
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

 

1. Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Νομικό πλαίσιο. 

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

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

Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών 

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

Νόμου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός και δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε 

Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. 

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

πιστώσεων που προέρχονται από τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία και κατατίθενται στο Ταμείο Πληρωμών του 

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

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

χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 

3. ∆ιαπίστευση. 

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

την αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, που ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος (ΓΦΠΠ). Με βάση το άρθρο 42 του Νόμου, ο Υπουργός 

διορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 

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

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

Με βάση τα πιο πάνω, ο Υπουργός ΓΦΠΠ, ως αρμόδια Αρχή, χορήγησε στον 

Οργανισμό καθεστώς διαπίστευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών 

κοινοτικών Κανονισμών. Η τελευταία πράξη διαπίστευσης δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 14.8.2009, με ισχύ από τις 8.7.2009. 
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Η διαπίστευση, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε θέση ο 

Οργανισμός να διενεργεί πληρωμές που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 

κοινοτικής χρηματοδότησης, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 

885/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαρκής διαδικασία και η 

αρμόδια Αρχή οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ανά τριετία κατά πόσο ο Οργανισμός Πληρωμών εξακολουθεί να συμμορφώνεται 

με τα κριτήρια διαπίστευσης.  

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

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

κριτήρια διαπίστευσης κατά την 15η Οκτωβρίου 2009, υποβλήθηκε στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 885/2006, στις 27.4.2010. Στην έκθεση 

επισημάνθηκαν ορισμένα θέματα που αναφέρονταν και στις εκθέσεις του Οργάνου 

Πιστοποίησης για τα έτη 2009 και 2010 ως μεσαίας σοβαρότητας (δηλ. έχουν 

βαθμολογηθεί με 2, με άριστα το 5). Τα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία 

επισημάνθηκαν και στις εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για σειρά ετών, αφορούν στις 

αδυναμίες που παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(ΟΣ∆Ε) και ο έλεγχος των διαδικασιών των ανάδοχων οργανισμών.  

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

Οργανισμός υποβάλλει εξαμηνιαίες αναφορές προς την αρμόδια Αρχή για τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ανεπαρκειών. Σύμφωνα με 

την τελευταία ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής από τον Οργανισμό, που έγινε στις 

27.3.2012, το έργο επανασχεδιασμού του ΟΣ∆Ε έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά στους 

ελέγχους των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι ανάδοχοι οργανισμοί, ο Οργανισμός 

αναφέρει ότι δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα και το θέμα θεωρείται λήξαν. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Οργάνου Πιστοποίησης για το 2011, τα πιο 

πάνω θέματα βαθμολογήθηκαν ως επαρκή (δηλαδή με 3), σημειώθηκε δηλαδή βελτίωση.  

Σημειώνεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ∆ΓΑΑ) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προώθησε έγγραφο εργασίας βάσει του οποίου θα 

γίνεται ο υπολογισμός και η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στα κράτη μέλη 

για τη μη τήρηση/εφαρμογή των κριτηρίων διαπίστευσης, γεγονός που καθιστά 

ακόμα πιο επιτακτική τη συμμόρφωση του Οργανισμού με αυτά. 

 



 - 3 -

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 8(1)(γ)(iii) και 9 του Κανονισμού 1290/2005 που 

αναφέρεται στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ την 1.1.2007, οι επικεφαλής των Οργανισμών Πληρωμών οφείλουν να 

υποβάλλουν, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, δήλωση αξιοπιστίας προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δήλωση αξιοπιστίας αναφέρουν αν, κατά την κρίση τους, 

οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν και ελέγχθηκαν από το Όργανο Πιστοποίησης 

παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων και ότι έχει 

θεσπιστεί ένα σύστημα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλληλα διασφαλίζει ότι η 

επιλεξιμότητα των αιτήσεων και η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης αποτελούν 

αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. 

Με βάση τα πιο πάνω ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 16.1.2012, 

δήλωση αξιοπιστίας χωρίς επιφύλαξη για το οικονομικό έτος 16.10.2010-15.10.2011.  

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

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

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής 

Βιομηχανίας, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Οι πιο πάνω ανάδοχοι διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για τα 

Μέτρα που τους έχουν ανατεθεί μέχρι το στάδιο της έγκρισης της πληρωμής και 

στη συνέχεια αποστέλλουν τους φακέλους με όλα τα σχετικά στον Οργανισμό, ο 

οποίος καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρεί τα απαιτούμενα 

στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Σύμφωνα με σχετική πρόνοια των συμφωνιών αναδοχής, οι ανάδοχοι οργανισμοί 

υπέβαλαν κατά την περίοδο 1.11.2011-28.12.2011, δηλώσεις αξιοπιστίας χωρίς 

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

15.10.2011, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που υποβάλλει ο Επίτροπος στην 

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

αναδοχής, οι ανάδοχοι έπρεπε να διαβιβάσουν τη δήλωση αξιοπιστίας τους προς τον 

Επίτροπο το αργότερο μέχρι τις 15.10.2011, στην περίπτωση όπου δεν διατυπώνουν 

επιφυλάξεις και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του έτους 2011 στην αντίθετη περίπτωση. 
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6. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν τη 

φορολογία για το 2011 ήταν €1.299.370 σε σύγκριση με €1.097.238 το 2010. 

 

2011 

€000 

2010 

€000 

Εισοδήματα 155.407 70.442 

Πληρωμές σε δικαιούχους  (145.787) (61.674) 

 9.620 8.768 

Χρεόλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 620 589 

Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας      (11.972) (11.381) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 433 927 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία       (1.299) (1.097) 

Φορολογία            (50) (93) 

Έλλειμμα για το έτος        (1.349) (1.190) 

Στα εισοδήματα για το έτος περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν διατεθεί για τη 

διενέργεια πληρωμών των σχετικών επιδοτήσεων, τόσο από εθνικούς πόρους όσο 

και από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον Οργανισμό 

επιπλέον των πληρωμών που έχουν διενεργηθεί περιλαμβάνονται στους πιστωτές 

της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ως ποσά πληρωτέα για εφαρμογή 

νέων και υφιστάμενων Μέτρων.  

Η κρατική χορηγία που καταβάλλεται για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 

Οργανισμού λογιστικοποιείται στα έσοδα της ίδιας περιόδου που επιβαρύνθηκε με 

τις δαπάνες αυτές. Σε περίπτωση που καταβάλλεται στον Οργανισμό ποσό 

μεγαλύτερο των συνολικών λειτουργικών δαπανών που έχουν διενεργηθεί, μετά 

την αφαίρεση άλλων εσόδων του Οργανισμού, η διαφορά παρουσιάζεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στα ποσά για κάλυψη μελλοντικών εξόδων 

λειτουργίας. Το ποσό αυτό, στις 31.12.2011, ανερχόταν σε €1.780.645. 

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. 

(β) Λογιστικές αναλογίες: Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 
εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2011 2010 

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 0,75 0,89 

Έξοδα προσωπικού προς σύνολο εξόδων λειτουργίας 75% 72% 
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7. Προϋπολογισμός Ταμείου Λειτουργίας. 

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

ετήσιο Προϋπολογισμό που αφορά στη λειτουργία του Ταμείου Λειτουργίας. Ο 

Προϋπολογισμός υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της 

Βουλής των Αντιπροσώπων και υποβάλλεται για το σκοπό αυτό στο Υπουργικό 

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

κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 

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

ΟΑΠ λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του 

Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως 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 2011 στάληκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 

14.7.2010 και στις 2.8.2010 διαβιβάστηκε από το εν λόγω Υπουργείο στο 

Υπουργείο Οικονομικών. Κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου, ο Οργανισμός 

ετοίμασε αναθεωρημένους Προϋπολογισμούς με μειωμένο σύνολο δαπανών. Ο 

δεύτερος αναθεωρημένος Προϋπολογισμός διαβιβάστηκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ 

στις 7.10.2010, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.1.2011 και αφού 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 18.2.2011 (Νόμος 12(ΙΙ)/2011). Το συνολικό 

ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν €12.305.660.  

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2011 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε έξι άρθρα συνολικού ύψους 

€109.423, οι οποίες καλύφθηκαν κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από τη 

μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες και 

Αποθεματικό» και το άρθρο «∆ορυφορικές Εικόνες», από το οποίο 

προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις, σύμφωνα με την εξουσία που 

παρέχεται στον Επίτροπο από το άρθρο 4 του Περί Προϋπολογισμού του 

Οργανισμού Πληρωμών Νόμου του 2011 (Ν.12(ΙΙ)/2011). Με βάση τις 
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πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω άρθρου του Νόμου, κατατέθηκε στις 

18.4.2012 σχετική έκθεση για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(ii) Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού. Παρατηρήθηκε ότι από το 

συνολικό ποσό των €12.305.660 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των 

εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού δαπανήθηκαν €10.905.795, δηλαδή το 

ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού ήταν 88,62%. Το σημαντικότερο 

κονδύλι με χαμηλό ποσοστό υλοποίησης αφορούσε στις δαπάνες 

μισθοδοσίας (μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες ύψους €892.382), λόγω μη 

πλήρωσης κενών θέσεων και θέσεων προαγωγής του Οργανισμού. 

8. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισμού.  Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2011, οι προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 

134 (134 το 2010) από τις οποίες, κατά την 31.12.2011, είχαν πληρωθεί 127 (111 

το 2010), ενώ 7 παρέμειναν κενές. Στις 31.12.2011 υπηρετούσαν επίσης στον 

Οργανισμό 105 έκτακτοι υπάλληλοι (115 το 2010) και τέσσερεις ωρομίσθιοι. Όπως 

προκύπτει, ο Οργανισμός συνεχίζει να εργοδοτεί μεγάλο αριθμό έκτακτων 

υπαλλήλων σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό που απασχολεί.  

(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 2011 ανήλθαν στα 

€8.965.914 (2010: €8.168.185).  

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

εργοδοτούμενο ήταν €37.672 (€35.208 το 2010). Το ποσό αυτό είναι σχετικά 

χαμηλό σε σύγκριση με άλλους δημόσιους οργανισμούς αφού πρόκειται για 

νεοσύστατο οργανισμό, οι υπάλληλοι του οποίου βρίσκονται ακόμη στις πρώτες 

βαθμίδες της κλίμακάς τους.  

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού. Όπως αναφέρεται και 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 του 1997 έως 2010 που αφορούν στους δημόσιους 

υπαλλήλους. 
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Στη βάση εισήγησής μας ο Οργανισμός προέβη, στις 1.11.2011, στην ανάθεση 

διενέργειας σχετικής μελέτης σε αναλογιστή, με ημερομηνία εκτίμησης την 

31.12.2011 η οποία, βάσει του συμβολαίου, θα επικαιροποιείται ετησίως για τα 

επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη, το ύψος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 31.12.2011 

ανερχόταν σε €8.667.077 (31.12.2010 - €7.144.568).  

Το θέμα της μεταφοράς της συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλων του Οργανισμού 

από τη ∆ημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου στους οποίους 

λειτουργεί Ταμείο/ Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Κυβερνητικό έχει διευθετηθεί. 

Επίσης, διενεργούνται υπολογισμοί για να καθοριστεί το ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί στο δημόσιο σε σχέση με τη συντάξιμη υπηρεσία των επτά πρώην 

υπαλλήλων του Οργανισμού που εργοδοτούνται στη ∆ημόσια Υπηρεσία ή σε 

άλλους Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου. 

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

αναφορά σε διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι το κράτος είναι δεσμευμένο να παρέχει 

συνταξιοδοτικά ωφελήματα στο προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ειδικές 

πρόνοιες της νομοθεσίας του Οργανισμού και ότι προτίθεται να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, με τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων όταν αυτές 

προκύπτουν, μέσω των Προϋπολογισμών του Οργανισμού. 

9. Προσωπικό ανάδοχων οργανισμών. 

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

23.3.2012, 156 άτομα για διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που τους 

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

μέσω των κονδυλίων του προϋπολογισμού των αναδόχων. 

