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1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, για κατάθεση στη Βουλή  των Αντιπροσώπων. 

2. Νομικό πλαίσιο. 

(α)  Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) ιδρύθηκε στις 27.6.2003 με τον 

«περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς 

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

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

υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. 

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

πιστώσεων που προέρχονται από τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

και από την Κυπριακή Δημοκρατία 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. 

(β) O Οργανισμός ετοίμασε προσχέδιο νομοσχεδίου με την ονομασία «O περί 

Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος», το οποίο θα αντικαταστήσει 

τον Νόμο 64(I)/2003. Oι κυριότερες αλλαγές που προωθούνται με το υπό αναφορά 

νομοσχέδιο, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση του νέου ευρωπαϊκού 

θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τις αγροτικές πληρωμές και αλλαγές σχετικά με το 

θεσμικό πλαίσιο των τομέων συγκεκριμένων Τμημάτων/Υπηρεσιών του Οργανισμού. 

Επιπλέον, εισάγονται νέες πρόνοιες που αφορούν στην επιβολή διοικητικών 

προστίμων. Διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που το νομοσχέδιο μελετάται εδώ και αρκετά 

χρόνια από τον Οργανισμό, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. 

Σύσταση: Το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου θα πρέπει να προωθηθεί το 

συντομότερο δυνατό, ώστε αφενός η νομοθεσία του ΟΑΠ να συνάδει με τους νέους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις σύγχρονες ανάγκες του Οργανισμού και αφετέρου να 

υπάρξει συμμόρφωση με την απαίτηση για επιβολή διοικητικών προστίμων όταν 

παρατηρούνται παρατυπίες. 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ               ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΟΑΠ 

 

3 
 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι η σύστασή μας θα ακολουθηθεί. 

3. Δημόσια διακυβέρνηση. 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, 

λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την 

εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να 

βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να 

επιτελέσει τον σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (στην προκειμένη περίπτωση ο 

Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος) έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι 

εκπληρώνονται οι σκοποί και οι στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο 

συμφέρον.   

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού 

κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 

Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση 

ή υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την 

καλύτερη άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 

ανάλογος με το μέγεθός τους.  

Σύσταση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, ο 

Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος καλούνται να αναφέρουν δημόσια τον βαθμό 

στον οποίο ανταποκρίνονται στον Κώδικα και να εξηγήσουν γιατί και πως έχουν 

προσαρμόσει οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στον τύπο και στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται με τη 

φράση «συμμορφώσου ή εξήγησε γιατί όχι», ή «comply or explain». Με βάση το 

πιο πάνω και στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και 

διαφάνειας, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προωθήσει την υιοθέτηση του 

Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και 

συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή του, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό 
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αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των 

περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να 

εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του 

Οργανισμού σε θέματα διακυβέρνησης. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα μελετηθεί. 

4.  Διαπίστευση. 

(α)  Σύμφωνα με το άρθρο 5(2) του Νόμου, ο Οργανισμός υπόκειται σε 

διαπίστευση από την αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ, η 

οποία, βάσει του άρθρου 10 του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι δαπάνες που αφορούν στο  Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τις οποίες πραγματοποιεί ο Οργανισμός, να 

μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση. Βάσει του  άρθρου 42 του 

Νόμου, ο Υπουργός διορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για χρονική περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, η οποία συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που 

ορίζονται από τον Πρόεδρο της και  ρυθμίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της με 

εσωτερικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο  43 του Νόμου, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Παρακολουθεί την τήρηση από τον 

ΟΑΠ των προϋποθέσεων διαπίστευσης και ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή 

Διαπίστευσης, (β) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για θέματα που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΑΠ και (γ) παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και 

βοήθεια στον Επίτροπο εάν και όταν αυτός το ζητήσει. Για σκοπούς 

αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 44, η 

Επιτροπή δύναται, με βάση εξουσιοδότηση της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης, να 

ζητά και να λαμβάνει από τον ΟΑΠ, καθώς και οποιοδήποτε ανάδοχο, 

πληροφορίες και στοιχεία. O Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολές του ημερ. 23.12.2015, 

διόρισε νέα τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για περίοδο τριών χρόνων από 

23.12.2015  έως 23.12.2018. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν έχουν συνταχθεί εσωτερικοί κανονισμοί που να διέπουν τη 

διαδικασία λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ως εκ τούτου δεν 

καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση άσκησης των αρμοδιοτήτων της όπως 

καθορίζονται στον Νόμο καθώς και του τόπου και χρόνου που συνέρχεται. 
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Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί από την αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης το 

ενδεχόμενο κατάρτισης εσωτερικών κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να μπορεί να αξιολογείται η συμβολή της και η 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

(β)  Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, ως αρμόδια Αρχή, χορήγησε στον Οργανισμό καθεστώς 

διαπίστευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών. Η 

τελευταία πράξη διαπίστευσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 14.8.2009, με ισχύ από τις 8.7.2009.  

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του  άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)  

908/2014 που δημοσιεύτηκε στις 6.8.2014, η αρμόδια Αρχή πρέπει να ασκεί 

διαρκή εποπτεία στον Οργανισμό και, ανά τριετία, να ενημερώνει γραπτώς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον ο Οργανισμός εξακολουθεί να πληροί τα 

κριτήρια διαπίστευσης. Επισημαίνεται ότι η τελευταία ενημέρωση από την αρμόδια 

Αρχή, αναφορικά με τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα κριτήρια 

διαπίστευσης, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22.2.2013, και 

αφορούσε στην περίοδο 16.10.2009 – 15.10.2012. Σύμφωνα με την 

κατευθυντήρια γραμμή που εξέδωσε στις 15.10.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 

σχέση με την επίβλεψη της αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης ως προς τη συνεχή 

συμμόρφωση των οργανισμών πληρωμών με τα κριτήρια διαπίστευσης, θα 

έπρεπε, μέχρι τις 30.6.2016, να υποβληθεί σχετική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία να καλύπτει τα έτη 2013 – 2015. 

Η Έκθεση για τα αποτελέσματα της εποπτείας της συμμόρφωσης του ΟΑΠ με τα 

κριτήρια διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του εκτελεστικού 

Κανονισμού αρ. 908/2014 της Επιτροπής συντάχθηκε από τον Υπουργό ΓΑΑΠ 

στις 29.6.2016. Σύμφωνα με την Έκθεση, στις 15.10.2015, ο Κυπριακός 

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών συνέχισε να τηρεί τα κριτήρια διαπίστευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

Στο μέρος της Έκθεσης που αφορά στην «παρακολούθηση των εναπομεινασών 

ανεπαρκειών που διαπιστώθηκαν στις 15.10.2015 από τις αρμόδιες αρχές» 

γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο ότι ο ΟΑΠ δεν τέθηκε σε καθεστώς 

αναστολής της διαπίστευσης επειδή δεν διαπιστώθηκαν μεγάλες ή σοβαρές 
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ελλείψεις από την αρμόδια Αρχή. Στις 15.10.2015 δεν παρέμεναν οποιεσδήποτε 

σοβαρές ανεπάρκειες για να διορθωθούν. Εντοπίστηκαν ορισμένες μεσαίας 

σοβαρότητας ανεπάρκειες όσον αφορά στην έγκριση πληρωμών (διοικητικοί 

έλεγχοι και επιτόπιοι έλεγχοι), διαδικασίες προκαταβολών και εγγυήσεων, που 

αποτελεί επαναλαμβανόμενο εύρημα προηγούμενων ετών, και διαδικασίες 

οφειλών. Αναφορές γίνονται και σε άλλες συνιστώσες της διαπίστευσης που 

αφορούν στην οργανωτική δομή, στο πρότυπο όσον αφορά τους ανθρώπινους 

πόρους, στις ανατεθείσες εργασίες, καθώς και στην επικοινωνία, στην ασφάλεια 

των συστημάτων πληροφορικής, στην τρέχουσα παρακολούθηση και στον 

εσωτερικό έλεγχο. 

(γ)  Συναφώς αναφέρεται ότι, λόγω της έκφρασης πρόθεσης από τον ΟΑΠ για 

ανάκληση των συμφωνιών αναδοχής, ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολή του ημερ. 

13.11.2014 προς τον ΟΑΠ ενημέρωσε ότι, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών 

στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, που ενδεχομένως να προκύψουν από νέες 

διαδικασίες που θα υιοθετηθούν για την εφαρμογή νέων Μέτρων ή σημαντικές 

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

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

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

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

επιφέρουν στο μέλλον, σημαντικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση, το 

εσωτερικό περιβάλλον, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και γενικά στα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, στις ενέργειες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, καθώς και στην τρέχουσα παρακολούθηση μέσω των 

δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο ΟΑΠ αναφέρει ότι θα 

προχωρήσει σταδιακά στην ανάκληση των εργασιών που βρίσκονται σε αναδοχή, 

κρίνοντας ότι, με την ανάκληση των αναδοχών και τη διεξαγωγή του συνόλου των 

εργασιών από τον ΟΑΠ, θα επιτευχθούν σημαντικά οφέλη.  Περαιτέρω, ο ΟΑΠ 

σημειώνει ότι εναπόκειται στον Υπουργό ΓΑΑΠ, υπό την ιδιότητά του ως αρμόδια 

Αρχή Διαπίστευσης, να αποφασίσει για την αναγκαιότητα εκ νέου διαπίστευσης 

του Οργανισμού. 

5. Διαχειριστική Δήλωση Επιτρόπου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(3)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, 

που αναφέρεται στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
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κοινής γεωργικής πολιτικής, οι υπεύθυνοι των διαπιστευμένων οργανισμών 

πληρωμών οφείλουν να καταρτίζουν, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του έτους που 

έπεται του υπό αναφορά οικονομικού έτους, διαχειριστική δήλωση. Η δήλωση 

αναφέρεται στην πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών και 

την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.  

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 23.2.2017, «Δήλωση 

Διαχείρισης» χωρίς επιφύλαξη, για το οικονομικό έτος 16.10.2015 έως 15.10.2016. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού 

Πιστοποίησης, ημερ. 28.2.2017,  δεν έχει υποπέσει τίποτα στην αντίληψή του που 

να θέτει εν αμφιβόλω το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης και θεωρούν ότι 

η διαχειριστική δήλωση συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο, με επιφύλαξη των 

ευρημάτων αναφορικά με τα Μέτρα ΚΟΑ12 «Μέτρο παροχής ενίσχυσης της 

ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας» και «Συνδεδεμένη Στήριξη 

Αιγοπροβάτων του 2015», όπως επεξηγείται αναλυτικότερα σε άλλη παράγραφο 

της Έκθεσής μας. 

6. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

ο Οργανισμός συνήψε στο παρελθόν συμφωνίες αναδοχής με κυβερνητικούς και 

ημικρατικούς φορείς, οι οποίοι διεκπεραίωναν τις διαδικασίες χειρισμού των 

αιτήσεων για συγκεκριμένα Μέτρα επιδοτήσεων που τους έχουν ανατεθεί μέχρι το 

στάδιο της έγκρισης της πληρωμής και στη συνέχεια προωθούσαν τις αιτήσεις 

στον Οργανισμό ο οποίος, μετά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων, κατέβαλλε τις 

ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρούσε τα απαιτούμενα στοιχεία και υπέβαλλε 

σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τις 31.12.2016, 

βρίσκονταν σε ισχύ τέσσερεις συμφωνίες αναδοχής, με τα Τμήματα Γεωργίας και 

Δασών και τα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(ΕΕΒΤ) και Εσωτερικών. Έχουν υπογραφεί επίσης δύο συμφωνίες συνεργασίας 

με το Τμήμα Τελωνείων και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Σύμφωνα με σχετική 

πρόνοια των συμφωνιών αναδοχής, οι ανάδοχοι οργανισμοί υπέβαλαν 

διαχειριστικές δηλώσεις χωρίς επιφύλαξη προς τον Επίτροπο, σε σχέση με το 
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οικονομικό έτος που έληξε στις 15.10.2016, στον τύπο της διαχειριστικής δήλωσης 

που υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Επίτροπος, με επιστολή του ημερ. 9.12.2015 προς τους Γενικούς Διευθυντές  

των Υπουργείων ΕΕΒΤ και Εσωτερικών και τους Διευθυντές των Τμημάτων 

Γεωργίας και Δασών, γνωστοποίησε ότι, η απόφαση του ΟΑΠ για σταδιακή 

ανάκληση των αναδοχών, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31.12.2015, η 

οποία κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία/Τμήματα με επιστολή του ΟΑΠ ημερ. 

24.11.2014, αναθεωρήθηκε,  ώστε αριθμός Μέτρων των Κοινών Οργανώσεων 

Αγοράς και Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) να 

εξακολουθούν να τυγχάνουν διαχείρισης από τα Υπουργεία/Τμήματα.  Βάσει της 

απόφασης αυτής, ο Επίτροπος ανέφερε ότι θα ετοιμαστούν νέες συμφωνίες 

αναδοχής, ενώ επισήμανε ότι πρόθεση του ΟΑΠ παραμένει η σταδιακή ανάκληση 

των αναδοχών για όλα τα Μέτρα που χειρίζεται, το χρονοδιάγραμμα για την οποία 

θα κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους.   

Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολή του ημερ. 22.1.2016 προς τον Επίτροπο, 

εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με την ικανότητα ανταπόκρισης του 

Οργανισμού στις πρόσθετες αρμοδιότητες που θα προκύψουν με την 

προγραμματιζόμενη άρση των αναδοχών.  Επιπλέον, σημείωσε, μεταξύ άλλων, 

την ανάγκη όπως συνεχίσουν να τηρούνται οι προϋποθέσεις και όροι 

διαπίστευσης και όπως μην τεθεί σε κίνδυνο η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 

συνεπεία της άρσης των αναδοχών, ενώ παράλληλα να μην επιβαρυνθεί 

περαιτέρω ο κρατικός Προϋπολογισμός.  Ο Επίτροπος, με απάντησή του προς 

τον Υπουργό ημερ. 10.3.2016, ανέφερε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε 

τυχόν πρόσθετο κόστος που θα προκύψει από την άρση των αναδοχών 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, δεδομένης και της διαδικασίας ανακατανομής 

θέσεων και αναδιοργάνωσης του Οργανισμού.   

Επισημαίνεται ότι, η συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε στις  12.9.2016 

μεταξύ του Οργανισμού και των  Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  για την ανάθεση 

μέρους των επιτόπιων ελέγχων  που απαιτούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Μέτρου «Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων 2015»,  έχει αναδρομική ισχύ από 

1.3.2015. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, στην έκθεσή του αναφορικά με την 

αξιολόγηση του κριτηρίου διαπίστευσης για την έγκριση πληρωμών –διοικητικοί 

έλεγχοι (ΕΓΤΕ), αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «από το πιο πάνω προκύπτει εύρημα 
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όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε αφού κατά τη χρονική στιγμή την 

οποία εκτελέστηκαν οι πληρωμές για το συγκεκριμένο μέτρο, ο Οργανισμός είχε 

στηριχθεί σε αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν από τρίτα 

μέρη και για τα οποία δεν υπήρχαν επαρκείς διαδικασίες ελέγχου που να 

διασφαλίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι έλεγχοι. Η τελική 

ευθύνη για το Μέτρο εναπόκειται στον ΟΑΠ, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόσει 

διαδικασίες μέσω των οποίων να διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων που 

λαμβάνει». 

Αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο πιο πάνω 

μερών, όσον αφορά στο «Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας», παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος για τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο Μέτρο διενεργείται από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

Στη βάση των νέων συμφωνιών που συνάφθηκαν με τους αναδόχους, ο χρονικός 

ορίζοντας των συνεργασιών έχει μετακυλήσει μέχρι τις 31.12.2023.  

Σύσταση:  Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης των συνεργασιών 

αναδοχής, ο Οργανισμός θα πρέπει να αρχίσει έγκαιρα να προγραμματίζεται, 

ώστε να αποκτήσει την τεχνογνωσία και να δημιουργήσει τις υποδομές που θα 

διασφαλίσουν ότι θα είναι έτοιμος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη εφαρμογής των 

Μέτρων που τελούν σήμερα υπό καθεστώς αναδοχής. 

Επίσης, οι συμφωνίες με τους αναδόχους θα πρέπει, αν κρίνεται απαραίτητο, να 

ανανεώνονται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια 

διαπίστευσης. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

7. Έκθεση  Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Μετά από Πρόταση του Υπουργείου ΓΑΑΠ, το Υπουργικό Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε, στις 4.2.2015, τον Υπουργό ΓΑΑΠ, όπως, σε συνεργασία με τους 

Υπουργούς Εσωτερικών και ΕΕΒΤ, καθώς και τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, 

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

ΟΑΠ, στη βάση σχετικών εισηγήσεων έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, που 

ετοιμάστηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας. 
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Σύμφωνα με προσχέδιο απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 18.1.2017 

με θέμα «Το μέλλον του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών», το 

Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την υποπαράγραφο (στ) της Απόφασης 

ημερ. 4.2.2015, ούτως ώστε να εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός ΓΑΑΠ να υποβάλει, το 

αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2017, Πρόταση στο Συμβούλιο, η οποία να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την αναδιοργάνωση του 

ΟΑΠ, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών του δαπανών. Στο  πιο πάνω 

προσχέδιο απόφασης αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 30.3.2017 στο 

γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου ΓΑΑΠ στην παρουσία, μεταξύ 

άλλων, του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου, με σκοπό την ετοιμασία σχετικής 

Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο μετά και την Απόφαση του, ημερ. 

18.1.2017, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Να ετοιμαστεί από τον Οργανισμό πίνακας για την περίοδο 2010 – 2016 

με τις πραγματικές δαπάνες του Οργανισμού. 

 Να εκτιμηθεί  το συνολικό κόστος του συστήματος πληρωμών πριν και 

μετά την άρση των αναδοχών. 

 Οποιεσδήποτε μειώσεις που μπορούν να γίνουν στον Προϋπολογισμό του 

Οργανισμού να εξεταστούν στα πλαίσια της ετοιμασίας  των 

Προϋπολογισμών του 2018, στον οποίο να ληφθεί υπόψη και σχετικό 

κονδύλι για τη διενέργεια μελέτης από ανεξάρτητο φορέα για τις ανάγκες 

του Οργανισμού σε προσωπικό με βάση την υφιστάμενη διαμόρφωση των 

αναδόχων και εφαρμογή όλων των προγραμμάτων/μέτρων από τον ίδιο 

τον Οργανισμό. 

 Να συσταθεί  Καθοδηγητική Επιτροπή η οποία θα καθορίσει τους όρους 

εντολής για τη μελέτη, η οποία θα παρακολουθεί και την υλοποίηση του έργου. 

 Να ετοιμαστεί προσχέδιο Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

μέσα από το οποίο θα διαφαίνονται οι ενέργειες που έχουν γίνει και θα 

γίνουν με στόχο την υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ. 18.1.2017. 
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Σύσταση: Επίσπευση της ετοιμασίας και υποβολής της Πρότασης προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι  στις 22.5.2017 υποβλήθηκε  επιστολή στη 

Γενική Διευθύντρια ΥΓΑΑΠ με τα στοιχεία που ζητήθηκαν και τη θέση του 

Οργανισμού για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη του Μαρτίου 2017. 

8. Αποτελέσματα έτους. 

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν τη φορολογία για το 2016 

ανήλθε σε €1.063.676, σε σύγκριση με €968.210 το 2015. 

 

2016 

 

2015  

€000 €000 

    

Εισοδήματα 130.488 95.795 

Πληρωμές σε δικαιούχους (121.701) (84.879) 

 8.787 10.916 

Άλλα έσοδα 121 13 

Καθαρά έξοδα διοίκησης (10.426) (10.332) 

Άλλα έξοδα --- (2.121) 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 455 556 

Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (1.063) (968) 

Φορολογία (134) (163) 

Έλλειμμα για το έτος (1.197) (1.131) 

Επισημαίνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις 31.12.2015, 

περιλαμβάνονταν άλλα έξοδα ύψους €2.121.392, που αφορούσαν στην πρόβλεψη 

για οικονομικές διορθώσεις που θα επιβάλλονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

οι οποίες προέκυψαν από έλεγχό της, κατά το 2015, σχετικά με τα Μέτρα στήριξης 

του τομέα αιγοπροβάτων (€744.308) και το σύστημα εφαρμογής πολλαπλής 

συμμόρφωσης (€1.377.084). Αντίστοιχο ποσό περιλήφθηκε στα εισοδήματα 

(κρατική χορηγία για επιδοτήσεις από εθνικούς πόρους), με παράλληλη μείωση 

των ποσών πληρωτέων για εφαρμογή νέων και υφιστάμενων Μέτρων. Μετά από 

απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων της ΕΕ, η 

πραγματική διόρθωση που όφειλε να γίνει όσον αφορά στην πολλαπλή 

συμμόρφωση αντιστοιχούσε στα €1.278.034, δηλαδή μειώθηκε κατά €99.050, 

επομένως οι προβλέψεις για υποχρεώσεις έχουν μειωθεί στα €2.022.342.  
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Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην παράγραφο 12(α) πιο κάτω, με βάση την 

έκθεση του Οργανισμού Πιστοποίησης, η ΓΔΓΑΑ, με επιστολή της ημερ. 

