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13 Ιουνίου 2014 
 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

Εσωκλείω την ΄Εκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω επίσης 
100 αντίτυπα της ΄Εκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για 
διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά Νόμο 
αρμοδίους για την ετοιμασία των  Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση 
συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Ετήσια ΄Εκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό 
έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με τον Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών, που θα περιληφθούν στην Ετήσια ΄Εκθεση του 2013, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

Εισήγηση/επισήμανση Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i) Εξέταση ενδεχομένου ανάκλησης των αναδοχών και 
ανάληψης  των  σχετικών  εργασιών  από  τον  Οργανισμό, με 
στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, των 
μηχανογραφημένων συστημάτων και την απλοποίηση των 
διαδικασιών. 

6 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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(ii) Επαναξιολόγηση αναγκών σε προσωπικό, αφού αν δεν 
προωθηθεί  η  ανάληψη  των  αρμοδιοτήτων  των  αναδόχων από 
τον ΟΑΠ, ενδεχομένως οι λειτουργίες του να μπορούν να 
διεκπεραιωθούν με σημαντικά χαμηλότερο αριθμό υπαλλήλων. 

10 

(iii) Εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού ύψους €811.667 
που υποβλήθηκαν από Οργανισμό, για τον οποίο υπάρχουν σε 
εξέλιξη ποινικές διαδικασίες, λόγω υπόνοιας διάπραξης απάτης, 
δεν έχουν ρευστοποιηθεί ακόμα. 

13 

(iv) Έλλειψη αξιοπιστίας βάσης δεδομένων αιγοπροβάτων των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

15 (α) 

(v) ΄Ελλειψη συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ του 
Οργανισμού και του Υπουργείου ΓΦΠΠ, που είχε ως αποτέλεσμα 
να προκηρυχθεί το Μέτρο κεφαλικών επιδοτήσεων, χωρίς την 
έγκριση του Υπουργείου, να μην παρέχεται το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα για κατάλληλη προετοιμασία εφαρμογής του ειδικού 
καθεστώτος ενίσχυσης και να υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει 
ανάγκη ανάκλησης της προκήρυξης. 

Ενδεχόμενη μη πλήρης αξιοποίηση του οικονομικού φακέλου 
άμεσων πληρωμών για το έτος. 

15(δ) 

(vi) Επανεξέταση αναγκαιότητας συμπερίληψης όρου για το 
ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε μεμονωμένου τεμαχίου στο 
Μέτρο παροχής εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές. 

17 
 
 
 

(vii) Εισηγήσεις/επισημάνσεις που προέκυψαν από την εξέταση 
αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 3.1 «Ενθάρρυνση 
τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση πολιτιστικής 
κληρονομιάς» και 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 
πλούτου». 

18 

(viii) Εντοπισμός περιπτώσεων παροχής, από μέρους των 
αιτητών, ψευδών/ανακριβών στοιχείων εκ προθέσεως, γεγονός 
που, κατά την άποψή μας, αποτελεί ένδειξη πρόθεσης διάπραξης 
απάτης, χωρίς αυτές να χαρακτηριστούν ως τέτοιες.  
 

∆ιαπίστωση ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου 
εντοπίζονται παρατυπίες και εισήγηση όπως ο Οργανισμός 
επανεξετάσει το θέμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διοικητικά μέτρα 
που εφαρμόζει ενεργούν αποτρεπτικά για την πάταξη της απάτης. 

21 

Με την ευκαιρία αυτή και λόγω της δημοσιότητας που δόθηκε στο όλο θέμα, θα 
θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η μελέτη του ενδεχομένου κατάργησης του 
Οργανισμού και υπαγωγής του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, δεν αποτελεί εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η οποία θεωρεί ότι ο 
Οργανισμός τώρα εργάζεται με τρόπο ικανοποιητικό και έχει επιλύσει, σε μεγάλο 
βαθμό, τα προβλήματα που παρουσιάζονταν αρχικά, λόγω της σύστασής του σε 
στενά χρονικά πλαίσια και που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή σημαντικών 
οικονομικών κυρώσεων. Τουναντίον, για καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού 
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του Οργανισμού και της εμπειρίας που απέκτησε, καθώς και την απλοποίηση των 
διαδικασιών, εισηγηθήκαμε την εξέταση του ενδεχομένου άρσης των αναδοχών 
προς άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, θέση την οποία υιοθετεί και η ∆ιεθνής Τράπεζα 
στη σχετική μελέτη της για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
 
 
Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 

 - Υπουργό Οικονομικών 

 - Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 

 - Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών 
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