 
Ανάδοχος Οργανισμός 

Αριθμός 
προσωπικού για 
μέτρα ΟΑΠ – 

23.3.2012 

Τμήμα Γεωργίας 66 

Τμήμα ∆ασών  11 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 16 

Κυπριακός Οργανισμός Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 16 

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων 36 

Υπουργείο Εσωτερικών 11 

Σύνολο 156 
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10. Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €145.736.930 (2010 - 

€61.994.576), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €69.842.530 ή ποσοστό 48% 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία (2010 - €28.483.114 ή ποσοστό 46%) και κατά 

€75.894.400 ή ποσοστό 52% (2010 - €33.511.462 ή ποσοστό 54%) από την 

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

πληρωμών κατά το 2011, συνολικού ύψους €83.742.354, οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2010, δεν διενεργήθηκαν σημαντικές 

πληρωμές σε σχέση με το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων, η διενέργεια των 

οποίων, βάσει του σχετικού Κανονισμού, αρχίζει το ∆εκέμβριο και ολοκληρώνεται 

τον Ιούνιο του επόμενου έτους, σε αντίθεση με το 2011, όπου μεγάλο μέρος των 

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

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

λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ετοιμασία του νέου 

μηχανογραφικού συστήματος ΟΣ∆Ε. 

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

σύνολο των πληρωμών σε δικαιούχους κατά το 2011 ανήλθε σε €145.786.746 

αφού, με βάση τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός, αυτές 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος όπου εγκρίνονται οι 

πληρωμές, το οποίο δεν συμπίπτει πάντα με το έτος πληρωμής τους. 

11. Εκταμίευση επιδοτήσεων από τα γεωργικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού, το σύνολο των επιδοτήσεων 

που αναμένεται ότι θα καταβληθούν στους κύπριους γεωργούς εντός του 2012 

ανέρχεται στα €136 εκ.  Από αυτά, τα €50 εκ. θα καταβληθούν από κρατικούς 

πόρους, ενώ τα υπόλοιπα €86 εκ., αφού καταβληθούν από τον Οργανισμό, θα 

ανακτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Στον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2012 έχει περιληφθεί πρόνοια για καταβολή 

χορηγίας προς τον ΟΑΠ, σε σχέση με το Ταμείο Πληρωμών, ύψους μόνο €27,6 εκ.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού, το ποσό αυτό θα αρκέσει για 

την απρόσκοπτη καταβολή χορηγιών προς τους γεωργούς το αργότερο μέχρι τον 

Αύγουστο και αν δεν εξευρεθούν άλλες πιστώσεις, τότε οι επιδοτήσεις θα 
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τερματιστούν λόγω έλλειψης χρημάτων. Συνεπώς, πέραν των αρνητικών 

συνεπειών στα εισοδήματα των κύπριων γεωργών, με τις οποιεσδήποτε 

συνεπακόλουθες επιπτώσεις στη γεωργία, δεν θα καταστεί δυνατή η εκταμίευση 

όλων των κονδυλίων που αναλογούν στην Κυπριακή ∆ημοκρατία από τα γεωργικά 

ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις εκταρικές επιδοτήσεις του 2012, αυτές 

μπορούν να καταβληθούν μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, ενόψει δε του γεγονότος 

ότι με τα σημερινά δεδομένα, μέρος του φακέλου χρηματοδότησης άμεσων 

πληρωμών της Κύπρου δεν εξαντλείται, μπορεί να θεωρηθεί ότι μέρος του 

προβλήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του επόμενου κρατικού 

Προϋπολογισμού. Όμως, όσον αφορά στις πληρωμές των Μέτρων του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013, θα πρέπει, με βάση τον 

κανόνα ν + 2, για τις πιστώσεις που διατέθηκαν για το έτος 2010, να διενεργηθούν 

σχετικές πληρωμές μέχρι το 2012.  Με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, το ποσό 

των πληρωμών που θα πρέπει να διενεργηθούν εντός του 2012, στα πλαίσια του 

ΠΑΑ 2007 – 2013, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια κοινοτικής χρηματοδότησης, 

ανέρχεται στα €49,3 εκ.  Μέχρι τα τέλη Απριλίου, το σύνολο των πληρωμών που 

καταβλήθηκαν σε δικαιούχους Μέτρων του Προγράμματος, ανήλθε στα €16,4 εκ., 

συνεπώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πρόσθετες πληρωμές εντός του 2012 

ύψους €32,9 εκ. γεγονός που ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτό με βάση την 

υπάρχουσα πρόνοια του κρατικού Προϋπολογισμού.  Σημειώνεται ότι, σε σχέση 

με το ΠΑΑ 2007 -2013, έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, βάσει του σχετικού Κανονισμού, προκαταβολή ύψους €11.376.650.  Η 

προκαταβολή αυτή χρησιμοποιείται για καταβολή της κοινοτικής συνεισφοράς στα 

Μέτρα του Προγράμματος και ανανεώνεται με την εκκαθάριση των πληρωμών 

κάθε τριμήνου.  Συνεπώς, σημαντικό μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης του 

Προγράμματος ενδεχομένως να καλυφθεί από την υπό αναφορά προκαταβολή. 

Με βάση τα πιο πάνω εισηγηθήκαμε όπως γίνουν και πάλι ενέργειες προς το 

Υπουργείο Οικονομικών για εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων ώστε να μη 

σημειωθεί απώλεια κοινοτικών πόρων. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως δοθεί 

προτεραιότητα στην πληρωμή αιτήσεων Μέτρων τα οποία χρηματοδοτούνται εξ’ 

ολοκλήρου από κοινοτικούς πόρους με στόχο την ανάκτηση των καταβληθέντων 

πληρωμών πριν το τέλος του έτους, ώστε να μην παρατηρηθεί δυσμενής επίπτωση 
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στα δημοσιονομικά αποτελέσματα του κράτους. Με το ίδιο σκεπτικό, Σχέδια ή και 

Μέτρα που επιδοτούνται εξ’ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από εθνικούς πόρους, να 

προωθηθούν για πληρωμή όταν και εφόσον εξευρεθούν επιπρόσθετοι πόροι. 

Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την όσον 

το δυνατό πιο ομοιόμορφη κατανομή των πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

που απομένει μέχρι το τέλος του έτους, αφού με σωστό προγραμματισμό ο 

Οργανισμός θα μπορέσει να επωφεληθεί από την ανανέωση της προκαταβολής για 

τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 2013. 

12. Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση. 

(α)(i) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της στις 14.10.2011 (2011/689/ΕΕ), 

ενέκρινε τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, συνολικού ύψους €10.745.186. Το 

ποσό αυτό αφορά σε δημοσιονομικές διορθώσεις από ελέγχους στα 

καθεστώτα πριμοδοτήσεων άμεσων ενισχύσεων με βάση την έκταση (ενιαίες 

στρεμματικές ενισχύσεις €7.966.882 και ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης 

€2.778.304) που διενεργήθηκαν για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2005-2007 

και 2008. 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, βασικοί λόγοι του 

αποκλεισμού ήταν οι αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων/ Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφόρησης που είχαν ως 

αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα των διασταυρούμενων ελέγχων για 

τη διαπίστωση των επιλέξιμων εκτάσεων και η μη επιβολή κυρώσεων. 

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι ο αποκλεισμός διενεργήθηκε στη βάση 

γεγονότων και συμβάντων των ετών 2005 - 2008 και ότι έκτοτε έχουν ληφθεί 

διορθωτικές ενέργειες. 

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

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διενήργησε επίσης έλεγχο, τον Μάιο του 2011, στα 

καθεστώτα πριμοδοτήσεων άμεσων ενισχύσεων με βάση την έκταση (ενιαίες 

στρεμματικές ενισχύσεις και ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης) που 

διενεργήθηκαν για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2009 και 2010. Στη σχετική με 

τα πορίσματα του ελέγχου επιστολή της Γ∆ΓΑΑ ημερ. 28.07.2011, 

αναφέρεται ότι, κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων, δεν υπήρξε πλήρης 
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συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισμών και ότι αυτό 

ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ποσών από κοινοτική 

χρηματοδότηση. Οι κυριότερες αδυναμίες που επισημαίνονται αφορούν τον 

προσδιορισμό της τοποθεσίας των αγροτεμαχίων από τους αιτητές, βάσει 

του Κανονισμού (ΕΚ)1122/2009, τη μέτρηση των εκτάσεων κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους και την επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης 

και Καταγραφής Αγροτεμαχίου. 

(β)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της στις 14.2.2012 (2012/89/ΕΕ), 

ενέκρινε τον αποκλεισμό, από την κοινοτική χρηματοδότηση, δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, συνολικού ύψους €142.035. Το ποσό 

αυτό αφορά σε δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους €117.667 από έλεγχο για την 

εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης κατά τα έτη υποβολής 

αιτήσεων 2005-2007 και €24.368 για υπέρβαση των δημοσιονομικών ανώτατων 

ορίων των εκταρικών επιδοτήσεων του 2008. 

Ο Επίτροπος επισήμανε και πάλι ότι ο πιο πάνω αποκλεισμός διενεργήθηκε στη 

βάση γεγονότων και συμβάντων των ετών 2005 - 2008 και ότι έκτοτε έχουν ληφθεί 

διορθωτικές ενέργειες. 

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

2013 (άξονας 2 – Μέτρα σε συνάρτηση με την έκταση), για τα έτη υποβολής 

αιτήσεων 2008 και 2009, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην πλήρη εφαρμογή των 

ενωσιακών κανόνων και σύμφωνα με επιστολή ημερ. 24.4.2012 προτείνει τον 

αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 

2011, ποσού ύψους €99.741. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο αποκλεισμός διενεργήθηκε λόγω αργοπορίας 

στην ετοιμασία λογισμικών εφαρμογών για επεξεργασία των αιτήσεων των 

αγροπεριβαλλοντικών καθεστώτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  Οι 

σχετικές λογισμικές εφαρμογές έχουν ολοκληρωθεί και χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την 

επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων των ετών 2009 και 2010. 

13. Χρεώστες. 

Στους χρεώστες του Οργανισμού στις 31.12.2011, που ανέρχονταν σε €1.051.689 

(€1.426.947 το 2010), περιλαμβάνονται ποσά τα οποία φαίνεται να εκκρεμούν από 

το 2007. Εκφράσαμε την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει πρόσθετα 
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μέτρα για είσπραξη/ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, πέραν της αποστολής 

σχετικών επιστολών ενημέρωσης προς τους οφειλέτες και του καταλογισμού 

μελλοντικών ενισχύσεων έναντι των οφειλόμενων ποσών, όπως τη λήψη 

δικαστικών μέτρων.  

Στις πιο πάνω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες οφειλές: 

(α) ΣΑΑ 2004-2006 -Μέτρο 1.1.3 «∆ιαχείρηση αποβλήτων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» – Οφειλή ύψους €233.233. Στα πλαίσια εκ των υστέρων επιτόπιου 

ελέγχου από το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Μέτρου, στις 

22.1.2010, διαπιστώθηκε ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός για τα οποία λήφθηκε 

επιδότηση από συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους €239.183, στις 9.6.2006, δεν βρίσκονταν 

σε λειτουργία, κατά παράβαση των προνοιών του Καθεστώτος 1.1.3, σύμφωνα με τις 

οποίες αυτά πρέπει να διατηρούνται και να λειτουργούν για πέντε τουλάχιστο χρόνια 

από την ημερομηνία τελικής πληρωμής της επιδότησης. Μετά από σχετική διερεύνηση, 

ο Οργανισμός διαπίστωσε, ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκούσια εκκαθάριση πιστωτών στις 

2.11.2010, η οποία μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια του 2011, 

ποσό ύψους €5.951 που αφορούσε σε εκταρικές επιδοτήσεις της εταιρείας για το 2010, 

αποκόπηκε από την οφειλή. 