28.4.2017, ενημέρωσε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ και τον 

ΟΑΠ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό, από κοινοτική 

χρηματοδότηση, συνολικού ποσού ύψους €1.158.626, από το οποίο ποσό ύψους 

€1.155.599 αφορά στο ΕΓΤΕ και €3.027 αφορά στο ΕΓΤΑΑ.  

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΑΠ, για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, 

υπογράφηκαν πριν την παραλαβή της υπό αναφορά επιστολής της ΓΔΓΑΑ, 

επομένως δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενες οικονομικές 

διορθώσεις, ούτε και περιλήφθηκε σχετική σημείωση σε αυτές.  Ενόψει του ότι, η 

σχετική επιστολή της ΓΔΓΑΑ προηγήθηκε της υπογραφής, από την Υπηρεσία μας, 

της σχετικής έκθεσης ελεγκτή, επισύρουμε, σε αυτή, την προσοχή σχετικά με το 

ενδεχόμενο αποκλεισμού, από κοινοτική χρηματοδότηση, συνολικού ποσού ύψους 

€1.158.626. 

9. Βιωσιμότητα Οργανισμού. 

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

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

Οργανισμός υπέστη έλλειμμα ύψους €1.197.391 κατά τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31.12.2016 (2015: €1.131.632) και, κατά την ημερομηνία αυτή, οι 

υποχρεώσεις του Οργανισμού υπερέβαιναν τα περιουσιακά στοιχεία του κατά 

€20.178.929 (2015: €14.578.643). Επισημαίνεται ότι, η ικανότητα του Οργανισμού 

να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα εξαρτάται από την οικονομική στήριξη 

από το Κράτος.  

10.  Προϋπολογισμός Ταμείου Λειτουργίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 

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

λειτουργία του Ταμείου Λειτουργίας. Ο Προϋπολογισμός αυτός υπόκειται στην 

έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Αναφορικά με το Ταμείο Πληρωμών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισμού.  

(α) Ετοιμασία και έγκριση Προϋπολογισμού. Ο αρχικός Προϋπολογισμός του 

Ταμείου Λειτουργίας του Οργανισμού για το έτος 2016 διαβιβάστηκε, για προώθηση 

στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο ΓΑΑΠ, στις 17.7.2015 και αφορούσε σε 
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συνολικές δαπάνες ύψους €10.050.360. Κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου 

Οικονομικών, ο Οργανισμός ετοίμασε αναθεωρημένο Προϋπολογισμό, με αυξημένες 

δαπάνες ύψους €21.400. Ο τελικός Προϋπολογισμός διαβιβάστηκε στο Υπουργείο 

ΓΑΑΠ στις 21.9.2015, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.12.2015 και, 

αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.3.2016, Νόμος 25(ΙΙ)/2016. Το συνολικό ποσό των 

πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν €10.071.760, σε σύγκριση με τον 

Προϋπολογισμό για το 2015 ύψους €10.365.030. 

(β) Εκτέλεση – Υλοποίηση Προϋπολογισμού.  Από το συνολικό ποσό των 

€10.071.760 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του 

Οργανισμού, δαπανήθηκαν €9.382.854 (2015: €9.448.020), δηλαδή το ποσοστό 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού ανήλθε σε 93% (2015: 91%). Στον πίνακα που 

ακολουθεί φαίνεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά κατηγορία δαπάνης: 

Κατηγορία Δαπάνης  

Προϋπολογισμός 

 2016 
Πραγματική 

Δαπάνη Αδαπάνητο 

  € € €  % 

Δαπάνες Προσωπικού  7.831.280 7.687.947 143.333  1,83 

Λειτουργικές Δαπάνες  1.927.780 1.583.588 344.192  17,8 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  312.700 111.319 201.381  64,4 

Σύνολο  10.071.760 9.382.854 688.906  6,84 

Τα αδαπάνητα ποσά παρατηρούνται κυρίως στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και 

συγκεκριμένα στα πιο κάτω άρθρα, που σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο 

του Προϋπολογισμού αφορούν άμεσα στις δραστηριότητες του Οργανισμού για το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και το Oλοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ): 

   2016 2015 

Άρθρο  Περιγραφή Π/σμός Δαπάνη  Π/σμός  Δαπάνη  

 € € € € 

07.681  
Αγορά Μηχανoγραφικού 
Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και 
Υπηρεσιών 87.000 43.024 126.600 60.317

07.759  
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης 
Μέτρων ΠΑΑ 

108.900 0 108.900 
0

07.760  Επανασχεδιασμός ΟΣΔΕ 50.000 0 100.000 2.283
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Σύσταση:  Οι πρόνοιες του Προϋπολογισμού θα πρέπει να συνάδουν με τις 

δυνατότητες υλοποίησής του, εφόσον οι πιο πάνω περιπτώσεις δεν αφορούν σε 

εξοικονομήσεις δαπανών, αλλά στη μη υλοποίηση έργων. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού για 

συνομολόγηση όσο γίνεται πιο ρεαλιστικού προϋπολογισμού εξόδων, η κατάρτιση 

επακριβούς προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.  

Όσον αφορά ειδικότερα την υλοποίηση των πιο πάνω αναπτυξιακών δαπανών, 

μας πληροφόρησε ότι διαγωνισμός για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 

ακυρώθηκε δύο φορές, μετά την παραλαβή των προσφορών, για διαδικαστικούς 

λόγους.  Όσον αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης Μέτρων του ΠΑΑ, 

μας πληροφόρησε ότι δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών 

εντός του 2016, όπως προγραμματιζόταν, λόγω καθυστέρησης στην έγκριση του 

ΠΑΑ, τον Δεκέμβριο του 2015.  Όσον αφορά τον επανασχεδιασμό του ΟΣΔΕ, 

λόγω αλλαγών στην Κοινή Αγροτική πολιτική, οι ανάγκες τελικά καλύφθηκαν 

εσωτερικά.  

(γ) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

για το έτος 2016 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε 5 άρθρα, κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του έτους, συνολικού ύψους €79.955, οι οποίες καλύφθηκαν από τη 

μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους €79.980, από το  άρθρο «Μη 

προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό», σύμφωνα με την εξουσία που 

παρέχεται στον Επίτροπο από το εδάφιο 2 του άρθρου 4 του περί 

Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2016, 

Ν.25(ΙΙ)/2016. Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω άρθρου του 

Νόμου, κατατέθηκε, στις 21.3.2017, σχετική έκθεση για ενημέρωση της Βουλής 

των Αντιπροσώπων.  Οι υπερβάσεις αφορούσαν κυρίως σε ποσά ύψους  

€56.417, €13.653  και €8.804 για  άλλους τόκους και φόρους πληρωτέους, 

συντάξεις και φιλοδωρήματα και εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια 

και άλλα γεγονότα, αντίστοιχα. 

11. Προσωπικό. 

(α)  Στελέχωση Οργανισμού. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2016, πέραν των θέσεων των δύο αξιωματούχων, οι 

προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 134, όσες και το 2015, από τις 
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οποίες, κατά την 31.12.2016, είχαν πληρωθεί 125 (όσες και στις 31.12.2015), ενώ 

εννέα παρέμειναν κενές. Στις 31.12.2016 υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισμό 98 

έκτακτοι υπάλληλοι, (όσοι και  στις 31.12.2015), που αποτελεί ποσοστό 43% του 

προσωπικού και τέσσερεις ωρομίσθιοι (όσοι και στις 31.12.2015). Σε επιστολή σας 

ημερ. 10.6.2015, αναφέρατε ότι ο Οργανισμός προχώρησε σε αναδιοργάνωση, με 

στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συστημάτων και των ανθρώπινων πόρων 

του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση της ανάκλησης των 

αναδοχών. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρήλθαν πέραν των δυο  ετών από την 

ανάκληση των πρώτων αναδοχών, καθώς και την ενδεχόμενη ανάκληση και άλλων, ο 

Οργανισμός θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αξιολόγηση της υπό αναφορά 

αναδιοργάνωσης, καθώς και της δυνατότητας του Οργανισμού για ευρύτερη ανάκληση 

αναδοχών, εισήγηση την οποία υποβάλαμε και σε προηγούμενη Έκθεσή μας και με 

την οποία συμφωνήσατε. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου ΓΑΑΠ στις 30.3.2017, 

αποφασίστηκε η διενέργεια μελέτης από ανεξάρτητο φορέα για τις ανάγκες του 

Οργανισμού σε προσωπικό, με βάση την υφιστάμενη διαμόρφωση των αναδοχών και 

τη σταδιακή ανάκλησή τους. 

(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 στις 31.12.2016 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2016 2015 

 € € 

Μισθοί και ημερομίσθια 5.943.258 5.948.452 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 587.569    576.993 

Επιδόματα  10.040      10.262 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  858.043 836.325 

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα 1.197.391 1.131.632 

Άλλα ταμεία 217.225 217.428 

Σύνολο 8.813.526 8.721.092 

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

εργοδοτούμενο ανήλθε σε €38.487 (2015: €38.083).  
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(γ)  Συμφωνίες διορισμού Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου.  Η Υπηρεσία 

μας, έχοντας υπόψη τον επικείμενο διορισμό των πιο πάνω Αξιωματούχων, 

επισήμανε, με επιστολή της ημερ. 27.5.2015 προς τον Υπουργό Οικονομικών ότι, 

κατά τη σύναψη των νέων συμβολαίων, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, 

κατ΄αναλογία, οι πρόνοιες του Νόμου 216(Ι)2012 έως 2015.  Συγκεκριμένα, 

επισύραμε την προσοχή στο άρθρο 13 του Νόμου, που προνοεί ότι, «Παρά τις 

διατάξεις οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών, οι νεοεισερχόμενοι 

υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο 

συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ούτε εφαρμόζονται σε σχέση με τους υπαλλήλους 

αυτούς οι διατάξεις οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών» και 

εισηγηθήκαμε όπως, κατ΄αναλογία, στα νέα συμβόλαια δεν περιληφθούν σχετικές 

πρόνοιες που να αφορούν σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα. 

Ωστόσο, παρά τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, οι συμφωνίες που 

υπογράφηκαν με τους πιο πάνω, προβλέπουν, μεταξύ άλλων,  στην παραχώρηση  

ετήσιας σύνταξης, η οποία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές και τις 

απολαβές όπως αυτές καθορίζονται στον περί Συντάξεων Νόμο αρ. 97/1997 και 

στον Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο αρ. 216(Ι)2012.  

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τον Επίτροπο και 

Βοηθό Επίτροπο, προβλέπουν μειωμένες ετήσιες απολαβές ύψους €76.939 και 

€70.106, αντίστοιχα, σε σχέση με τους προκατόχους τους, που λάμβαναν €91.943 

και €82.940, αντίστοιχα. 

