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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 ΚΟΑΠ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 
ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 
τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 
αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί 
της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε 
αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για 
τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του 
δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 
παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 
συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 
συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 
οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 
απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 
αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι ανεξάρτητος Οργανισμός και δεν 
υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. Ιδρύθηκε στις 27.6.2003, με τη 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν.64(Ι)/2003), ο 
οποίος καταργήθηκε στις 31.12.2020 δυνάμει του άρθρου 59(Ι) του περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών Νόμου (Ν.214(Ι)/2020). Βάσει του νομοθετικού πλαισίου, σκοπός του 
Οργανισμού είναι η διαχείριση των πιστώσεων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από την Κυπριακή Δημοκρατία και κατατίθενται στο Ταμείο 
Πληρωμών του Οργανισμού, η πρόληψη και πάταξη της απάτης και των παρατυπιών σε σχέση με 
τη διαχείρισή τους και η ανάκτηση των ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις αυτές και τα 
οποία απωλέστηκαν, λόγω απάτης, παρατυπίας, αμέλειας ή διοικητικών λαθών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑΠ/02/2023 

 
 

2 
 

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑΠ για το έτος που έληξε στις 31.12.2021 έχουν ελεγχθεί από 
ιδιώτες ελεγκτές που διορίστηκαν, με την έγκρισή μας, από την αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατόπιν προσφορών. Η Έκθεση Ελεγκτή των 
ιδιωτών ελεγκτών με τις οικονομικές καταστάσεις κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον 
ΚΟΑΠ.  

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για τον Οργανισμό, τα 
οποία η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από τον ΚΟΑΠ, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας 
και από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ως ακολούθως: 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα * 105.060.572 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία **10.727.021 

Δαπάνες εκτός φορολογίας * 106.503.593 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία *(1.443.021) 

*  Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.  

**  Το ποσό της κρατικής χορηγίας καταβάλλεται για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΚΟΑΠ και 
λήφθηκε από τον Οργανισμό, αφού η ανάλυσή του δεν περιλαμβάνεται στις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Έσοδα 11.741.500 10.814.547 (926.953) - 
Δαπάνες προσωπικού 8.674.550 8.505.337 169.213 1,95 
Λειτουργικές δαπάνες 1.968.350 1.702.182 266.168 13,52 
Μεταβιβάσεις 
εξωτερικού 

4.000 8.214 (4.214) (105,35) 

Έξοδα  
χρηματοδότησης 

249.020 256.053 (7.033) (2,82) 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑΠ/02/2023 

 
 

3 
 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

Κεφαλαιουχικές  
δαπάνες 

795.460 377.600 417.860 52,53 

Μη προβλεπόμενες  
δαπάνες και  
αποθεματικό 

150.000 - 150.000 100 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τον περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών του 2021 Νόμο του 2020 (Ν.16(ΙΙ)/2020 που αφορά στη λειτουργία του Ταμείου 
Λειτουργίας του ΚΟΑΠ και σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τον ΚΟΑΠ, τα οποία 
παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 

Εισπρακτέα ποσά 55.618.125 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις (Σημ.) 105.671.025 

Σημ: Το ποσό των εκκρεμών υποχρεώσεων περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις,  κυρίως, ποσά πληρωτέα για εφαρμογή νέων και υφιστάμενων μέτρων και προβλέψεις για 
ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού και των δύο αξιωματούχων. 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2021 *130 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   6.604.962 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  50.807 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 50.976 

* Περιλαμβανομένων των δύο αξιωματούχων 

 

1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.2 Έκτακτο προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό 

 
Εργοδοτούμενοι 

Αορίστου Χρόνου 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2021 94 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   3.076.572 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  32.729 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 32.861 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2021 4 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  81.873 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 20.468 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων2 21.452 

2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού 

 

Μόνιμο 
προσωπικό 

 
€ 

Εργοδοτούμενοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

 
€ 

 
Συνταξιούχοι 

 
€ 

 
Σύνολο 

 
€ 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση Σωματείου 
/Ταμείου Ευημερίας  

- - - - - 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

21.926 12.328 345 - 34.599 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

- - - - - 

 
2 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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Μόνιμο 
προσωπικό 

 
€ 

Εργοδοτούμενοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

 
€ 

 
Συνταξιούχοι 

 
€ 

 
Σύνολο 

 
€ 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - - - 

Ταμείο Προνοίας - - 3.591 - 3.591 

Σύνολο 21.926 12.328 3.936 - 38.190 

Σημ:  Ο όρος «έκτακτο προσωπικό» περιλαμβάνει Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου. 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού λήφθηκαν από τον Οργανισμό 
καθώς δεν περιλαμβάνεται σχετική ανάλυση στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τα οποία 
παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2021, 
συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές, που 
διορίστηκαν, με την έγκρισή μας, από την αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατόπιν προσφορών επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Όπως ο ΚΟΑΠ μάς πληροφόρησε, δεν υποβλήθηκε επιστολή προς τη Διοίκηση από τους ιδιώτες 
ελεγκτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 
























































