(β) Μέτρα ΚΟΑ1 και ΚΟΑ4 – Οφειλή ύψους € 274.764. Μετά από έλεγχο που 

διενήργησε το Τμήμα Γεωργίας στις εγκαταστάσεις εταιρείας Ομάδας Παραγωγών 

κατά το 2009, προέκυψαν παρατυπίες και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

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

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

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

παρέπεμψε το θέμα στην Αστυνομία για διενέργεια ανακρίσεων. Σύμφωνα με 

σχετική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 11.7.2011, έχοντας υπόψη το 

πόρισμα της Αστυνομίας και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι  δεν είναι 

δυνατή η ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, στις 14.5.2012, ο Οργανισμός έχει αποδεχτεί 

την υπογραφή, από την εταιρεία/χρεώστη, γραμματίου συνήθους τύπου 

εξασφαλισμένο με τραπεζική εγγύηση ύψους €250.000, με βάση το οποίο η οφειλή θα 

εξοφληθεί με ετήσιες δόσεις των €50.000 μέχρι το 2016.  Η πρώτη δόση έχει 

εισπραχθεί στις 14.5.2012 και η σχετική οφειλή, ύστερα και από την ανάκτηση ποσού 
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€41.251 κατά το 2011 από συμμετοχή στο Μέτρο ΚΟΑ4, μειώθηκε στις €224.764 

πλέον τόκους. 

14. Μέτρο 2 - Προώθηση γεωργικών προϊόντων. 

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

προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες 

χώρες, κυπριακός και βουλγάρικος οργανισμός υπέβαλαν, ως προτείνουσες 

οργανώσεις, στις 20.3.2008, πρόταση προγράμματος για διακρατική συνεργασία 

μεταξύ των χωρών Κύπρου και Βουλγαρίας, για ενέργειες ενημέρωσης και 

προώθησης τυροκομικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (Ρωσία και Ουκρανία). Το 

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

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.1.2009 και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσής 

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

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

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

και στο 20% από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

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

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, έχουν ολοκληρωθεί και υποβλήθηκαν 

από τον κυπριακό οργανισμό, αιτήματα για πληρωμή συνολικού ύψους 

€1.909.147. ∆ιενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €1.331.765, ενώ τα €577.382 

θεωρήθηκαν από το ΥΕΒΤ 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 το λόγο αυτό η υπόθεση 

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

κοινοποίηση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής 

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

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

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

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

AFCOS και της Γενικής ∆ιευθύντριας του ΥΕΒΤ στις 12.7.2010. 
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Η υπόθεση έχει καταχωριστεί ενώπιον του Κακουργοδικείου Λευκωσίας και η 

εκδίκασή της έχει ανασταλεί, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα της 

∆ημοκρατίας, με την επιφύλαξη επανακαταχώρισής της. 

15. Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) το οποίο θα αποσκοπεί κυρίως στην αποτελεσματική επεξεργασία 

των αιτήσεων ενίσχυσης και των ελέγχων των πληρωμών. Σύμφωνα με το άρθρο 15 

του ίδιου Κανονισμού, το ΟΣ∆Ε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, όπου καταγράφονται τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι αιτήσεις 

ενίσχυσης, σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

εντοπισμού των εκτάσεων που δηλώθηκαν για ενίσχυση, ολοκληρωμένο σύστημα 

ελέγχου για τους διοικητικούς ελέγχους και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και σύστημα 

καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. 

Σε σχέση με το πιο πάνω Σύστημα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ορθότητα ηλεκτρονικής βάσης Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων. Όπως περιγράφεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 

η αρχική βάση δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων του Οργανισμού παρουσίαζε αδυναμίες, με αποτέλεσμα, κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους να παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 

δηλωθεισών και των επιλέξιμων εκτάσεων, ενώ οι δικαιούχοι ενδεχομένως να 

επιδοτήθηκαν για εκτάσεις μεγαλύτερες από τις δικαιούμενες.   

Ο Οργανισμός εφαρμόζει πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο επικαιροποιεί 

ετησίως το 20% της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης των τεμαχίων με τη χρήση 

δορυφορικών εικόνων, ώστε ανά πενταετία να έχει επικαιροποιημένη βάση 

δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού κοινοτικού Κανονισμού. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει την πρώτη 

φάση του έργου βελτίωσης του Συστήματος Αναφοράς Τεμαχίων που αφορούσε 

στην επαναψηφιοποίηση περίπου 400.000 τεμαχίων αναφοράς και η κατάσταση 

του εν λόγω συστήματος έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά. 
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(β) Επιτόπιοι έλεγχοι. 

(i) Γενικά. Σύμφωνα με το άρθρο 30 (1) του Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009, ο 

Οργανισμός υποχρεούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να καλύπτει 

τουλάχιστον το 5% του συνόλου των γεωργών που υποβάλλουν ενιαία 

αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης 

βάσει της έκτασης, με σκοπό την εξακρίβωση της ορθότητας και της 

ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλονται από τους αιτητές, της τήρησης 

των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και 

προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Επίσης, 

σύμφωνα με το εδάφιο 3 του πιο πάνω άρθρου, αν οι επιτόπιοι έλεγχοι 

αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες στο πλαίσιο συγκεκριμένου καθεστώτος 

ενίσχυσης ή σε μια περιφέρεια ή τμήμα της, τότε ο Οργανισμός θα πρέπει να 

αυξήσει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους 

αυτού καθώς και το ποσοστό των γεωργών που θα υποβληθούν σε επιτόπιο 

έλεγχο το επόμενο έτος. 

Λόγω του ψηλού ποσοστού των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους του 2010, το οποίο ανήλθε στο 42% των αιτήσεων που 

αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιου ελέγχου, ο Οργανισμός διατήρησε το ποσοστό 

επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2011 σε αυξημένα επίπεδα. 

(ii) Αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων. Mε βάση στοιχεία που τηρούνται από τον 

Οργανισμό, κατά το 2011 διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε συνολικό αριθμό 

4.357 αιτήσεων του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (4.235 με τη 

μέθοδο της τηλεπισκόπησης και 122 με κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή 

ποσοστό 12,3% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εκταρική 

επιδότηση. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 

διαπιστώθηκε ότι σε 975 περιπτώσεις ή ποσοστό 22,4% παρουσιάστηκαν 

αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και δηλωθείσας έκτασης, δηλαδή 

παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε επίσης στο ποσοστό της μη ευρεθείσας 

έκτασης κατά τους επιτόπιους ελέγχους, από 13,7% στο 4%.   

Επισημαίνεται ότι, ανάλογη βελτίωση των αποτελεσμάτων παρουσίαζε και σε 

επίπεδο του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων, αφού το ποσοστό των 

αιτήσεων στις οποίες εντοπίστηκαν αποκλίσεις στην έκταση μέσω του 
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συνόλου των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ανέρχεται, κατά το 2011, σε 

12,8%, σε σύγκριση με 25,5% το 2010, και το ποσοστό της μη ευρεθείσας 

έκτασης στο σύνολο της αιτηθείσας έκτασης ανήλθε σε 3,1%, σε σύγκριση με 

5,1% το 2010. 

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 15.7.2012.  

(γ) Επιχειρησιακό Σχέδιο Βελτίωσης του ΟΣ∆Ε. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα 

σε Εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, με στόχο την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρατηρούνται στη λειτουργία του ΟΣ∆Ε, 

εκπονήθηκε μελέτη με σκοπό την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη 

βελτίωση του Συστήματος, βάσει του οποίου υλοποιήθηκε ο επανασχεδιασμός του 

ΟΣ∆Ε. Σύμφωνα με επιστολή του ΟΑΠ προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερ. 27.3.2012, το έργο επανασχεδιασμού του ΟΣ∆Ε 

έχει ολοκληρωθεί και οι εκτάσεις των νέων αγροτεμαχίων αναφοράς έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων για το 

έτος 2012. Όπως πληροφορηθήκαμε, εντός του 2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί 

και η εργασία γεωγραφικού διαχωρισμού των καλλιεργειών μέσα στα νέα τεμάχια 

αναφοράς που καλλιεργούνται από δύο ή περισσότερους αιτητές, μέσω της 

οποίας θα δημιουργηθεί το νέο Μητρώο Αγροτεμαχίων. 

16. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. 

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

στα πλαίσια του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στις 15.12.2009, ενέκρινε το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2013, με 

σύνολο δαπανών εφαρμογής του, περιλαμβανομένων των εγκεκριμένων κρατικών 

ενισχύσεων, ύψους €384,4 εκ. Η μέγιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθορίζεται στα €164,5 εκ., και η τελευταία 

ημερομηνία καταβολής πληρωμών ορίζεται η 31.12.2015. Μέχρι τον Απρίλιο του 2011 

προκηρύχθηκαν όλα τα Μέτρα/Καθεστώτα του Προγράμματος. 

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος 

μέχρι τις 31.12.2011 ανήλθαν σε €132.167.844 (€44.994.938 κατά το 2011) από 
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τις οποίες ποσό ύψους €66.084.027 (€22.497.402 για το 2011) αφορούσε 

συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.  

Ποσό ύψους €74.682.223 έχει ήδη εκταμιευθεί (€11.376.650 ως πληρωμή έναντι 

και €63.305.573 ως ενδιάμεσες πληρωμές). Όπως προκύπτει, το ποσοστό 

εκταμίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθε, μέχρι 

τις 31.12.2011, στο 38,47%.  

17. Καθεστώς 1.5.1 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: 

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω 

Καθεστώτος, πληρωμές ύψους €11.007.472 (2010 - €12.174.422) οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν κατά €5.503.736 ή ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Οι επενδύσεις που γίνονται μέσω του Καθεστώτος χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με το ύψος της ενίσχυσης. Οι δύο κατηγορίες 

καλύπτουν τις αιτήσεις με ύψος ενίσχυσης από €3.000 - €9.000 και €9.001 -

€400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς), αντίστοιχα. Από δειγματοληπτικό 

έλεγχο που διενεργήθηκε σε αιτήσεις του πιο πάνω Μέτρου διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(α) Για τους αιτητές της δεύτερης κατηγορίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

υποβολή ολοκληρωμένης μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας. Από δειγματοληπτικό 

έλεγχο που διενεργήθηκε σε 11 φακέλους αιτήσεων που εμπίπτουν στην πιο πάνω 

κατηγορία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Παρόλο ότι ο χρόνος ζωής των μηχανημάτων θεωρείται ότι δεν υπερβαίνει τα 

δέκα έτη και συνεπώς ως συντελεστής απόσβεσης χρησιμοποιείται το 10%, 

εντούτοις η απόσβεση των μηχανημάτων λογίζεται για σκοπούς καθορισμού της 

καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης για 15 χρόνια, δηλαδή λαμβάνεται 

υπόψη απόσβεση που συνολικά υπερβαίνει κατά 50% το κόστος του μηχανήματος. 

Επιπρόσθετα, η ωφέλιμη ζωή των κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζεται στα 15 

έτη, αντί τα 33 έτη, σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική πρακτική. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η πιο πάνω εισήγησή μας θα 

προωθηθεί στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του ΠΑΑ για τα περαιτέρω. 

(ii) Συγκεκριμένος αιτητής προέβη στη διόρθωση του συνολικού αιτούμενου 

ποσού χωρίς ωστόσο να προβεί και στην αντίστοιχη διόρθωση του 
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υπολογισμού της οικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Όπως 

διαπιστώθηκε, κατά την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης, ο υπολογισμός της απόσβεσης, της συντήρησης και του τόκου 

έγιναν με βάση το αρχικό λανθασμένο αιτούμενο ποσό και όχι το τελικό 

διορθωμένο ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε και ως επιλέξιμο. 

(iii) Αναφορικά με συγκεκριμένη αίτηση διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος 

οργανισμός, κατά την επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού της 

καθαρής παρούσας αξίας της αιτούμενης επένδυσης που ετοιμάστηκε από 

τον αιτητή, χρησιμοποίησε λανθασμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα η 

βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης να αξιολογηθεί ως μη βιώσιμη και η σχετική 

αίτηση να απορριφθεί. Κατόπιν υποβολής ένστασης από τον αιτητή, για 

άλλους λόγους, η αίτηση επανεξετάστηκε. Κατά την επανεξέταση 

διαπιστώθηκε το λάθος που έγινε στον υπολογισμό της καθαρής παρούσας 

αξίας και η αίτηση εγκρίθηκε, για ποσό επιδότησης ύψους €454.642. ∆ηλαδή 

εάν ο αιτητής δεν προέβαινε στην υποβολή ένστασης, για άλλους λόγους, 

τότε θα στερείτο μιας πολύ σημαντικής επιδότησης, λόγω λάθους του 

ανάδοχου οργανισμού. 