(δ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού. Όπως αναφέρεται και στις 

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

τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

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

Συντάξεων Νόμων που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

(i)  Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων. Σύμφωνα 

με την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση που διενεργήθηκε, το ύψος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης, στις 

31.12.2016, ανερχόταν σε €19.742.371 (2015: €14.371.788). Η αύξηση 
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της αναλογιστικής υποχρέωσης στις 31.12.2016, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, ύψους €5.370.583 ή ποσοστό ύψους 37,4% 

οφείλεται, κυρίως, στην αλλαγή της αναλογιστικής υπόθεσης  που 

αφορούσε στην μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (μείωση 0,6%). 

Συναφώς αναφέρουμε ότι κατά το προηγούμενο έτος υπήρξε μείωση 

στην αναλογιστική υποχρέωση κατά €668.353 ή ποσοστό ύψους 4,4%, 

που οφειλόταν, κυρίως, στην αλλαγή της αναλογιστικής υπόθεσης 

σχετικά με τον πληθωρισμό (μείωση 0,5%). 

 (ii)  Σχέδιο καταβολής φιλοδωρήματος στους έκτακτους υπαλλήλους.  

Σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση, το ύψος της αναλογιστικής 

υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 31.12.2016 ανερχόταν 

σε €1.576.986 (2015: €1.160.707). 

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

και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2003 (ΚΔΠ 883/2003). Στις 

11.5.2012 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και 

Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (ΚΔΠ 172/2012), οι οποίοι 

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

έχουν ακόμα ρυθμιστεί θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού 

και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου.  

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή σας, ημερ. 10.6.2015, προς την Υπηρεσία 

μας, το 2014 ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο προσχέδιο Κανονισμών, με τίτλο «Οι 

περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, 

Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2014» που 

ρυθμίζουν όλα τα θέματα προσωπικού και αντικαθιστούν τους ισχύοντες 

Κανονισμούς (ΚΔΠ 883/2003 και ΚΔΠ 172/2012). Όπως μας αναφέρθηκε, μετά 

από την ολοκλήρωσή της διαβούλευσης με τη συντεχνία των υπαλλήλων του ΟΑΠ 

(ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) για το προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων 

συναφών θεμάτων Νόμος του 2015», τα δύο προσχέδια θα σταλούν στο Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για απόψεις. 
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Επισημάναμε και πάλι ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η οριστικοποίηση και 

προώθηση τόσο των Κανονισμών όσο και του Τροποποιητικού νομοσχεδίου. 

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

θεμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού και τον τρόπο 

λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου. 

Ο Επίτροπος μάς υπέβαλε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την προώθηση 

του προσχεδίου των Κανονισμών του  Οργανισμού. 

12.  Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση. 

(α)  Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση με βάση την έκθεση του 

Οργανισμού Πιστοποίησης για το έτος που έληξε στις 15.10.2016.  Ο 

Οργανισμός Πιστοποίησης, στην έκθεση ελέγχου πιστοποίησης των ετήσιων 

δαπανών του ΟΑΠ που χρεώνονται στο ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για το έτος που έληξε 

στις 15.10.2016, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι, γενικά, ο ΟΑΠ τηρεί τα κριτήρια 

διαπίστευσης και οι διαδικασίες του παρέχουν επαρκή εχέγγυα, ότι οι δαπάνες 

που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς κανόνες, με εξαίρεση τα Μέτρα ΚΟΑ 12 «Μέτρο παροχής ενίσχυσης 

της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας» και «Συνδεδεμένη Στήριξη 

Αιγοπροβάτων του 2015». Επιπλέον, στην γνωμοδότηση του Οργανισμού 

Πιστοποίησης σχετικά με τον υπό αναφορά έλεγχο, περιλήφθηκε «βάση για γνώμη 

με επιφύλαξη» σύμφωνα με την οποία: 

(i) Για τα Μέτρα ΚΟΑ 12 «Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας» και «Συνδεδεμένη Στήριξη 

Αιγοπροβάτων του 2015», ο ΟΑΠ στηρίχτηκε σε πληροφορίες και 

δραστηριότητες ελέγχου από τρίτα μέρη με τα οποία δεν υπήρχε 

συμφωνία αναδοχής. Ο ΟΑΠ δεν προέβηκε σε όλες τις απαρατήρητες 

ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες ελέγχου που 

ακολουθήθηκαν από τα τρίτα μέρη είναι επαρκής και τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον ΟΑΠ είναι αξιόπιστα. 

(ii) Για το Μέτρο «Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων του 2015», ο ΟΑΠ 

προέβηκε σε πληρωμές χρησιμοποιώντας λανθασμένη βάση δεδομένων 

την οποία προμηθεύτηκε από τρίτα μέρη, ενώ μεταγενέστερα 

προμηθεύτηκε αναθεωρημένη βάση με την οποία προέβηκε σε διαδικασία 
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διόρθωσης και που ολοκληρώθηκε μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το ποσό διόρθωσης που υπολογίστηκε από 

τον ΟΑΠ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες δηλώσεις, ανέρχεται 

στα €230.529. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Πιστοποίησης, λόγω μη 

επαρκών χρονικών περιθωρίων, δεν ήταν εφικτό να προβεί σε έλεγχο των 

διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, ούτε και του ποσού των €230.529. 

Με βάση την έκθεση του Οργανισμού Πιστοποίησης, η ΓΔΓΑΑ, με επιστολή της ημερ. 

28.4.2017, ενημέρωσε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ και τον ΟΑΠ 

ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό, από κοινοτική χρηματοδότηση, 

συνολικού ποσού ύψους €1.158.626, από το οποίο ποσό ύψους €1.155.559 (€637.568 

για τη Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων του 2015 και €518.031 για άλλα 

Μέτρα/Καθεστώτα)  αφορά στο ΕΓΤΕ και €3.027 αφορά στο ΕΓΤΑΑ. Σύμφωνα με 

εσωτερικό σημείωμα της Λειτουργού της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης και Διαπίστευσης 

του ΟΑΠ, ημερ. 12.5.2017, αναφορικά με την απόφαση της ΕΕ να προβεί σε 

προέκταση των δημοσιονομικών σφαλμάτων που αφορούν στις αιτήσεις για το Μέτρο 

«Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων» του 2015, παρά τις ενέργειες του Οργανισμού 

για επανεπεξεργασία και διόρθωση του συνόλου των αιτήσεων, εκτιμάται ότι αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο Οργανισμός Πιστοποίησης δεν προέβη σε επιβεβαίωση της 

ορθότητας των υπολογισμών του ΟΑΠ.   

Επισημάναμε ότι, η δυσλειτουργικότητα και αναξιοπιστία της βάσης δεδομένων, με 

όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα, επισημάνθηκε επανειλημμένα σε παλαιότερες 

εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, τόσο προς τον ΟΑΠ, όσο και προς τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο, να προωθηθούν δραστικά μέτρα για επίλυση του 

προβλήματος. Συναφώς αναφέρεται ότι, η Υπηρεσία μας, επί σειρά ετών 

επεσήμανε στις επιστολές ελέγχου προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ότι, παρά την 

παρέλευση 12 χρόνων από την έκδοση του ευρωπαϊκού Κανονισμού 21/2004, 

σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των 

αιγοπροβάτων, ο οποίος προβλέπει ότι κάθε Κράτος μέλος δημιουργεί σύστημα 

για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέτυχαν να 

εφαρμόσουν ένα σύστημα που να διασφαλίζει την αξιοπιστία και αρτιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχει. Λόγω του ότι το σύστημα αυτό αποτελεί την κύρια 

και μοναδική πηγή πληροφόρησης σχετική με την αναγνώριση και καταγραφή 
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αιγοπροβάτων για  εξυπηρέτηση αναγκών, τόσο του ΟΑΠ, όσο και άλλων 

Τμημάτων της Δημοκρατίας όπως το Τμήμα Γεωργίας – Κέντρο Εξυπηρέτησης 

του Αγρότη και το Τμήμα  Δασών, η Υπηρεσία μας είχε υποδείξει την ανάγκη για 

άμεση διόρθωσή της, επισημαίνοντας τους κινδύνους για επιβολή δημοσιονομικών 

διορθώσεων. 

(β)   Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση σε σχέση με αδυναμίες στο 

σύστημα εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.  Η ΓΔΓΑΑ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διενήργησε έλεγχο τον Απρίλιο του 2015, με στόχο την 

αξιολόγηση του συστήματος του τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η ΓΔΓΑΑ, 

με επιστολή της ημερ. 29.6.2015 προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου 

στην ΕΕ, εξέφρασε την άποψη ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν συμμορφωθεί 

πλήρως με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, αναφέροντας, ως 

κυριότερες διαπιστώσεις, ελλείψεις στις οδηγίες που δίνονται στους επιθεωρητές 

που διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους και την ανεπάρκεια των διενεργηθέντων 

ελέγχων.  Επισημαίνεται ότι, συναφείς διαπιστώσεις και συστάσεις αναφορικά με 

τη σαφήνεια των καταλόγων ελέγχου και την ποιότητα των διενεργηθέντων 

ελέγχων για την πολλαπλή συμμόρφωση, περιλήφθηκαν σε παλαιότερες 

επιστολές της Υπηρεσίας μας.  Σημειώνεται επίσης ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

επέβαλε και το 2012 δημοσιονομική διόρθωση ύψους €117.667, λόγω αδυναμιών 

στην εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης από τον ΟΑΠ, 

αναφορικά με τα έτη υποβολής αιτήσεων 2005-2007.  

Η ΓΔΓΑΑ εξέτασε το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό, από κοινοτική 

χρηματοδότηση, ποσοστού 1% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, των 

ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης και των ενισχύσεων για τον οίνο για τα έτη 2013 

και 2014.  Στην πιο πάνω επιστολή επισήμανε  επίσης ότι «οι διαπιστωθείσες 

ελλείψεις θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση των δημοσιονομικών διορθώσεων 

που θα επιβληθούν σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, μέχρις ότου οι 

διαπιστωθείσες ελλείψεις παύσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νομιμότητα 

και την κανονικότητα των δαπανών».   

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΑΠ, που βασίστηκε στην πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  το ποσό που αντιστοιχούσε  στην πιο πάνω οικονομική 

διόρθωση ανερχόταν σε €1.377.084 και σχετική πρόβλεψη περιλήφθηκε στη 

οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους.  
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Σύμφωνα με την τελική  έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ημερ. 18.7.2016 που 

αφορούσε σε έρευνα σχετική με την πολλαπλή συμμόρφωση, και μετά από 

διμερείς διαβουλεύσεις, η ΓΔΓΑΑ ενέμεινε στην θέση της  ότι η εφαρμογή του 

συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης στην Κύπρο δεν ήταν σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς κανόνες κατά τα έτη υποβολής αιτήσεων 2013 και 2014, και πρότεινε 

τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση ποσού ύψους €1.286.212.  

