι για τους οποίους αυτά δεν γνωστοποιήθηκαν στους αιτητές από το Τμήμα 

ΟΣ∆Ε και Έγκρισης Πληρωμών, που είχε ως αποτέλεσμα να μην προωθηθούν, από 

το Λογιστήριο, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας στις 6.5.2015, 

μέτρα για την ανάκτησή τους. 

Ο Επίτροπος συμφώνησε με την εισήγησή μας. 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2015 
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