(iv) Εντοπίστηκε αίτηση η οποία υποβλήθηκε ιδιοχείρως και εμπρόθεσμα, χωρίς 

όμως να υποστηρίζεται από κανένα από τα απαιτούμενα παραστατικά όπως 

πιστοποιητικό γέννησης, μόνιμης διαμονής και κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τον ανάδοχο οργανισμό, ο αιτητής 

υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκφράσαμε την άποψη ότι, για 

λόγους αρχής αλλά και ίσης μεταχείρισης των αιτητών, αιτήσεις οι οποίες δεν 

υποστηρίζονται από κανένα απαιτούμενο δικαιολογητικό δεν πρέπει να 

γίνονται αποδεκτές κατά την παραλαβή τους.  

 Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι για να μην γίνει αποδεκτή μια αίτηση 

πρέπει να είναι ελλιπώς συμπληρωμένη και όχι να λείπουν επισυναπτόμενα 

έγγραφα, ειδικά όταν αυτά τα έγγραφα αναφέρονται σε στατικά στοιχεία που 

δεν αλλοιώνονται ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους. 

(v) Έλεγχος τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων αιτητών προς το 

κράτος. Με την υποβολή αίτησης στο συγκεκριμένο Μέτρο, από 

ενδιαφερόμενους που δηλώνουν ως κύρια απασχόληση την γεωργία και 

κτηνοτροφία, προαπαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από τις 
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Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το οποίο να δεικνύει την ιδιότητα των αιτητών. 

Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς διασφάλισης ότι μόνο οι δικαιούχοι που 

έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος 

τυγχάνουν επιδότησης από τον Οργανισμό, τεθεί ως όρος η προσκόμιση, 

από τους αιτητές, πιστοποιητικού εξόφλησης των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Συναφώς αναφέρεται περίπτωση αίτησης νέου γεωργού ο οποίος δήλωσε 

ως κύριο επάγγελμα οδηγός ταξί ενώ σύμφωνα με το πιστοποιητικό που 

προσκόμισε από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, αυτός ήταν άνεργος, γεγονός 

που καταδεικνύει υποψίες ότι ο αιτητής δεν κατέβαλλε  τις απαιτούμενες 

εισφορές και ενδεχομένως να λάμβανε και επίδομα ανεργίας.  Εισηγηθήκαμε 

όπως τέτοιες περιπτώσεις τίθενται υπόψη των αρμόδιων Υπηρεσιών του 

Κράτους για διερεύνηση. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η εφαρμογή της πιο πάνω εισήγησής 

μας παρά τα οφέλη που εμπεριέχει, δεν θα εφαρμοστεί, λόγω του πρόσθετου 

διοικητικού κόστους που θα δημιουργήσει. 

(β) Εκ των υστέρων έλεγχοι. Το άρθρο 29 του Κανονισμού 65/2011 θεσπίζει 

την διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων σε επενδυτικές πράξεις των οποίων οι 

όροι ενίσχυσης εκτείνονται πέραν της ημερομηνίας τελικής πληρωμής. Οι εκ των 

υστέρων έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον για μία πενταετία και πρέπει να 

καλύπτουν τουλάχιστον το 1% του ποσού των συνεισφορών του ΕΓΤΑΑ. Κατά το 

2011 διενεργήθηκαν εκ των υστέρων έλεγχοι στο 9,25% του συνόλου των 

αιτήσεων της α’ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.1.1, στο 6,53% του συνόλου των 

αιτήσεων της β΄ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.1.1 και 16,90% του συνόλου των 

αιτήσεων της α’ προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1. Σύμφωνα με τα ευρήματα των 

πιο πάνω ελέγχων προέκυψαν προβλήματα σε έξι αιτήσεις. Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό, οι τρεις περιπτώσεις διερευνήθηκαν χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε 

παρατυπία, στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν παρατυπίες και έγιναν οι 

απαραίτητες διαδικασίες για ανάκτηση του ποσού και η άλλη περίπτωση βρίσκεται 

υπό διερεύνηση. Από τα ευρήματα των ελέγχων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Όπως μας αναφέρθηκε, για σκοπούς διατήρησης του φυσικού τοπίου, το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν επιτρέπει την κατασκευή μεταλλικών 
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γεωργικών αποθηκών σε ορεινές περιοχές, αλλά απαιτεί την κατασκευή τους 

με τρόπο που να συνάδει εξωτερικά με το χαρακτήρα των ορεινών οικισμών 

(π.χ. στέγη με κεραμίδια, τοιχοποιεία). Από τα αποτελέσματα των επιτόπιων 

ελέγχων του Οργανισμού διαπιστώθηκε ότι αιτητές, εκμεταλλευόμενοι την πιο 

πάνω απαίτηση, προέβαιναν στην ανέγερση κατοικίας αντί της γεωργικής 

αποθήκης για την οποία επιδοτήθηκαν. Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς 

αντιμετώπισης του πιο πάνω προβλήματος, ο Οργανισμός εξετάζει με 

περισσότερη ενδελέχεια τα σχέδια που υποβάλλονται από τους αιτητές ώστε 

να διαπιστώνεται αν σε αυτά έχουν περιληφθεί πρόνοιες που να 

διευκολύνουν τη μετατροπή της αποθήκης σε κατοικία. 

(ii) Σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες μεταβίβασης της αίτησης και να παρέχεται 

σχετική ενημέρωση στον Οργανισμό. Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ελέγχου της 

νομιμότητας της μεταβίβασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς και κατά πόσον 

ο νέος ιδιοκτήτης πληροί τα κριτήρια συμμετοχής (π.χ. ως νέος γεωργός), καθοριστεί 

ως όρος συμμετοχής στο Μέτρο η συγκατάθεση του Οργανισμού για μεταβίβαση της 

αίτησης. Περιπτώσεις οι οποίες εντοπίζονται εκ των υστέρων κατά τους επιτόπιους 

ελέγχους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παρατυπίες. Όπως μας πληροφόρησε 

ο Επίτροπος, η σχετική πρόνοια που περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση της 

αίτησης υποβολής θα επεκταθεί στη βάση της εισήγησής μας. 

(iii) Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι τυγχάνει να απωλέσουν μηχανήματα, εργαλεία 

ή εξαρτήματα λόγω προσωπικής αμέλειας ή ανωτέρας βίας π.χ. διάρρηξη και 

κλοπή, για την αγορά των οποίων έτυχαν επιδότησης και για τα οποία τηρούν 

μακροχρόνιες συμβατικές υποχρεώσεις, φαίνεται ότι οι αιτητές δεν παρέχουν 

οποιαδήποτε ενημέρωση στον Οργανισμό. Εισηγηθήκαμε όπως, καθοριστεί ως 

όρος συμμετοχής στο Μέτρο η ενημέρωση του Οργανισμού για απώλεια 

μηχανημάτων τα οποία έτυχαν επιδότησης και η προσκόμιση των διαθέσιμων 

αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. αστυνομική έκθεση, σε περίπτωση κλοπής). Ο 

Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο όρος αυτός θα προστεθεί σε τυχόν νέα 

προκήρυξη του Καθεστώτος. 

 



 - 21 -

18. Μέτρο 1.6 – Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά 

προϊόντα. ∆ημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

Σκοπός του πιο πάνω Μέτρου είναι η στήριξη, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, 

των επενδύσεων για τη βελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών και δασικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών.  

∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Το διαθέσιμο κονδύλι του 

Μέτρου κατανέμεται πρώτα στις προτεινόμενες επενδύσεις κάτω των €100.000 και 

το εναπομείναν ποσό κατανέμεται σε προτάσεις που αφορούν σε μεγαλύτερες 

επενδύσεις, οι οποίες κατά την αξιολόγησή τους από τριμελή επιτροπή λειτουργών 

του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο ενεργεί ως 

ανάδοχος του Μέτρου, βαθμολογήθηκαν με τουλάχιστον 60%. Το ύψος της 

επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 

αίτησης, με ανώτατο ποσό τις €400.000.  Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, οι 

διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνουν ιδίως την εξακρίβωση, 

μεταξύ άλλων, του εύλογου χαρακτήρα του κόστους, που αξιολογείται με τη χρήση 

κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως το κόστος αναφοράς, η σύγκριση των 

διαφόρων προσφορών ή από επιτροπή αξιολόγησης.  Στο εγχειρίδιο εφαρμογής 

του Μέτρου έχει καθοριστεί ότι, για μηχανήματα αξίας μεγαλύτερης των €20.000, 

θα πρέπει να προσκομίζονται, από τον αιτητή, δύο προσφορές. 

Κατά το 2011 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, συνολικές 

πληρωμές ύψους €4.432.358, το 50% των οποίων συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Από τον έλεγχο τεσσάρων αιτήσεων του πιο πάνω Μέτρου προέκυψαν τα 

ακόλουθα: 

(α) Γενικές επισημάνσεις. 

(i) Όλες οι υπό εξέταση αιτήσεις υποβλήθηκαν περί τα μέσα του 2008 και 

αξιολογήθηκαν περίπου δύο χρόνια μετά. Για τον υπολογισμό των 

οικονομικών δεικτών, χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι 

εξηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν με την αίτηση και 
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αφορούσαν στα έτη 2006 - 2007, ενώ για τον καθορισμό του μεγέθους της 

αιτήτριας εταιρίας λήφθηκαν υπόψη και τα στοιχεία μεταγενέστερων 

περιόδων που υποβλήθηκαν, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου, από τους 

αιτητές.  Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 4 της σύστασης της Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερ. 6.5.2003 (2003/361/ΕΚ), τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των 

χρηματοοικονομικών ποσών, για σκοπούς καθορισμού του μεγέθους μιας 

επιχείρησης, είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  Συνεπώς, για τον καθορισμό του 

μεγέθους της αιτήτριας εταιρείας κατά την ημερομηνία αίτησής της, το οποίο 

αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλεξιμότητας  για συμμετοχή στο Μέτρο, θα 

έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων του 2007.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι οι αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης 

αξιολογήθηκαν, όσον αφορά στο στοιχείο του χαρακτηρισμού μικρομεσαίας 

επιχείρησης, σύμφωνα με την κατάσταση του κάθε αιτητή στον χρόνο της 

οικονομικής αξιολόγησης της αίτησής του. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε, 

ανεξαίρετα και ομοιόμορφα για όλες τις αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης ενώ 

βελτιώθηκε κατά τις επόμενες προκηρύξεις και πλέον απαιτείται όπως η 

αιτούμενη επιχείρηση είναι μικρομεσαία, όχι μόνο στον χρόνο υποβολής της 

αίτησης, αλλά και στον χρόνο οικονομικής αξιολόγησης. 

(ii) Στις οικονομικές αξιολογήσεις λαμβάνονταν υπόψη, για τον καθορισμό των 

οικονομικών δεικτών, τα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των δύο 

προηγούμενων ετών, δηλαδή του 2006 και 2007, παρόλο που κατά την 

ημερομηνία αξιολόγησης (περί τα μέσα του 2010) ήταν διαθέσιμα και τα 

οικονομικά αποτελέσματα των ετών 2008 και 2009.  Εισηγούμαστε όπως 

μελλοντικά το γεγονός αυτό τυγχάνει αξιοποίησης κατά την αξιολόγηση των 

αιτήσεων, εφόσον το να ληφθούν υπόψη περισσότερα έτη για τον 

υπολογισμό των δεικτών εξομαλύνει τυχόν παροδικές διακυμάνσεις και 

αποδίδει καλύτερα και πιο δίκαια την οικονομική εικόνα της εταιρείας.  

Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να τύχουν αξιοποίησης και 

κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προβλέψεων που υποβλήθηκαν 
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προγενέστερα με την αίτηση, με την αντιπαραβολή των προβλέψεων των 

πρώτων τουλάχιστον ετών με τα τελευταία πραγματικά αποτελέσματα. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου, η 

οικονομική αξιολόγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνει την 

εξαγωγή λογιστικών/οικονομικών δεικτών από τους εξελεγμένους 

οικονομικούς λογαριασμούς για δύο έτη που προηγούνται της αίτησης.  Η 

βαρύτητα που έχουν οι συγκεκριμένοι δείκτες στο σύνολο της βαθμολογίας 

είναι μόνο 10 από τους 100 βαθμούς.  ∆εδομένου ότι δεν αξιολογούνται όλες 

οι αιτήσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο και προκειμένου να υπάρχει 

ομοιομορφία στην αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους, κατά την πρώτη 

προκήρυξη του Μέτρου (που έγινε το έτος 2008) οι συγκεκριμένοι 

αριθμοδείκτες έχουν υπολογιστεί με βάση τους οικονομικούς λογαριασμούς 

του 2006 και 2007. 

(iii) Αρκετά από τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως η πληρότητα των παραγωγικών 

διαδικασιών και ποιοτικού ελέγχου, το επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

και το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης, εξακολουθούν να είναι, σε μεγάλο 

βαθμό υποκειμενικά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται η βαθμολόγηση όλων 

σχεδόν των αιτητών του δείγματός μας με πανομοιότυπες βαθμολογίες στους 

τομείς αυτούς. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, μεγάλο μέρος των 

εγκριθείσων αιτήσεων αφορά αιτήσεις που μόλις εξασφάλισαν την απαιτούμενη 

βαθμολογία, ο υποκειμενικός παράγοντας, που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει 

σημαντικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, θα πρέπει να περιοριστεί στο 

ελάχιστο δυνατό.  Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι, από τις 20 αιτήσεις που 

αξιολογήθηκαν κατά τις συνεδρίες 6 μέχρι 9 της επιτροπής αξιολόγησης, οι 4 

(19%) εξασφάλισαν βαθμολογία μεταξύ 60,1% και 60,9% και οι 8 (38%) 

βαθμολογία μεταξύ 61%  και 65%. 

Όπως μάς πληροφόρησε ο Επίτροπος, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 

θα επαναξιολογηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα 

καταβληθεί προσπάθεια όπως περιοριστούν τυχόν υποκειμενικά κριτήρια, 

ανέφερε όμως ότι δεν είναι δυνατό αυτά να εξαλειφθούν παντελώς, 

επισημαίνοντας ότι η βαθμολόγηση διενεργείται από τριμελή επιτροπή. 

(iv) Σε όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων που εξετάστηκαν, τα έγγραφα ήταν 

αρχειοθετημένα σε πολλούς φακέλους (μέχρι και έξι) με τρόπο που δυσχέραινε 
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τον έλεγχο και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας.  Ενδεικτικά αναφέρεται το 

γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου υποβλήθηκαν μεταγενέστερα 

δεύτερες προσφορές για τα μηχανήματα προς επιδότηση, κατόπιν αιτήματος του 

Υπουργείου, αυτές αρχειοθετούνταν χωρίς να ετοιμάζεται οποιοσδήποτε 

συγκριτικός πίνακας με τις αρχικές προσφορές που υποβλήθηκαν. Εισηγούμαστε 

όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο διαχωρισμού του φακέλου σε θεματικές ενότητες, 

προς διευκόλυνση του ελέγχου και της παρακολούθησής του (πχ αίτηση, 

προσφορές, οικονομική αξιολόγηση, τεχνική αξιολόγηση, αξιολόγηση μεγέθους, 

πληρωμές κλπ). 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η αρχειοθέτηση των αιτήσεων διενεργείται 

από αρμόδιους λειτουργούς του αρχείου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού και γίνεται με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες/πρακτικές  που 

αφορούν στη λειτουργία του αρχείου σύμφωνα με τις οποίες τα έγγραφα 

τοποθετούνται και αριθμούνται στους φακέλους κατά χρονολογική σειρά.  Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι η εισήγησή μας για διαχωρισμό του φακέλου σε 

θεματικές ενότητες θα εξεταστεί. 

(v) Όπως επεξηγείται αναλυτικά πιο κάτω, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν 

στο δείγμα μας, οι επιλέξιμες δαπάνες δεν καθορίστηκαν με βάση τις 

χαμηλότερες προσφορές που λήφθηκαν αλλά σε αρκετές περιπτώσεις 

εντάχθηκαν στις επιλέξιμες δαπάνες τα ακριβότερα μηχανήματα. Συνεπώς, στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν ικανοποιείται, κατά την άποψή μας, η απαίτηση του 

Κανονισμού για εξακρίβωση του εύλογου χαρακτήρα του κόστους της 

προτεινόμενης επένδυσης, ενώ το κράτος κατέβαλε αυξημένο ποσοστό 

επιχορήγησης, με βάση την ψηλότερη προσφορά.  Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι προσφορές λαμβάνονται από τον αιτητή, ο οποίος καθορίζει τις 

προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται και συνεπώς δεν μπορεί να 

προβληθεί ο ισχυρισμός ότι τα ακριβότερα μηχανήματα αφορούσαν σε 

υποδεέστερες λύσεις. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, το θέμα θα τύχει ενδελεχούς μελέτης σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη 

∆ιαχειριστική Αρχή ΠΑΑ και τυχόν διορθωτικές ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά 

τη νέα προκήρυξη του ΠΑΑ. 
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(vi) Προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι, πέραν της λήψης των δύο προσφορών, η 

εξακρίβωση του εύλογου χαρακτήρα του κόστους επιτυγχάνεται με την 

αξιολόγησή του από την επιτροπή αξιολόγησης.  Το γεγονός αυτό δεν 

τεκμηριώνεται σε καμία περίπτωση στους φακέλους των αιτήσεων και 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι εντολής της επιτροπής 

αξιολόγησης για να διασαφηνιστεί αν αυτοί περιλαμβάνουν και τη λογικότητα 

του κόστους της επένδυσης. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να 

καταγράφεται κατάλληλη αιτιολόγηση που να τεκμηριώνει τις αποφάσεις της 

επιτροπής στους φακέλους κάθε αίτησης. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι η επιτροπή στελεχώνεται από άτομα τα οποία διαθέτουν τις κατάλληλες 

γνώσεις και εμπειρίες για διενέργεια της υπό αναφορά αξιολόγησης. 

(β) Αίτηση Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας για αγορά μηχανημάτων/ 

εξοπλισμού νέου εργοστασίου ζωοτροφών συνολικής αξίας ύψους 

€1.094.600, με το ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000. 

(i) Σύμφωνα με την αίτηση, το σημαντικότερο ποσό της επένδυσης (€994.600) 

αφορούσε στην αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μονάδα 

ζωοτροφών και οι υπόλοιπες €100.000 για την αγορά μηχανημάτων, η οποία 

τελικά δεν υλοποιήθηκε.  Σε σχέση με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της 

μονάδας ζωοτροφών υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, με την αιτιολογία ότι 

η προτεινόμενη επένδυση είναι μέρος ενός ολόκληρου εργοστασίου, του 

οποίου η παραγωγική διαδικασία και ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει 

σχεδιαστεί από συγκεκριμένο προσφοροδότη και επομένως δεν ήταν δυνατό 

να ληφθούν άλλες προσφορές.  Θεωρούμε ότι η αποδοχή της πιο πάνω 

αιτιολογίας δεν συνάδει με την απαίτηση του Κανονισμού για εξακρίβωση του 

εύλογου χαρακτήρα του κόστους της επιδοτούμενης επένδυσης, αφού όχι 

μόνο δεν λήφθηκαν εναλλακτικές προσφορές, αλλά ούτε και τεκμηριώνεται 

σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης η λογικότητα του ύψους της 

επένδυσης. 

(ii) Με βάση τις προβλέψεις που υποβλήθηκαν με την τεχνοοικονομική μελέτη, οι 

πωλήσεις κατά το 2009, πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου εργοστασίου, θα 

ξεπερνούσαν τα €23 εκ.  Σύμφωνα με την οικονομική αξιολόγηση, τα 

πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν ήδη διαθέσιμα, παρουσιάζουν 

πωλήσεις ύψους μόλις €13 εκ. (δηλαδή σημείωσαν σημαντική μείωση σε 
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σχέση με το 2008 και απείχαν κατά πολύ από τις προβλέψεις), ενώ η εταιρεία 

σημείωσε ζημιά ύψους €576.870, διότι, σύμφωνα με την εταιρεία, υπήρχαν 

σημαντικά αποθέματα πρώτων υλών τα οποία διατέθηκαν σε σημαντικά 

χαμηλές τιμές και, λόγω της αυξημένης επένδυσης, παρουσιάστηκε αύξηση 

στις αποσβέσεις.  Η δικαιολογία αυτή ουδόλως ευσταθεί εφόσον το ποσοστό 

μεικτού κέρδους παρουσίασε αύξηση, από 28,8% το 2008 σε 32,7% το 2009!  

Όσον αφορά στο ύψος των αποσβέσεων, αυτό θα έπρεπε να ήταν γνωστό 

και να είχε ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις, αφού δεν αποτελεί απρόβλεπτο 

παράγοντα.  Τα πιο πάνω δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη στην 

αξιολόγηση της αίτησης αφού, παρά τα αρνητικά πραγματικά αποτελέσματα 

για το 2009, τα οποία θα έπρεπε να δημιουργήσουν ερωτηματικά αναφορικά 

με τη λογικότητα και αξιοπιστία των προβλέψεων για τα υπόλοιπα χρόνια, η 

βιωσιμότητα της νέας επένδυσης βαθμολογήθηκε με 16,3/20.  Αντιθέτως, η 

έκθεση οικονομικής αξιολόγησης αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις οικονομικές 

καταστάσεις (2006 -2009) και τις οικονομικές προβλέψεις, το τμήμα 

ζωοτροφών παρουσιάζει αύξηση σε πωλήσεις και κέρδη»! 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση 

υποβλήθηκε εκ μέρους συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος και αφορούσε 

στη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών το κόστος του 

οποίου δεν περιοριζόταν σ΄ αυτό της αίτησης, αλλά έφθανε περίπου τα €5 εκ. 

Ανέφερε επίσης ότι η επιτροπή βαθμολόγησε την αίτηση λαμβάνοντας 

υπόψη τη μελέτη που ετοιμάστηκε για τον σκοπό αυτό, τις οικονομικές 

δυνατότητες της εταιρείας, την αναγκαιότητα της νέας επένδυσης και τη 

σοβαρότητα του αιτητή και, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία παρουσίασε 

μειωμένες πωλήσεις και κέρδη για το 2009 σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια, αυτό δεν κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για να ληφθεί υπόψη 

στη βαθμολόγηση της βιωσιμότητας ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού έργου, 

δεδομένου ότι το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε η νέα μονάδα.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι επενδύσεις τέτοιου μεγέθους και 

τύπου δεν μπορούν να αποδώσουν από την πρώτη χρονιά, άσχετα με το τι 

περιλαμβάνει η πρόβλεψη, αναφέροντας ότι το γεγονός αυτό λήφθηκε υπόψη 

από την επιτροπή αξιολόγησης και επισήμανε ότι η αξιολόγηση διενεργήθηκε 

από κατάλληλα στελεχωμένη τριμελή επιτροπή, που στόχο έχει την όσον το 
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δυνατό δίκαιη και αμερόληπτη βαθμολόγηση των αιτήσεων, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του Μέτρου. 

(γ) Αίτηση εταιρείας που δραστηριοποιείται στη συσκευασία, συντήρηση, 

ψύξη, αποθήκευση και εμπορία οπωροκηπευτικών για αγορά εξοπλισμού 

και μηχανημάτων συνολικής αξίας ύψους €763.025, με ανώτατο ποσό 

χορηγίας τις €305.210. 