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, ο Οργανισμός με επιστολή του ημερ. 

10.8.2016 υπέβαλε εισήγηση προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΑΑΠ 

όπως  μη προσφύγει στο Όργανο Συμβιβασμού, λόγω του μεγάλου αριθμού 

παρατηρήσεων που επικαλούνται οι ελεγκτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της μη αποδοχής εκ μέρους τους του μεγέθους των οικονομικών επιπτώσεων που 

υπολόγισε ο Οργανισμός, του κινδύνου υπολογισμού ενδεχόμενων μεγαλύτερων 

οικονομικών επιπτώσεων και του μικρού οικονομικού οφέλους από ενδεχόμενη 

επιτυχία της Κύπρου σε προσφυγή στο υπό αναφορά όργανο. 

Σε έκθεση της ΓΔΓΑΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 24.1.2017, αναφορικά με 

την εκκαθάριση αποτελεσμάτων ερευνών της Επιτροπής, κάτω από το κεφάλαιο 

13 που αφορά στην πολλαπλή συμμόρφωση, γίνεται και αναφορά στην Κύπρο, 

όσον αφορά στους πιο πάνω ελέγχους. Σχετικά αναφέρεται ότι η ΓΔΓΑΑ, καθόρισε 

το τελικό ποσό που πρόκειται να αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε €1.278.034. 

(γ)  Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση σε σχέση με αδυναμίες στις 

διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των μέτρων στήριξης στον τομέα των 

αιγοπροβάτων.  Η ΓΔΓΑΑ διενήργησε, τον Μάιο του 2015, έλεγχο των 

διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου μέτρων στήριξης στον τομέα των 

αιγοπροβάτων.  Με επιστολή της ημερ. 16.7.2015 προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

της Κύπρου στην ΕΕ, η ΓΔΓΑΑ εξέφρασε την άποψη ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν 

έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής 

νομοθεσίας, αναφέροντας, ως κυριότερες διαπιστώσεις, την απουσία επιτόπιων 

ελέγχων επιλεξιμότητας, τη δυσλειτουργική βάση δεδομένων και τη διενέργεια 

εσφαλμένων πληρωμών και υπολογισμών μειώσεων και αποκλεισμών.  
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Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ευρημάτων, η ΓΔΓΑΑ εξέτασε το ενδεχόμενο να 

προτείνει τον αποκλεισμό, από κοινοτική χρηματοδότηση, ποσοστού 25% του 

συνολικού ποσού που παραχωρήθηκε στα πλαίσια της ειδικής στήριξης στον 

τομέα των αιγοπροβάτων για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014.  Στην πιο πάνω 

επιστολή αναφέρεται επίσης ότι «οι διαπιστωθείσες ελλείψεις θα συνεχίσουν να 

αποτελούν τη βάση των δημοσιονομικών διορθώσεων που θα επιβληθούν σε 

σχέση με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, μέχρις ότου οι διαπιστωθείσες 

ελλείψεις παύσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νομιμότητα και την 

κανονικότητα των δαπανών».   

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΑΠ, που βασίστηκε στην πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  το ποσό που αντιστοιχούσε  στην πιο πάνω οικονομική 

διόρθωση ανερχόταν σε €744.308 και σχετική πρόβλεψη περιλήφθηκε στις 

οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. 

Σύμφωνα με την τελική  έκθεση της ΓΔΓΓΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ημερ. 

3.11.2016 που αφορούσε σε έρευνα σχετικά με την ειδική στήριξη για τη 

αντιμετώπιση ειδικών μειονεκτημάτων στον τομέα των αιγοπροβάτων, και μετά 

από διμερείς διαβουλεύσεις, η ΓΔΓΑΑ ενέμεινε στην θέση της  ότι στην Κύπρο η 

εφαρμογή του συστήματος σχετικά με την ειδική στήριξη για την αντιμετώπιση 

ειδικών μειονεκτημάτων στον τομέα των αιγοπροβάτων δεν ήταν σύμφωνη με τους 

ενωσιακούς κανόνες για το έτος  υποβολής αιτήσεων 2014 και πρότεινε τον 

αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση ποσού ύψους €817.873. 

Ο Οργανισμός, με επιστολή του ημερ. 15.12.2016, προσέφυγε στη Γραμματεία του 

Οργάνου Συμβιβασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 40 παρ. 1 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014, υποβάλλοντας αίτηση για διαμεσολάβηση του 

Οργάνου Συμβιβασμού με στόχο να συμβιβάσει τις αποκλίνουσες θέσεις της 

Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι το Όργανο Συμβιβασμού εξέδωσε την 

απόφασή του και, σύμφωνα με επιστολή του ημερ. 23.05.2017, την οποία 

κοινοποίησε προς τις Κυπριακές Αρχές  καλεί τις Αρχές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όπως αναθεωρήσουν το ποσοστό οριζόντιας οικονομικής διόρθωσης 

25% διότι το κρίνουν ως υπερβολικό, δεν είναι σύμφωνο με αντίστοιχες 

διορθώσεις άλλων κρατών μελών και δύο από τις τέσσερεις αδυναμίες που 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ               ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΟΑΠ 

 

23 
 

διαπιστώθηκαν είναι αλληλεξαρτώμενες και εύκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως μία αδυναμία.  

(δ)   Έλεγχος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δήλωση 

αξιοπιστίας του Επιτρόπου.  Τον Νοέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο διενήργησε έλεγχο αναφορικά με τη δήλωση αξιοπιστίας για το 

οικονομικό έτος 2015, στα πλαίσια του οποίου εξετάστηκαν περιπτώσεις δείγματος 

δικαιούχων του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Στις 18.4.2016 

υποβλήθηκαν οι προκαταρκτικές διαπιστώσεις του ελέγχου και στη συνέχεια, 

κατόπιν απαντήσεων που δόθηκαν από τις κυπριακές αρχές, το Συνέδριο με νέα 

επιστολή του ημερ. 11.7.2016, κάνει αναφορά στα τελικά συμπεράσματα που 

καταγράφονται σε τελική έκθεση και αφορούν στη δήλωση έκτασης μεγαλύτερης 

της πραγματικής  και στη δήλωση έκτασης μικρότερης της πραγματικής, μη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 

κατάστασης και αδυναμίες στην ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων. 

13.   Πληρωμές σε δικαιούχους. 

Κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκαν καθαρές πληρωμές (λαμβανομένων 

υπόψη ανακτηθέντων ποσών) ύψους €121.701.066 (2015: €84.857.996), οι 

οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €12.783.475 (ποσοστό ύψους 10,5%) από την 

Κυπριακή Δημοκρατία (2015: €13.571.175 ή 16%) και κατά €108.917.591 (89,5%) 

από την ΕΕ (2015: €71.286.820  ή 84%). Η σημαντική αύξηση στο σύνολο των 

πληρωμών οφείλεται κυρίως, στην καταβολή της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

που αφορούσε στο έτος 2015, κατά το έτος 2016, λόγω καθυστέρησης στην 

καταβολή της κατά το προηγούμενο έτος. 

14.  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

(α)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκτελεστική απόφασή της ημερ. 3.12.2015 ενέκρινε 

το ΠΑΑ της Κύπρου για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, για την περίοδο 2014 – 2020. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της  απόφασης, η μέγιστη συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ 

ανέρχεται σε €132,2 εκ. Η ετήσια κατανομή της  συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης 

και τα  ποσοστά συνεισφοράς για κάθε Μέτρο,  καθώς και οι ποσοτικοί στόχοι που 

συνδέονται με καθένα από τους προγραμματισμένους τομείς επικέντρωσης, 

καθορίζονται σε παραρτήματα της απόφασης. 
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Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 99/2014 της Επιτροπής όλη η επικράτεια 

της Κύπρου, χαρακτηρίζεται ως «περισσότερο ανεπτυγμένη».  Με βάση το άρθρο 59 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, το ποσοστό συνεισφοράς θα ανέρχεται στο 53%. Οι 

συνολικές προγραμματισμένες δημόσιες δαπάνες στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 -2020 

ανέρχονται στα €243,3 εκ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του  Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013  περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων, που, αφορά μεταξύ άλλων, και  στο ΕΓΤΑΑ, γίνεται αναφορά στην 

επιλεξιμότητα δαπανών και διάρκεια και αναφέρεται ότι «μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για 

χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εφόσον έχει 

πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο και έχει πληρωθεί το διάστημα από την 

ημερομηνία υποβολής του Προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 

2014, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023».  

Η Κύπρος υπέβαλε στις 21.11.2016, αίτηση στην Επιτροπή για τροποποίηση του ΠΑΑ, 

όσον αφορά στους ποσοτικούς στόχους που συνδέονται με καθένα από  τους τομείς 

επικέντρωσης, η οποία και εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 

ημερ. 31.3.2017. 

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις του  

Οργανισμού, το σύνολο των πληρωμών  που διενεργήθηκαν κατά το 2016 για το 

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,  ανήλθε στα €26,7 εκ. από τα οποία 

€14,2 εκ.  αφορούσαν σε Ευρωπαϊκή συνεισφορά. 

(β)  Μεταβατικές ρυθμίσεις στο ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 του 

ΠΑΑ 2014 – 2020, που αφορά σε μεταβατικές ρυθμίσεις, αναμένεται να καταβληθούν 

πληρωμές €12 εκ., οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% της 

ευρωπαϊκής συμμετοχής στο ΠΑΑ 2014 - 2020. Οι υπό αναφορά υποχρεώσεις 

αφορούν κυρίως στα ακόλουθα μέτρα: 

 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ύψους €3 εκ.  

 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές ύψους €3 εκ.  

 Πρόωρη συνταξιοδότηση ύψους €5,3 εκ.   
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15.  Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). 

Το ΚΕΣΕ αποτελεί τη συνέχεια του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης 

(ΣΕΕΕ), το οποίο εφαρμοζόταν μέχρι και το 2014. Μέσω του ΚΕΣΕ χορηγείται, στα 

πλαίσια των άμεσων πληρωμών, η βασική ενίσχυση, η οποία καταβάλλεται 

ετησίως για κάθε επιλέξιμο δεκάριο που δηλώνεται από τον αιτητή. Οι αιτητές, για 

να δικαιούνται να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Εκταρικής Επιδότησης στον ΟΑΠ, 

πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και να τηρούν συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα της βασικής ενίσχυσης, κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, χορηγείται σε δικαιούχους, στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ, η πράσινη 

ενίσχυση, για εφαρμογή γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το 

περιβάλλον, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και η προαιρετική 

συνδεδεμένη στήριξη, η οποία χορηγείται μόνο σε εκείνους τους τομείς όπου 

συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς 

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς 

λόγους και αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες.  

Κατά το 2016 καταβλήθηκε, από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε δικαιούχους συνολικό 

ποσό ύψους €54.994.409 (2015: €31.040.082), από το οποίο ποσά ύψους 

€24.648.876, €30.281.079 και €64.454 αφορούσαν σε πληρωμές για τις αιτήσεις 

του 2016, του 2015 και προηγούμενων ετών, αντίστοιχα. Η μεγάλη αύξηση που 

παρατηρείται κατά το 2016, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ύψους 

€23.954.327 ή ποσοστού 77,2%,  οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληρωμές για τις 

αιτήσεις του ΚΕΣΕ για το 2015 έγιναν εξολοκλήρου κατά το 2016, αφού δεν 

κατέστη δυνατή η διενέργεια σχετικών πληρωμών εντός του έτους.  Από έλεγχο 

στο ΚΕΣΕ για το 2016, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Μόνιμοι βοσκότοποι. 

(i)  Περιβαλλοντικά ευαίσθητοι βοσκότοποι. Σύμφωνα με το άρθρο 45 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, τα κράτη μέλη καθορίζουν μόνιμους 

βοσκότοπους, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από περιβαλλοντική άποψη 

στις περιφέρειες που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 

2009/147/ΕΚ και οι οποίοι απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι των εν λόγω Οδηγιών. Όπως αναφέρεται, οι 

γεωργοί δεν μετατρέπουν ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους 
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που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, τα κράτη μέλη κοινοποιούν έως τις 15.12.2014, μεταξύ 

άλλων, κατά περίπτωση, την απόφασή τους να καθορίσουν και άλλους 

ευαίσθητους μόνιμους βοσκότοπους που προβλέπονται στο άρθρο 45 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013. Επιπλέον, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 

κάθε έτους, κοινοποιούν, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό γεωργών 

που δηλώνουν περιβαλλοντικά ευαίσθητους μόνιμους βοσκότοπους, 

τον συνολικό αριθμό εκταρίων που καλύπτονται από περιβαλλοντικά 

ευαίσθητους μόνιμους βοσκότοπους που δηλώθηκαν από τους εν λόγω 

γεωργούς και τον συνολικό αριθμό εκταρίων των χαρακτηρισμένων ως 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων μόνιμων βοσκότοπων. 

Σύμφωνα με επιστολή του ΟΑΠ ημερ. 13.3.2017, προς το Υπουργείο 

ΓΑΑΠ, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υπηρεσία 

Θήρας και Πανίδας, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το θέμα των 

ευαίσθητων μόνιμων βοσκότοπων, γεγονός το οποίο δυνατόν να 

επιφέρει δημοσιονομικές διορθώσεις στην Κύπρο, το ύψος των οποίων 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον Οργανισμό. Επίσης, ο ΟΑΠ 

αναφέρει ότι, αν και ο Οργανισμός έχει την ευθύνη καταβολής σχετικών 

ενισχύσεων σε αιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούν 

κανονιστικές διατάξεις κατά την άσκηση των γεωργικών τους 

δραστηριοτήτων, δεν δύναται να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους με 

τις εν λόγω κανονιστικές διατάξεις, λόγω του ότι οι περιοχές ευαίσθητων 

μόνιμων βοσκότοπων δεν έχουν ακόμα οριστεί τελεσίδικα και κατά 

τρόπο που να μην επιδέχονται ετήσιας μεταβολής. 

Όπως προκύπτει, δεν έχουν τηρηθεί τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που 

ορίζονται στον σχετικό ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ ο ΟΑΠ καταβάλλει 

ενισχύσεις χωρίς να δύναται να ελέγξει τη συμμόρφωση των αιτητών με 

συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις. 

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

οριστικοποίηση του θέματος των ευαίσθητων μόνιμων βοσκότοπων το 
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συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής 

δημοσιονομικών διορθώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι 

βοσκότοποι έχουν καθοριστεί πρόσφατα και η βάση δεδομένων του 

ΟΑΠ ενημερώθηκε σχετικά. 

(ii)  Διατήρηση αναλογίας μόνιμων βοσκότοπων σε επίπεδο κράτους 

μέλους. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο 

βοσκότοπο, προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από 

τους γεωργούς, δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε 

σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που καθορίζεται από τα κράτη 

μέλη το 2012, διατηρώντας τη γη που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο. 

Επιπρόσθετα, όταν αποδεικνύεται ότι η πιο πάνω αναλογία έχει μειωθεί 

κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, το κράτος μέλος επιβάλλει 

υποχρεώσεις, στο επίπεδο εκμετάλλευσης, για επαναφορά εκτάσεων 

σε μόνιμους βοσκότοπους όσον αφορά στους γεωργούς που διαθέτουν 

γη η οποία μετατράπηκε από μόνιμους βοσκότοπους σε γη για άλλες 

χρήσεις κατά τη διάρκεια παρελθούσας περιόδου.   

 Το άρθρο 44 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014, 

καθορίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη επιλέγουν τους 

γεωργούς που υπόκεινται στην υποχρέωση εκ νέου μετατροπής, 

αναφέροντας ότι αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά χωρίς 

καθυστέρηση και οπωσδήποτε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά 

το οποίο εντοπίστηκε η μείωση πάνω από το όριο του 5%. Η υποχρέωση 

εκ νέου μετατροπής πρέπει να τηρείται πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της ενιαίας αίτησης για το επόμενο έτος. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 65(1)(δ) του πιο πάνω 

Κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, την αναλογία αναφοράς και την 

ετήσια αναλογία μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική γεωργική 

έκταση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που 

καθορίστηκαν σε επίπεδο εκμετάλλευσης.  
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Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές κοινοποιήσεις προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2015 και 2016, προκύπτει ότι  η 

αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική 

γεωργική έκταση που δηλώθηκε, μειώθηκε κατά 15% και 13,8%, 

αντίστοιχα. Όπως αναφέραμε και στην Έκθεσή μας για το 2015, οι 

γεωργοί δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με την υποχρέωσή τους για εκ 

νέου μετατροπή γεωργικής γης σε μόνιμο βοσκότοπο, το οποίο 

οφειλόταν στην καθυστέρηση του Οργανισμού να υπολογίσει το εν 

λόγω ποσοστό. Ως αποτέλεσμα, δεν είχε τηρηθεί η υποχρέωση εκ νέου 

μετατροπής πριν από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης για 

το 2016, αφού ο Οργανισμός ενημέρωσε σχετικά τους γεωργούς μετά 

την υποβολή των αιτήσεων για το εν λόγω έτος. Συγκεκριμένα, ο 

Οργανισμός, με επιστολές του ενημέρωσε τους αιτητές, οι οποίοι το 

2015 άλλαξαν τη χρήση τεμαχίων που το 2012 ή 2013 ή 2014 είχαν 

δηλωθεί ως μόνιμοι βοσκότοποι, καθώς και εκείνους που το 2016 

άλλαξαν τη χρήση τεμαχίων που είχαν δηλωθεί το 2014 ή 2015 ως 

μόνιμοι βοσκότοποι, ότι είχαν υποχρέωση να μετατρέψουν τις εν λόγω 

εκτάσεις (ή άλλες ισοδύναμες), σε κατάσταση μόνιμου βοσκότοπου, το 

αργότερο πριν από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

εκταρικών επιδοτήσεων για το 2017 και ότι σε αντίθεση περίπτωση, ο 

ΟΑΠ θα χαρακτήριζε τις εν λόγω εκτάσεις ως μη επιλέξιμες για 

σκοπούς «Ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα 

και το περιβάλλον» και θα επέβαλλε τις προβλεπόμενες από την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία κυρώσεις και αποκλεισμούς. 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για το 2017 

αναμένεται ο εκ νέου υπολογισμός της εν λόγω αναλογίας.  

Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

έγκαιρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η πλήρης συμμόρφωση με τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αποτελεί μόνιμη προσπάθεια του 

Οργανισμού. 
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(β)  Ενεργός γεωργός. Σύμφωνα με το άρθρο 9(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 

1307/2013, δεν χορηγείται άμεση ενίσχυση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων που διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές 

εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους 

χώρους ψυχαγωγίας. Ωστόσο, πρόσωπο ή ομάδα που εμπίπτει στα πιο πάνω 

θεωρείται ενεργός γεωργός εάν προσκομίσει εξακριβώσιμα στοιχεία, με τη μορφή 

που απαιτούν τα κράτη μέλη, τα οποία αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων 

ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από 

μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο 

υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ή ότι οι γεωργικές του/της δραστηριότητες δεν είναι 

ασήμαντες, ή ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός του/της σκοπός συνίσταται 

στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω δεν ισχύουν 

για τους γεωργούς οι οποίοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μη υπερβαίνουσες το ποσό 

των €5.000.  

Ο ΟΑΠ απέστειλε επιστολές, στις 17.5.2016, σε πέντε αιτήτριες εταιρείες, 

αναφέροντας ότι, σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που κατείχε, διαφάνηκε ότι 

αυτές ασκούσαν μια εκ των δραστηριοτήτων/επιχειρήσεων που αναφέρονται πιο 

πάνω και ζήτησε όπως, είτε σε περίπτωση που το πιο πάνω δεν ισχύει να 

προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, είτε 

να προσκομίσουν, μέχρι τις 31.5.2016 αποδεικτικά έγγραφα που να υποστηρίζουν 

ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνιστά στην άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας ή ότι τηρείται το υπό αναφορά ποσοστό του 5% σχετικά με τα 

έσοδα ή ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους δεν είναι ασήμαντες. Από εξέταση 

των υπό αναφορά περιπτώσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Στους ατομικούς φακέλους των αιτητών δεν καταχωρίστηκαν, σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι επιστολές που αποστάληκαν στις 17.5.2016. Κατά την 

καταχώριση εγγράφων στους φακέλους, αυτά δεν αριθμίστηκαν με 

αύξοντα αριθμό, ούτε και καταγράφηκαν σε φύλλο σημειωμάτων, 

γεγονός που δυσχεραίνει την αναφορά σε συγκεκριμένη σελίδα και δεν 

διασφαλίζει τη φύλαξη των εγγράφων στους φακέλους. 

 Σύσταση: Θα πρέπει να καταχωρίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα στους 

ατομικούς φακέλους. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως όλα τα έγγραφα που 
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περιλαμβάνονται στους εν λόγω φακέλους αριθμούνται με αύξοντα 

αριθμό και παράλληλα να καταγράφονται σε φύλλο σημειωμάτων. 

 Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για 

συμμόρφωση με την εισήγησή μας για τους νέους φακέλους. 