(i) Τα 15 από τα 23 είδη μηχανημάτων που αναφέρονται στην αίτηση της 

εταιρείας είναι αξίας μεγαλύτερης των €20.000, ωστόσο δεν υποβλήθηκε σε 

καμία περίπτωση δεύτερη προσφορά.  Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου, η 

αιτήτρια εταιρεία προσκόμισε και δεύτερες προσφορές, οι οποίες λήφθηκαν 

περί τον Απρίλη/Μάιο του 2009.  Επισημαίνεται ότι οι αρχικές προσφορές, οι 

οποίες λήφθηκαν εντός του Ιουλίου του 2008, είχαν ισχύ που κυμαινόταν 

μεταξύ 1 – 2 μηνών και συνεπώς κατά την ημερομηνία λήψης των δεύτερων 

προσφορών τυπικά δεν ίσχυαν.  Επίσης, το μεγάλο χρονικό διάστημα που 

παρήλθε από την υποβολή των αρχικών προσφορών, τις καθιστά μη 

συγκρίσιμες.   

(ii) Παρόλο που λήφθηκαν δεύτερες προσφορές, έστω και ετεροχρονισμένα, 

αυτές δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση, αφού 

εγκρίθηκε ως ποσό επιλέξιμης δαπάνης το ποσό της αρχικής προσφοράς σε 

όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και εκεί όπου το ποσό της δεύτερης προσφοράς 

ήταν χαμηλότερο, και χωρίς να τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στον 

φάκελο η προτίμηση της αρχικής, ακριβότερης, λύσης.   

(δ) Αίτηση εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, επεξεργασία 

και εμπορία ξηρών καρπών για αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων 

συνολικής αξίας ύψους €1.334.863, με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000. 

Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν από τον αιτητή δύο προσφορές για όλα τα 

μηχανήματα, το ποσό της επιλέξιμης δαπάνης για κάθε είδος καθορίστηκε με βάση 

τις προτιμήσεις του αιτητή και όχι τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς να 

τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στον φάκελο η προτίμηση της ακριβότερης, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, λύσης.   
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(ε) Αίτηση εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εμπορία 

αλλαντικών και λοιπών κρεατοσκευασμάτων για αγορά εξοπλισμού και 

μηχανημάτων συνολικής αξίας ύψους €660.289, με ανώτατο ποσό χορηγίας 

τις €264.116. 

(i) Η εταιρεία υπέβαλε την αίτησή της στις 7.5.2008.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 

της σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερ. 6.5.2003 

(2003/361/ΕΚ), τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 

αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών για 

σκοπούς, καθορισμού του μεγέθους μιας επιχείρησης, είναι εκείνα που 

αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε 

ετήσια βάση.  Συνεπώς, για τον καθορισμό του μεγέθους της αιτήτριας 

εταιρείας κατά την ημερομηνία αίτησής της, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί 

υπόψη τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του 2007.  Με βάση τα 

στοιχεία αυτά, η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων 

εταιρειών και συνεπώς η αίτησή της δεν θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή.  

Σημειώνεται ότι, περί τα μέσα Μαΐου 2008, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την 

υποβολή της αίτησής της, επισυνέβησαν αλλαγές στη δομή του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, από την 

ημερομηνία εκείνη και μετά, την κατηγοριοποίησή της ως μεσαίου μεγέθους.  

Ωστόσο, το γεγονός ότι, κατά την ημερομηνία αίτησής της, η εταιρεία δεν πληρούσε 

τα κριτήρια για χαρακτηρισμό ως μικρομεσαία επιχείρηση, παραμένει. 

(ii) Και στην περίπτωση αυτή υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά για κάθε μηχάνημα 

που περιλήφθηκε στην αίτηση της εταιρείας, παρόλο που, από τα 10 είδη 

μηχανημάτων που εγκρίθηκαν για επιδότηση,  τα 8 υπερέβαιναν σε αξία τις 

€20.000.  Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου, η εταιρεία προσκόμισε, αρκετά 

μεταγενέστερα, και ενώ η ισχύς των αρχικών προσφορών είχε ήδη παρέλθει, 

δεύτερες προσφορές, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη για 

σκοπούς αξιολόγησης, αφού σε όλες τις περιπτώσεις οι επιλέξιμες δαπάνες 

υπολογίστηκαν με βάση τις αρχικές προσφορές, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 

αυτές ήταν ψηλότερες από τις δεύτερες, χωρίς να τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε 

τρόπο ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η ακριβότερη λύση. 
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19. Μέτρο 2.3 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» - Νέο σύστημα αναφοράς 

τεμαχίων. 

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αναφοράς τεμαχίων του Οργανισμού, το αγροτεμάχιο 

αναφοράς έχει ως βάση τα φυσικά σύνορα των καλλιεργειών, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στις δορυφορικές εικόνες και όχι τα κτηματολογικά του όρια, όπως 

ίσχυε προηγουμένως. Λόγω της αλλαγής αυτής, δημιουργούνται τροποποιήσεις 

στις μέγιστες επιλέξιμες εκτάσεις των τεμαχίων αναφοράς, οι οποίες δημιουργούν 

υπερδηλώσεις στις περιπτώσεις όπου η μέγιστη επιλέξιμη έκταση μειώνεται, ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται η έκταση στην οποία αφορούν οι δεσμεύσεις 

πενταετούς διάρκειας των Καθεστώτων του Μέτρου 2.3. «Αγροπεριβαλλοντικές 

υποχρεώσεις». 

Σύμφωνα με σχετικές επιστολές του Οργανισμού ημερ. 18.7.2011, 7.9.2011 και 

8.11.2011 προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(∆ΑΠΑΑ), θέση του Οργανισμού είναι ότι: 

(α) Στις περιπτώσεις υπερδηλώσεων θα πρέπει να επιβληθούν οι προβλεπόμενες 

από τον κανονισμό ποινές και αποκλίσεις, και 

(β) Στις περιπτώσεις αύξησης της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης θα πρέπει να 

καταρτιστεί νέα δέσμευση για την πενταετή διάρκεια των Καθεστώτων του Μέτρου 

2.3 με τη νέα, αυξημένη, έκταση. 

Η ∆ΑΠΑΑ, με απαντητικές επιστολές της ημερ.31.10.2011 και 25.11.2011, 

αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί στους γεωργούς η διαφοροποίηση της 

μέγιστης επιλέξιμης έκτασης και έτσι δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και 

εισηγείται όπως ζητηθεί νομική συμβουλή, τόσο από τη Νομική Υπηρεσία του 

Κράτους όσο και από τους εσωτερικούς νομικούς συμβούλους του Οργανισμού 

και να υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Εκφράσαμε την 

άποψη ότι το πιο πάνω θέμα θα έπρεπε να τύχει χειρισμού από την ∆ΑΠΑΑ ή 

οποία, αφού λάβει τη σχετική γνωμάτευση να δώσει στον ΟΑΠ καθοδήγηση 

αναφορικά με το θέμα. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα τύχει χειρισμού σε συνεργασία με 

τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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20. Καθεστώς 2.3.7 ΠΑΑ 2007-13 - Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων. 

Σκοπός του Καθεστώτος 2.3.7 είναι η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την 

ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων. Κατά τη 

διάρκεια του 2011 καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους €2.217.315 για τα 

έτη υποβολής αιτήσεων 2008 και 2009. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2009 διαπιστώθηκαν 

τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καθεστώτος, η διασύνδεση της παραγωγής 

των ετήσιων ξηρικών καλλιεργειών (σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά κλπ) με τη 

βιολογική κτηνοτροφία ή την ανθρώπινη κατανάλωση, θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την παροχή ενίσχυσης. Στην περίπτωση παραγωγής που 

προορίζεται για βιολογική κτηνοτροφία, ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος κάτοχος 

βιολογικής κτηνοτροφικής μονάδας ή να έχει συμβληθεί με άλλη κτηνοτροφική 

μονάδα ενταγμένη στη βιολογική κτηνοτροφία, στην οποία να παραχωρεί το 

σύνολο της παραγωγής του. Στην περίπτωση παραγωγής σιτηρών που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει 

τιμολόγια που να αποδεικνύουν ότι το σύνολο της παραγωγής διατέθηκε για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η ∆ΑΠΑΑ, με επιστολή της ημερ. 20.4.2011 προς τον Οργανισμό, τόνισε τη 

σημαντικότητα η οποία αποδίδεται από την ΕΕ για το εν λόγω θέμα και ζήτησε 

από τον Οργανισμό την εξασφάλιση αξιόπιστων αποδείξεων διασύνδεσης της 

παραγωγής με την κτηνοτροφία ή την ανθρώπινη κατανάλωση.  

Σε σχέση με την πιο πάνω προϋπόθεση, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Η διάθεση του συνόλου της παραγωγής στην βιολογική κτηνοτροφία ή την 

ανθρώπινη κατανάλωση δεν τεκμηριώνεται στους σχετικούς φακέλους αφού 

δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων, από τον αιτητή, αναφορικά με την 

ποσότητα που παράχθηκε και διατέθηκε. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Καθεστώτος, ο κάθε αιτητής οφείλει να τηρεί φάκελο αγροπεριβαλλοντικού 

προγράμματος στον οποίο πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων, τα τιμολόγια 

αγοράς και πώλησης των προϊόντων του. Εισηγούμαστε όπως, για 

τεκμηρίωση της υπό αναφορά προϋπόθεσης, ζητείται η προσκόμιση 
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αντιγράφου του πιο πάνω φακέλου από τους αιτητές.  Εναλλακτικά θα 

μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιστοποίησης των υπό αναφορά 

στοιχείων από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων 

Βιολογικής Παραγωγής (ΟΕΠΠΒΠ), με τον οποίο όλοι οι αιτητές συνάπτουν 

βάσει των προνοιών του Νόμου, συμβόλαιο ελέγχου και ο οποίος ελέγχει την 

τήρηση του φακέλου αυτού.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, έγινε τροποποίηση όσον αφορά στη 

βιολογική κτηνοτροφία και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για τεκμηρίωση 

στοιχείων αναφορικά με την ποσότητα που παράχθηκε και διατέθηκε. 

(ii) Στον φάκελο συγκεκριμένης αίτησης, η οποία έτυχε επιδότησης ύψους 

€29.682 για ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες, εντοπίστηκε μόνο ένα τιμολόγιο 

αξίας €6.000, για σκοπούς τεκμηρίωσης της πώλησης της παραγωγής, το 

οποίο δεν φέρει ούτε ημερομηνία έκδοσης, ούτε σφραγίδα ελέγχου από τον 

ΟΕΠΠΒΠ. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εταιρεία έστειλε τιμολόγιο, απλά αυτό 

δεν είχε αρχειοθετηθεί ορθά.  

(β)  (i) Στον φάκελο της αίτησης με αρ. 104235, η οποία υποβλήθηκε στις 26.3.2009 

καταχωρίστηκαν συμβάσεις με κτηνοτρόφους, καθώς και τιμολόγια, τα οποία 

υπογράφηκαν/εκδόθηκαν κατά το 2010. Όπως μας αναφέρθηκε, τα στοιχεία αυτά 

αφορούσαν στην αίτηση του δικαιούχου για το 2010 και καταχωρίστηκαν, εκ 

παραδρομής, στο λανθασμένο φάκελο που αφορούσε στην αίτηση του 2009. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω τιμολόγια φέρουν σφραγίδα 

παραλαβής από τον Οργανισμό ημερομηνίας, 30.11.2010, ενώ η  σφραγίδα 

ελέγχου του ΟΕΠΠΒΠ έχει ημερομηνία 18.3.2011.  

(ii)  Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε έντυπο υποβολής συμμετοχής (αρ. αίτησης 

113626)  στο Καθεστώς που έφερε ημερ. 9.4.2009 το οποίο, σύμφωνα με το 

ηλεκτρονικό σύστημα, παραλήφθηκε κατά την ίδια ημερομηνία, αλλά φέρει 

σφραγίδα παραλαβής από τον Οργανισμό ημερ. 26.3.2009. 

 Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το έντυπο υποβολής συμμετοχής 

σφραγίστηκε εκ παραδρομής, επισημαίνοντας ότι και οι δύο ημερομηνίες 

προηγούνται της τελευταίας ημερομηνίας παραλαβής αίτησης χωρίς ποινή. 
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(γ) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καθεστώτος, ο δικαιούχος πρέπει να 

υποβάλλει βεβαίωση του ΟΕΠΠΒΠ για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας, 

για κάθε έτος της πενταετούς δέσμευσης. Στην βεβαίωση περιλαμβάνεται 

κατάλογος αγροτεμαχίων με το είδος καλλιέργειας και αριθμούς δέντρων. 

Η αντιπαραβολή των τεμαχίων που περιλήφθηκαν στην αίτηση για επιδότηση, με 

τα τεμάχια που αναγράφονταν στη βεβαίωση του ΟΕΠΠΒ για το 2009, δεν μπορεί 

να τεκμηριωθεί αφού, όπως μας αναφέρθηκε, έγινε οπτικά (από την οθόνη του 

υπολογιστή), ενώ το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου δράσης δεν περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο ∆ιοικητικών Ελέγχων.  

Όπως μας αναφέρθηκε, με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος 

από το ∆εκέμβριο του 2011, η πιο πάνω αδυναμία έχει διορθωθεί.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο έλεγχος περιλαμβάνεται στους διοικητικούς 

ελέγχους τεμαχίων. Η εφαρμογή του ελέγχου γινόταν ανά τεμάχιο με την 

παρέμβαση του χρήστη και όχι αυτόματα, ενώ σήμερα ο έλεγχος γίνεται αυτόματα. 

21. Μέτρο 2.6 -  ∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού 

ρόλου των δασών. 

Το πιο πάνω Μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού ρόλου 

των δασών και επιχορηγεί, μεταξύ άλλων, την ανέγερση κέντρων επισκεπτών.  Η 

οικονομική ενίσχυση, με ανώτατο ποσό τις €700.000, ανέρχεται στο 100% της 

επιλέξιμης δαπάνης, η οποία καθορίζεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης από 

τον ανάδοχο του Μέτρου, δηλαδή το Τμήμα ∆ασών. 

Το σύνολο των πληρωμών που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου 

κατά το 2011 ανήλθε στο €1.367.373 από τα οποία το 50% συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Από εξέταση αίτησης αναπτυξιακής εταιρείας στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου, 

για την ανέγερση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με κόστος ανέγερσης 

ύψους €669.000, στη  βάση της χαμηλότερης προσφοράς που λήφθηκε κατόπιν 

προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού,  προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με τους όρους και κριτήρια του Μέτρου, για να γίνει αποδεκτή μία 

αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πολεοδομική άδεια και άδεια 

οικοδομής.  Η αιτήτρια εταιρεία εξασφάλισε πολεοδομική άδεια, όρος της 



 - 33 -

οποίας ήταν η εξασφάλιση άδειας οικοδομής από την αρμόδια Αρχή πριν την 

έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά πληρωμής που 

υποβλήθηκαν για την είσπραξη της πρώτης δόσης της χορηγίας, το 60% των 

εργασιών είχαν ήδη ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, ο αιτητής προχώρησε στην έναρξη 

των εργασιών και ολοκλήρωσε το 60% πριν την εξασφάλιση άδειας 

οικοδομής, επειδή σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν εκτός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου (30.6.2012). 

(ii) Η αιτήτρια εταιρεία προσκόμισε με την αίτησή της συμβόλαιο μίσθωσης του 

τεμαχίου στο οποίο θα ανεγερθεί το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

συνολικής διάρκειας 16 ετών.  Με βάση τους όρους και τα κριτήρια του Μέτρου, η 

ελάχιστη περίοδος μίσθωσης καθορίζεται στα 15 χρόνια.  Επισημαίνεται ότι, μετά 

την έγκριση της αίτησής της, η εταιρεία προέβη στην αγορά του υπό αναφορά 

τεμαχίου.  Θεωρούμε ότι η περίοδος των 15 ετών που καθορίζεται στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής του Μέτρου είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής των εγκαταστάσεων που επιδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογιστική 

απόσβεση κτιρίων καθορίζεται στα 33 χρόνια. Ενόψει των σημαντικών ποσών 

που χορηγούνται, εισηγούμαστε όπως η ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος 

μίσθωσης τεμαχίων γης στα οποία θα ανεγερθούν επιδοτούμενα κτίρια 

αναπροσαρμοστεί σχετικά. 

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι οι σχετικοί Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν τη 

λειτουργία του Μέτρου δεν παρέχουν σχετική καθοδήγηση στο θέμα και ούτε 

περιλαμβάνουν τυχόν χρονικό περιορισμό για τα έτη εκμίσθωσης γης και λόγω 

του ότι το θέμα αφορά σε ευρύτερη πολιτική, θα πρέπει να καθοριστεί σε 

συνεργασία με τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.  Τυχόν τροποποίηση της 

ακολουθητέας πρακτικής θα εφαρμοστεί από τη νέα προκήρυξη του Μέτρου. 

(iii) Σε συνάντηση που είχαμε με τον ∆ιευθυντή της εταιρείας, μας ανέφερε 

προφορικά ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο ανέγερσης των γραφείων 

της πάνω από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  Θεωρούμε ότι στο 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, καθώς και στη σχετική συμφωνία που 

υπογράφεται με τους αιτητές, θα πρέπει να ενσωματωθεί σχετικός όρος που 

να αναφέρει ότι οι επιδοτούμενες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται εξ’ 
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ολοκλήρου για το σκοπό για τον οποίο έχουν επιδοτηθεί, χωρίς να 

επιτρέπονται προσθήκες που θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι σύμφωνα με πρόνοια του ΠΑΑ, το έργο 

θα παρακολουθείται αναφορικά με την ορθή χρήση του, για περίοδο 15 ετών. 

Οποιαδήποτε επέμβαση/προσθήκη/αλλαγή, σύμφωνα με σχετική πρόνοια 

του ΠΑΑ, θα πρέπει να γίνει με τη συγκατάθεση του ανάδοχου / ΚΟΑΠ / 

∆ιαχειριστικής Αρχής.  Αν και εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα θα μελετηθεί. 

22. Έλεγχοι κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009, οι γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν άμεσες 

ενισχύσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης (ΚΑ∆) 

και τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠ). Οι ΚΑ∆ καθορίζονται σε 

18 Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος, την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, τη 

δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και των φυτών, την κοινοποίηση των 

ασθενειών των ζώων καθώς και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Οι ΚΓΠ αποτελούν ένα 

σύνολο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί κατά την 

αξιοποίηση/χρήση της γης ώστε να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ή η υποβάθμισή της. 

Από την 1.1.2009, πέραν των ΚΓΠ, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή ορισμένων 

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

άμεσων ενισχύσεων (εκταρικές και κεφαλικές ενισχύσεις) και ορισμένων Μέτρων / 

Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

Σε περίπτωση που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων των κριτηρίων 

πολλαπλής συμμόρφωσης (ΚΓΠ και ΚΑ∆), τότε επιβάλλονται μειώσεις (ποινές) 

στους δικαιούχους γεωργούς, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από το 1% μέχρι το 

5%, ανάλογα με το μέγεθος της παραβίασης. Αν η παραβίαση επαναληφθεί και σε 

επόμενα χρόνια, τότε το ποσοστό μείωσης αυξάνεται μέχρι το 15%, ενώ αν η 

διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, επιβάλλεται 

μείωση από 20% μέχρι 100%. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Επιβολή ποινών πολλαπλής συμμόρφωσης στις κεφαλικές επιδοτήσεις 

αιγοπροβάτων. Στην Έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος εισηγηθήκαμε όπως 

εξεταστεί το ενδεχόμενο σύνδεσης του συστήματος κεφαλικών επιδοτήσεων με το 
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σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση των 

εκταρικών επιδοτήσεων, ώστε ο υπολογισμός των ποινών να διενεργείται 

αυτόματα και να μειώνεται ο κίνδυνος λαθών, και να διασφαλιστεί η χρήση των 

πλέον επικαιροποιημένων στοιχείων από το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης. 

Η υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησής μας εκκρεμεί. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα έτυχε χειρισμού στα πλαίσια των 

προτεραιοτήτων του Οργανισμού, χωρίς να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του.  

Ωστόσο, δεν ενδείκνυται η υλοποίηση της σύνδεσης διότι προβλέπεται διακοπή ή 

μεταβολή του τρόπου επιδότησης κεφαλικών ενισχύσεων κατά τα επόμενη έτη. 

(β)  Επιβολή ποινών πολλαπλής συμμόρφωσης στο Σχέδιο Εκταρικών 

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

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

διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθορίζοντας 

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

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

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

προβλέπουν ότι γεωτρήσεις άρδευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε τεμάχια που 

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

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

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

αδειοδοτημένες γεωτρήσεις θα θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια της πολλαπλής 

συμμόρφωσης με επιφύλαξη, εάν προσκομίσουν βεβαίωση από το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ότι έχουν υποβάλει αίτηση για νομιμοποίηση της 

γεώτρησης και η υπόθεση εξετάζεται από το ΤΑΥ.  

Από διασταυρούμενο έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας μεταξύ της βάσης 

δεδομένων του ΟΑΠ και βάσης δεδομένων του ΤΑΥ που δημιουργήθηκε μέσω της 

διεξαγωγής πιλοτικής έρευνας για την καταμέτρηση του αριθμού των νόμιμων και 

παράνομων γεωτρήσεων στον υδροφορέα Κεντρικής και ∆υτικής Μεσαορίας, 

διαπιστώθηκαν και πάλι περιπτώσεις τεμαχίων τα οποία έτυχαν κλασικού 

επιτόπιου ελέγχου από τον ΟΑΠ,  στα οποία βρίσκονται μη αδειοδοτημένες 

γεωτρήσεις.  Παρόλο που στις περιπτώσεις αυτές  δεν εντοπίστηκε στον φάκελο 

επιτόπιου ελέγχου βεβαίωση υποβολής αίτησης το ΤΑΥ για νομιμοποίηση της 

γεώτρησης, στην έκθεση αποτελεσμάτων επιτόπιου ελέγχου δεν αναφέρεται ως 



 - 36 -

παράβαση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι στις 

σχετικές αιτήσεις επιβλήθηκε ποινή για μη ικανοποίηση των κριτηρίων πολλαπλής 

συμμόρφωσης λόγω άλλων παραβάσεων που εντοπίστηκαν είτε στα ίδια τεμάχια 

στα οποία βρισκόταν η μη αδειοδοτημένη γεώτρηση είτε σε άλλα τεμάχια της 

αίτησης, ωστόσο η πιο πάνω διαπίστωση εγείρει ερωτήματα όσον αφορά στην 

ολοκληρωμένη εξέταση της εφαρμογής των προτύπων της πολλαπλής 

συμμόρφωσης κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η πρακτική που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια 

επιτόπιων ελέγχων το 2011 σε περιπτώσεις εντοπισμού μη αδειοδοτημένων 

γεωτρήσεων, ήταν η μη καταγραφή της μη συμμόρφωσης για το υπό αναφορά 

τεμάχιο, σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερη γεώτρηση, δεόντως αδειοδοτημένη, 

σε τεμάχιο του ιδίου αιτητή, γεγονός που δεν συνάδει, κατά την άποψή μας, με την 

τήρηση των κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης.  