(ii) Παρόλο ότι στην επιστολή που απέστειλε ο Οργανισμός στους αιτητές 

στις 17.5.2016 αναφερόταν ότι τα αποδεικτικά έγγραφα που ζητούνταν 

θα έπρεπε να υποβληθούν στον ΟΑΠ το αργότερο μέχρι τις 31.5.2016, 

μόνο σε δύο περιπτώσεις (αιτήσεις αρ. 120540 και 8682) υποβλήθηκαν 

τα απαιτούμενα στοιχεία εμπρόθεσμα και καταβλήθηκε στους αιτητές 

ποσό ύψους €82.255 και €31.375, αντίστοιχα. Στις άλλες τρεις 

περιπτώσεις (αιτήσεις αρ. 112953, 113275 και 02635), τα στοιχεία 

υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα (εντός του επόμενου μήνα), ωστόσο 

καταβλήθηκαν στους αιτητές ποσά ύψους €13.443, €7.293 και €6.206, 

αντίστοιχα. Επιπλέον, σε άλλη περίπτωση (αίτηση αρ. 117870), για την 

οποία είχε υποβληθεί αίτηση για το 2015, τα σχετικά υποστηρικτικά 

προσκομίστηκαν την 1.8.2016 αντί στις 4.5.2015, δηλαδή με 

καθυστέρηση 15 μηνών και στις 17.8.2016 καταβλήθηκε στον αιτητή 

σχετικό ποσό ύψους €18.633. 

Σύσταση: Προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και 

διαφάνειας, θα πρέπει να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που 

καθορίζονται από τον Οργανισμό. Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως η 

προθεσμία για υποβολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων καθοριστεί 

στο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων».  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που 

ζητήθηκαν αφορούσαν στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να αλλοιωθούν 

καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, ενώ η προσκόμιση ή μη των εν λόγω 

εγγράφων δεν επηρέαζε αρνητικά ή θετικά οποιονδήποτε άλλο αιτητή. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την αρχική της θέση σχετικά με την τήρηση των 

αρχών ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας. 

(iii) Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, ο Οργανισμός 

ετοίμασε το έντυπο «βεβαίωση λογιστή για συνολικά έσοδα και έσοδα 

από γεωργικές δραστηριότητες  για σκοπούς ελέγχου του Ενεργού 
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Γεωργού (άρθρο 9(2) του Καν. 1307/2013)», το οποίο οι αιτητές 

καλούνται να υποβάλλουν ως αποδεικτικό στοιχείο. Για καλύτερη 

παρακολούθηση των στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και 

επαλήθευση των σχετικών ποσών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, 

εισηγηθήκαμε όπως, στην περίπτωση νομικών προσώπων, μαζί με το 

πιο πάνω έντυπο, απαιτείται και η υποβολή των πιο πρόσφατων 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Βεβαιώθηκε ότι για τις πιο πάνω 

πέντε περιπτώσεις προσκομίστηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 

παρόλο που στη μια περίπτωση αυτές δεν είχαν καταχωριστεί στον 

φάκελο του αιτητή, αλλά σε φάκελο του αρχείου του ΟΑΠ, γεγονός που 

δυσχέρανε τον έλεγχο.  

 Όπως διαπιστώσαμε, τα ποσά που καταχωρίζονται στο 

μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων (AMS), δεν είναι 

πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, γεγονός που 

επηρεάζει την επιλεξιμότητα των αιτήσεων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 

στην αίτηση αρ. 2635, ο αιτητής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για 

χαρακτηρισμό ως ενεργός γεωργός, αφού στο μηχανογραφημένο 

σύστημα ΑΜS καταχωρίστηκε λανθασμένα ότι τα έσοδά του από μη 

γεωργικές δραστηριότητες ανέρχονταν σε €5.390, ενώ, σύμφωνα με τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στις 31.12.2014, αυτά ανέρχονταν 

στα €168.436. Συνεπώς, το ποσό ύψους €6.206 που καταβλήθηκε ως 

ενίσχυση, πρέπει να ανακτηθεί. Λανθασμένη ενημέρωση του 

μηχανογραφημένου συστήματος εντοπίστηκε και για τις αιτήσεις αρ. 

8682 και 112953, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την επιλεξιμότητα των 

αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σχετικά 

ποσά στις βεβαιώσεις των λογιστών/ελεγκτών δεν συμφωνούσαν με 

αυτά των οικονομικών καταστάσεων.  

 Σύσταση: Θα πρέπει να δίδεται η απαιτούμενη προσοχή κατά την 

καταχώριση των σχετικών ποσών στο μηχανογραφημένο σύστημα 

AMS, ώστε να αποφεύγεται η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθήσει τη 

διαδικασία ανάκτησης του ποσού που καταβλήθηκε στα πλαίσια της 

αίτησης αρ. 2635. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι στην εν λόγω περίπτωση ο ΟΑΠ 

βασίστηκε στη δήλωση εγκεκριμένου λογιστή, η οποία υποβλήθηκε από 

τον αιτητή. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η εν λόγω περίπτωση θα τύχει 

επανεξέτασης, μη αποκλειόμενης και της διενέργειας ανάκτησης. 

(iv) Στο μηχανογραφημένο σύστημα AMS, δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα 

πεδία στα οποία να καταχωρίζονται πληροφορίες για τα στοιχεία που 

ζητούνται και υποβάλλονται από τους αιτητές, όπως η υποβολή 

ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και η σχετική ημερομηνία 

υποβολής τους (για νομικά πρόσωπα) και φορολογικής δήλωσης ή 

βεβαίωσης από την αντίστοιχη αρμόδια φορολογική αρχή (για φυσικά 

πρόσωπα).  

 Σύσταση: O ΟΑΠ θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος AMS. 

 Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας και ότι 

η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι συνεχής. 

(v) Δεν τεκμηριώνεται η εξέταση των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες 

υποβλήθηκαν στα πλαίσια των αιτήσεων.  

 Σύσταση: Ενόψει των αδυναμιών που εντοπίστηκαν σχετικά με τα 

ποσά τα οποία αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως έσοδα από μη 

γεωργικές δραστηριότητες, εισηγηθήκαμε όπως, κατά την εξέταση των 

εν λόγω αιτήσεων, συμπληρώνεται κατάλληλος κατάλογος ελέγχου 

(checklist), όπου θα τεκμηριώνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος από 

συγκεκριμένο λειτουργό. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος ελέγχου ο οποίος 

ετοιμάστηκε από τον Οργανισμό με σκοπό τον έλεγχο των σχετικών 

αιτήσεων στα πλαίσια των επιτόπιων ελέγχων, δεν κρίνεται κατάλληλος 

για χρήση στις περιπτώσεις εξέτασης των υπό αναφορά αιτήσεων από 

το Τμήμα Άμεσων Πληρωμών.    

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι θα διενεργηθούν οι σχετικές 

βελτιώσεις. 

(γ)  Υποβολή αίτησης σε όνομα αποθανόντα.  Σύμφωνα με τους κανόνες 

συμπλήρωσης του «εγχειρίδιου εφαρμογής ενιαίας αίτησης εκταρικών 

επιδοτήσεων», η υποβολή αίτησης στο όνομα αποθανόντα, από συγγενικό 
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πρόσωπο είναι παράνομη και παράτυπη. Ο νόμιμος διαχειριστής της 

εκμετάλλευσης του αποθανόντα ή και νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας καλείται 

να υποβάλει νέα αίτηση στο όνομα του διαχειριστή της εκμετάλλευσης ή και 

νόμιμου κληρονόμου.  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι σε μια περίπτωση (αρ. αίτησης 

125532), ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας αιτητή, ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση 

κατά το 2015 και επιδοτήθηκε με ποσό ύψους  €590 (ΚΕΣΕ €313, πράσινη 

ενίσχυση €154, νέοι γεωργοί €123) και κατά το 2016 υπέβαλε αίτηση χωρίς να 

επιδοτηθεί, ανήκε σε αποβιώσαντα, με ημερομηνία θανάτου τις 27.12.1994. Το 

θέμα κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό και ότι έχρηζε περαιτέρω διερεύνησης. Συνεπώς, 

παράλληλα με τη μελέτη του σχετικού φακέλου που τηρείται στον Οργανισμό, 

λήφθηκαν και στοιχεία από το Αρχείο Πληθυσμού. Από τα πιο πάνω, προέκυψαν 

τα εξής: 

(i) Ο συγκεκριμένος αριθμός δελτίου ταυτότητας του φερόμενου ως αιτητή, 

ανήκε σε πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε στις 12.11.1994 και απεβίωσε, 

μετά από 45 ημέρες, στις 27.12.1994. Σύμφωνα με επιστολή της 

μητέρας του, ημερ. 5.7.2016, προς τον ΟΑΠ, το πιο πάνω πρόσωπο, 

απεβίωσε, ωστόσο, ο δεύτερος της υιός, με ημερ. γέννησης τις 

4.2.1997, στον οποίο δόθηκε το ίδιο όνομα, υπέβαλε αίτηση 

χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του αποβιώσαντος αδελφού του. 

Επιπλέον, η μητέρα του ζήτησε από τον Οργανισμό όπως κατανοήσει το 

πρόβλημα και προβεί στις ανάλογες διορθώσεις. Στις 8.7.2016 δόθηκαν 

γραπτές οδηγίες σε λειτουργό του ΟΑΠ στην Πάφο για διερεύνηση του 

θέματος και απόψεις. Όπως παρατηρήσαμε, δεν ετοιμάστηκε 

οποιοδήποτε σχετικό σημείωμα, ούτε ο ΟΑΠ προέβηκε σε άλλες 

ενέργειες (πχ καταγγελία στην Αστυνομία), ούτε και σε ανάκτηση του 

ποσού το οποίο είχε καταβληθεί για το 2015, παρόλο ότι στο 

μηχανογραφημένο σύστημα AMS είχε καταγραφεί ότι «Ο αιτητής δεν 

είναι αποθανόντας. Έχει ταυτότητα του αποθανόντα αδελφού του – 

προβληματική αίτηση».  

(ii) Σύμφωνα με το σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, παρόλο που ο πρώτος 

υιός απεβίωσε στις 27.12.1994, κατά την περίοδο 6.9.2001 – 22.3.2011 

εκδόθηκαν, σε οκτώ περιπτώσεις, για αυτόν, πιστοποιητικά γέννησης 
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και στις 5.2.2009 εκδόθηκε δελτίο ταυτότητας. Ο δεύτερος υιός, που 

έφερε το ίδιο ονοματεπώνυμο,  προέβη, με ένορκο δήλωση στις 

21.10.2015, σε αλλαγή επιθέτου και στις 29.10.2015 εξέδωσε 

(ενδεχομένως για πρώτη φορά) πιστοποιητικό γέννησης, στις 19.4.2016 

εκλογικό βιβλιάριο και στις 23.12.2015 δελτίο ταυτότητας. 