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στους αιτητές στους οποίους εντοπίστηκε μη 

συμμόρφωση κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων 2010 δεν 

έχει μέχρι σήμερα επιβληθεί η σχετική ποινή και δεν έχουν αναγνωριστεί ως 

χρεώστες από τον Οργανισμό, καθώς, όπως πληροφορηθήκαμε, έχει δοθεί 

παράταση για υποβολή αιτημάτων νομιμοποίησης των γεωτρήσεών τους μέχρι 

τον Φεβρουάριο του 2013.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, εφόσον ο αιτητής προσκομίσει άδεια για 

διάτρηση ή απόδειξη συμμετοχής σε αρδευτικό τμήμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αυτό του παρέχει τη δυνατότητα να αρδεύσει οποιοδήποτε από τα τεμάχια του, 

είναι επουσιώδης η εξασφάλιση άδειας διάτρησης για τυχόν πρόσθετες διατρήσεις 

για τις οποίες δυνατόν να προβάλλεται και το επιχείρημα ότι δεν 

χρησιμοποιούνται.  Επισήμανε επίσης ότι με τη λήξη του μεταβατικού περιθωρίου 

που δόθηκε από το ΤΑΥ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, το θέμα θα ρυθμιστεί 

πλήρως. 

(γ) Μηχανογράφηση. Όπως αναφέραμε και στην Έκθεσή μας για το 2010, η 

σχετική προσφορά για μηχανογράφηση του σχετικού υποσυστήματος 

κατακυρώθηκε για το ποσό των €33.661 συν ΦΠΑ. Παρατηρήθηκε ότι η εγγύηση 

για πιστή εκτέλεση του έργου αποδεσμεύτηκε προτού γίνει η παραλαβή όλων των 

παραδοτέων της προσφοράς.  
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εγγύηση αποδεσμεύτηκε αφού εκκρεμούσε 

μόνο η λειτουργία των στατιστικών του συστήματος, η λειτουργία του οποίου είχε 

ελεγχθεί πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής, και πριν την αποστολή των 

στατιστικών στην Ε.Ε.  

23. Σύμβαση για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος 

για τη διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

(α) Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, μετά από 

προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, ο Οργανισμός κατακύρωσε, στις 16.11.2007, 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 

συστήματος για τη διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-

2013, σε κοινοπραξία εταιρειών. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία  υπογράφηκε 

στις 22.11.2007 για ποσό ύψους €683.553, το έργο θα ολοκληρωνόταν σε 18 

μήνες, με αναμενόμενη ημερομηνία τελικής παράδοσης τις 15.5.2009. Παρόλο 

που συμφωνήθηκε νέο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το έργο 

αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 16.12.210, παρατηρήθηκε σημαντική 

καθυστέρηση, αφού τελικά το έργο ολοκληρώθηκε στις 27.12.2011. Σύμφωνα με 

σχετικό σημείωμα του διευθυντή του έργου μηχανογράφησης του Οργανισμού 

ημερ.28.12.2011, ο Οργανισμός αναγνωρίζει καθυστέρηση 236 εργάσιμων 

ημερών εξ υπαιτιότητας του ιδίου και των αναδόχων του, ενώ η ανάδοχη 

κοινοπραξία θεωρεί μεγαλύτερη την περίοδο καθυστέρησης και δεν αποδέχεται ότι 

σημειώθηκαν καθυστερήσεις εξ υπαιτιότητάς της. 

Βάσει εισήγησης του πιο πάνω σημειώματος, ο Επίτροπος ενέκρινε όπως μην 

ασκηθεί το δικαίωμα του Οργανισμού  για την επιβολή ποινής καθυστερήσεων  

από μέρους της κοινοπραξίας, η οποία σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου 

ανέρχεται στο 1% της αξίας της σύμβασης για κάθε 5 εργάσιμες μέρες 

καθυστέρησης, μέχρι μέγιστου ποσοστού 20%, λαμβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε επιτυχώς.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι οι λόγοι της απόφασης επεξηγούνται 

επαρκώς σε ειδικό και πολυσέλιδο έγγραφο που ετοιμάστηκε ειδικά για τον σκοπό 

αυτό. Στο εν λόγω έγγραφο, επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται ότι 

εξυπηρετείται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον με την μη επιβολή ποινών 

καθυστερήσεων. 
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(β) Στις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2007-2013 «Τεχνική 

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

χρηματοδοτείται 100% από την Ε.Ε, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, λειτουργία 

και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του ΠΑΑ. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενη επιστολή 

μας, ο Οργανισμός ζήτησε, εντός του 2010, όπως ενημερωθεί από την 

∆ιαχειριστική Αρχή κατά πόσο θα μπορούσε να αιτηθεί τη χρηματοδότηση της 

αρχικής σύμβασης μηχανογράφησης, ύψους €683.553 και στη συνέχεια της 

συμπληρωματικής σύμβασης για τη μηχανογράφηση των αγροπεριβαλλοντικών 

δράσεων του Μέτρου 2.3 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» η οποία 

ανατέθηκε στην ίδια εταιρεία με την διαδικασία διαπραγμάτευσης ύψους €152.000, 

στα πλαίσια του πιο πάνω Μέτρου.  

Σε σχετική σύσκεψη ημερ. 14.10.2011 στο Υπουργείο ΓΦΠ&Π, συζητήθηκε το 

ενδεχόμενο επιδότησης από το Μέτρο 5.1, του συνολικού ποσού των δαπανών 

ύψους €925.742, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος αλλαγών / επεκτάσεων 

ύψους €70.909 για την αρχική σύμβαση και €19.280 για σκοπούς πρόσθετης 

λειτουργικής υποστήριξης για τη συμπληρωματική σύμβαση και το αίτημα του 

Οργανισμού απορρίφθηκε αφού, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, θα έπρεπε να 

είχε υποβληθεί αίτημα από τον Οργανισμό προς την ∆ΑΠΑΑ εντός του 2010. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η έγκριση ή απόρριψη τέτοιων αιτημάτων δεν 

εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Οργανισμού. 

(γ) Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενη επιστολή μας, ο  

Οργανισμός, στα πλαίσια συμμόρφωσής του με το πρότυπο ασφάλειας 

πληροφοριών ISO27002, το οποίο επιβάλλεται από την Ε.Ε., διενήργησε με τη 

βοήθεια της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του κράτους, έλεγχο αξιολόγησης 

των δικλίδων ασφαλείας των μηχανογραφικών του συστημάτων και εφαρμογών, 

περιλαμβανομένου του μηχανογραφημένου συστήματος των Μέτρων του ΠΑΑ. Ο 

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

21.3.2011, προς την κοινοπραξία, απέστειλε πίνακα των προβλημάτων που 

εντοπίστηκαν από τον πιο πάνω έλεγχο, και ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με  τις 

σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Σε συνάντηση με την εταιρεία στις 26.4.2012, ο 

Οργανισμός ζήτησε εκ νέου την υποβολή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

αναμενόμενων τροποποιήσεων, η υλοποίηση των οποίων ακόμα εκκρεμεί.  
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Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, η κοινοπραξία έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα 

υλοποιήσει τις αναμενόμενες τροποποιήσεις εντός του 2012.  

24. Εσωτερικός Έλεγχος. 

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση το άρθρο 41 του Νόμου, ο 

Επίτροπος διασφαλίζει τις διαδικασίες που τηρούνται αναφορικά με την λειτουργία 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού. Επίσης, με βάση την 

παράγραφο 4Β του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου αναφέρονται τα κριτήρια διαπίστευσης ενός 

Οργανισμού Πληρωμών, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μεταξύ άλλων, 

εξακριβώνει κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Οργανισμό 

είναι κατάλληλες και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες. 

Αναφέρεται επίσης ότι οι εξακριβώσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σε 

επιλεγμένα μέτρα και σε δείγματα συναλλαγών, υπό τον όρο ότι ένα πρόγραμμα 

ελέγχου διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σημαντικοί τομείς σε διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε τέσσερεις 

ελέγχους Μέτρων και ένα έλεγχο διαδικασιών που έχουν επιλεγεί με βάση το 

Πενταετές Πρόγραμμα Ελέγχου 2009 - 2013, καθώς και εφτά ελέγχους 

παρακολούθησης εισηγήσεων από προηγούμενους ελέγχους. Σημειώνεται ότι ο 

έλεγχος διαδικασιών, ο οποίος αφορούσε την αξιολόγηση του περιβάλλοντος 

ελέγχου των συστημάτων πληροφορικής, διενεργήθηκε από την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου της ∆ημοκρατίας.  

(β) Έλεγχοι με βάση τον Κανονισμό 485/2008. Επιπρόσθετα από τις ευθύνες 

που απορρέουν από τον Κανονισμό 885/2006, ο Επίτροπος έχει αναθέσει στην 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τη διεξαγωγή των ελέγχων που καθορίζονται από 

τον Κανονισμό 485/2008, και που αφορούν στην πραγματικότητα και κανονικότητα 

των ενεργειών που αποτελούν άμεσα ή έμμεσα μέρος του συστήματος 

χρηματοδότησης από τα Γεωργικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των 

εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι που υποβάλλονται σε έλεγχο 

επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου, από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης του Οργανισμού, ως η ειδική υπηρεσία που καθορίζεται στο άρθρο 11 του 

Κανονισμού. Κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, είχε 

προγραμματιστεί η διεξαγωγή ελέγχων σε 9 δικαιούχους που αφορούν σε 
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πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το 2010. Οι 7 έλεγχοι θα διενεργηθούν από 

την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, ένας από το Τμήμα 

Τελωνείων και ένας από τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. 

Η εκτέλεση τριών ελέγχων, καθώς και η ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων, έχουν 

ολοκληρωθεί.  

25. Κοινοποίηση παρατυπιών στην OLAF. Σύμφωνα με Αρχείο Παρατυπιών 

2011 (παρατυπίες άνω των €10.000), 22 οικονομικοί φορείς με συνολικό ποσό 

οικονομικής επίπτωσης της παρατυπίας (κοινοτική δαπάνη) ύψους €402.668, 

έχουν κοινοποιηθεί στην OLAF κατά το 2011.  

26. Στέγαση γραφείων Οργανισμού. 

(α) Στέγαση κεντρικών γραφείων και επαρχιακού γραφείου Λευκωσίας. Η 

στέγαση των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού σε τεμάχιο κρατικής γης που 

του παραχωρήθηκε βάσει συμφωνίας μίσθωσης που έγινε στις 30.5.2009, 

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

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

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

συμπερίληψης σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, για τα 

έτη 2010, 2011 και 2012. Σημειώνεται ότι το ετήσιο μίσθωμα του υπό αναφορά 

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

κατά το 2011 για ενοίκια στέγασης των κεντρικών γραφείων και επαρχιακού 

γραφείου Λευκωσίας, καθώς και για ενοίκια αντίστοιχων χώρων στάθμευσης, 

αποθηκών και εφεδρικών συστημάτων, ανήλθε σε €424.241 (€416.317 το 2010). 

(β)  Στέγαση επαρχιακού γραφείου Λάρνακας. Ο Οργανισμός προχώρησε στη 

σύναψη συμφωνίας για μίσθωση κρατικής γης στη Βορόκληνη, με ισχύ από 

5.12.2011 μέχρι 4.12.2044, έναντι ετήσιου μισθώματος €15.600, με σκοπό την 

ανέγερση γραφείων για στέγαση του επαρχιακού γραφείου Λάρνακας. Σημειώνεται 

ότι το ετήσιο ενοίκιο στέγασης του επαρχιακού γραφείου Λάρνακας που κατέβαλε 

ο Οργανισμός για το 2011 ανήλθε σε €31.680. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για 

τους λόγους που ο Οργανισμός προχώρησε στην πιο πάνω σύμβαση, με 

δεδομένη τη μη έγκριση κονδυλίων για ανέγερση κτιρίων στους Προϋπολογισμούς 

των τελευταίων τριών ετών.  
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, στα πλαίσια της δημιουργίας και ανάπτυξης 

του Οργανισμού, είχε μελετηθεί ευθύς εξ' αρχής και αποφασίστηκε η δημιουργία 

ιδιόκτητων γραφείων τόσο στο κέντρο όσο και στις Επαρχίες. Γι΄ αυτό και ο 

Οργανισμός έχει εξασφαλίσει τεμάχια γης στη Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό και 

Λάρνακα. Σε περίπτωση που η προσπάθεια αυτή τερματιζόταν τώρα, θα ήταν 

πολύ δύσκολο να εξερευθεί χώρος μελλοντικά. 

Με εκτίμηση, 

 

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2012 
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