Σημειώνεται ότι, σχετικά με το πιο πάνω, δεν ενημερώθηκε η Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης και Νομικών Θεμάτων του ΟΑΠ. 

Η Υπηρεσία μας θα παραπέμψει το θέμα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης, αφού το πιο πάνω καταδεικνύει ενδεχόμενες αδυναμίες στα 

συστήματά του. 

(δ)  Διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης του 

αγροτεμαχίου. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής ενιαίας αίτησης εκταρικών 

επιδοτήσεων, δηλωθείσα έκταση θα πρέπει να είναι η επιφάνεια του αγροτεμαχίου 

η οποία καλύπτεται από την καλλιέργεια. Ως εκ τούτου εκείνο που έχει πραγματική 

σημασία στην ορθότητα της δήλωσης της έκτασης είναι η διαπιστωθείσα 

(πραγματική) έκταση και όχι η κτηματολογική έκταση του αγροτεμαχίου. Επιπλέον, 

εάν από τη διενέργεια των ελέγχων του ΟΑΠ (διοικητικών ή επιτόπιων), 

διαπιστωθεί ότι σε ένα αγροτεμάχιο η δηλωθείσα έκταση για μία καλλιέργεια είναι 

μεγαλύτερη από την πραγματική, τότε ως επιδοτούμενη έκταση γι’ αυτό το 

αγροτεμάχιο λαμβάνεται η διαπιστωθείσα από τον ΟΑΠ έκταση, με την επιβολή 

των ανάλογων μειώσεων λόγω διαφοράς μεταξύ δηλωθείσας και διαπιστωθείσας 

έκτασης.  Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Όπως διαπιστώθηκε, στις περιπτώσεις όπου η δηλωθείσα έκταση είναι 

μεγαλύτερη της επιλέξιμης λόγω παραγόντων όπως η ύπαρξη κτιρίων, 

τα οποία κατά πάσα λογική πιθανότητα να υπήρχαν και το 

προηγούμενο έτος, ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε ανάκτηση των 

ποσών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για τα σχετικά 

τεμάχια. Συγκεκριμένα, σε μια περίπτωση (αίτηση αρ. 3940), σε δύο 

τεμάχια βρέθηκε μια οικία και επέκταση κοιμητηρίου, αντίστοιχα και σε 

δεύτερη περίπτωση (αίτηση αρ. 116727) σε δύο τεμάχια βρέθηκαν 

λατζιές και ακαλλιέργητο οικόπεδο, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 σχετικά με 
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τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 

73/2009, σε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ο γεωργός επιστρέφει 

το σχετικό ποσό, προσαυξημένο κατά τους τόκους. 

(ii) Στην κατάσταση «Αναλυτική αναφορά παρατυπιών», η οποία 

εκτυπώνεται από το μηχανογραφημένο σύστημα AMS, δεν εμφανίζεται 

η σχετική έκταση, ούτε και κατά πόσο για τα ίδια τεμάχια υπήρχε 

επιλέξιμη έκταση κατά τα προηγούμενα έτη, στοιχεία τα οποία 

θεωρήσαμε ως σημαντικά.  

Σύσταση: Συστήνεται όπως στις περιπτώσεις που στις δηλωθείσες εκτάσεις 

περιλαμβάνονται κτίρια ή γενικότερα είναι προφανές ότι δεν υπήρχε καλλιεργητική 

δραστηριότητα ούτε και κατά το προηγούμενο έτος, ο ΟΑΠ προβαίνει σε ανάκτηση 

του σχετικού ποσού. Επιπλέον, εισηγηθήκαμε όπως η κατάσταση «Αναλυτική 

αναφορά παρατυπιών», η οποία εκτυπώνεται από το μηχανογραφημένο σύστημα 

AMS, προσαρμοστεί ώστε να εμφανίζει τη σχετική έκταση, καθώς και κατά πόσο 

για τα ίδια τεμάχια υπήρχε επιλέξιμη έκταση κατά τα προηγούμενα έτη.  

(ε)  Τήρηση αρχείου μικρών παρατυπιών. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1848/2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, 

προέκυπτε υποχρέωση τήρησης αρχείου μικρών παρατυπιών, αφού η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μπορούσε να ζητήσει από το κράτος μέλος να κοινοποιήσει το αρχείο σε 

οποιαδήποτε στιγμή. Η εν λόγω υποχρέωση έχει αρθεί με την κατάργηση του πιο 

πάνω Κανονισμού και την αντικατάστασή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1971/2015, ο 

οποίος προβλέπει την κοινοποίηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεσης για 

παρατυπίες οι οποίες αφορούν σε ποσό συνεισφοράς άνω των €10.000. Ωστόσο, 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών» της Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης και Νομικών Θεμάτων του ΟΑΠ, το Τμήμα Άμεσων 

Πληρωμών και το Τμήμα ΚΟΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλουν να τηρούν 

αρχείο για τις περιπτώσεις παρατυπιών που αφορούν σε ποσά κάτω των €10.000 

και εντός 15 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου αυτό να κοινοποιείται στην υπό 

αναφορά Υπηρεσία. Για το 2016 το Τμήμα Άμεσων Πληρωμών δεν κοινοποιήσε 

(μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας στις 8.5.2017) οποιοδήποτε αρχείο μικρών 

παρατυπιών, παρόλο ότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, διαπιστώθηκαν 
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περιπτώσεις μικρών παρατυπιών, όπως υποβολή αίτησης με δελτίο ταυτότητας το 

οποίο ανήκει σε αποβιώσαντα και περιπτώσεις με διαφορές μεταξύ της 

δηλωθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης του αγροτεμαχίου.  

Σημειώνεται ότι, το αρχείο παρατυπιών το οποίο εξάγεται από το 

μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων (AMS) αφορά μόνο στις 

περιπτώσεις αιτήσεων που η αιτούμενη έκταση ήταν μεγαλύτερη από την 

επιλέξιμη.  

Σύσταση: Συστήνεται όπως δρομολογηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε τα 

δεδομένα που εξάγονται από το ΑΜS να περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις 

μικρών παρατυπιών, οι οποίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης και Νομικών Θεμάτων του Οργανισμού, σύμφωνα με 

τη διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών του Οργανισμού. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας. 

(στ)  Επιτόπιοι έλεγχοι. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1306/2013, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και 

ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα 

καθεστώτα στήριξης της ΕΕ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης οικονομικής ζημιάς στην ΕΕ. Το πιο πάνω σύστημα περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, επιτόπιους ελέγχους, για τους οποίους προβλέπεται ότι, τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που απαιτείται για 

την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, το οποίο αυξάνουν όταν απαιτείται, 

ενώ μπορούν να το μειώνουν όταν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

λειτουργούν σωστά και τα ποσοστά σφάλματος παραμένουν σε ανεκτό επίπεδο 

(άρθρο 59). 

Με βάση στοιχεία του Οργανισμού, κατά το 2016 διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι 

σε συνολικό αριθμό 2.641 αιτήσεων (2015: 2.113 αιτήσεων, 2014: 2.685 

αιτήσεων) του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (91 με φυσικό επιτόπιο 

έλεγχο και 2.550 με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης) ή ποσοστό 8,1% (2015: 

6,5%, 2014: 8,1%) του συνόλου των 32.478 αιτήσεων που υποβλήθηκαν για 

εκταρική επιδότηση. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ελέγχων 

αυτών, σε 659 περιπτώσεις (2015: 545, 2014: 400) ή ποσοστό 25% (2015: 25,8%, 

2014: 14,9%) παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και 
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δηλωθείσας έκτασης, δηλαδή το ποσοστό σημείωσε μικρή μείωση σε σύγκριση με 

το 2015, αλλά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2014. Το ποσοστό της μη 

ευρεθείσας έκτασης, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, με βάση την αιτηθείσα 

έκταση του δείγματος, σημείωσε επίσης μείωση και ανήλθε σε 2,2%, σε σύγκριση 

με 3,9% το 2015 (2014: 1,9%). 

Η διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων 

αναμένεται να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 809/2014, μέχρι τις 15.7.2017. 

Σύσταση: Ενόψει της σημαντικής αύξησης των περιπτώσεων αποκλίσεων που 

εντοπίστηκαν κατά τους φυσικούς επιτόπιους και τηλεπισκοπικούς ελέγχους από 

το 14,9% το 2014, στο 25,8% το 2015 και 25% το 2016, καθώς και της μη 

ευρεθείσας έκτασης από 1,9% το 2014 σε 3,9% το 2015 και 2,2% το 2016, 

εκφράσαμε την άποψη ότι το δείγμα επιτόπιων ελέγχων θα έπρεπε να είχε 

αυξηθεί. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 

809/2014, όταν από τους επιτόπιους ελέγχους αποκαλύπτονται σημαντικές 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο ενός δεδομένου καθεστώτος 

ενισχύσεων ή μέτρου στήριξης ή σε μια περιφέρεια ή τμήμα μιας περιφέρειας, η 

αρμόδια Αρχή αυξάνει σε δέοντα βαθμό το ποσοστό των δικαιούχων που πρέπει 

να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. Το πιο πάνω θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό του δείγματος των αιτήσεων του 2017.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο καθορισμός του δείγματος γίνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 35 του Κανονισμού 809/2014, καθώς και σύμφωνα με συγκεκριμένο 

έγγραφο εργασίας, ενώ για τα έτη 2014, 2015 και 2016 το ύψος του δείγματος 

ήταν σε ψηλότερα επίπεδα από αυτό που καθορίστηκε στο τελευταίο. Μας 

πληροφόρησε επίσης ότι, για τον καθορισμό του δείγματος για το 2017, θα 

ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις του 2016 σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο του 

Κανονισμού, καθώς και το ισχύον έγγραφο εργασίας. 

16.  Εκταρική επιδότηση για τεμάχια γης τουρκοκυπριακής περιουσίας που 

καλλιεργούνται από πρόσωπα χωρίς συμφωνία μίσθωσης. 

Από διασταυρούμενο έλεγχο που διενεργήσαμε μεταξύ της βάσης δεδομένων των 

τεμαχίων γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
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Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (ΥΔΤΠ) και της βάσης δεδομένων των αιτούμενων 

τεμαχίων για σκοπούς καταβολής εκταρικής επιδότησης από τον ΟΑΠ για το έτος 

2016, εντοπίστηκαν πέραν των 14.000 τεμαχίων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, 

συνολικής αιτούμενης έκτασης περίπου 835.000 δεκαρίων και μέγιστης επιλέξιμης 

έκτασης περίπου 840.000 δεκαρίων, τα οποία περιλαμβάνονται σε συνολικά 2.879 

αιτήσεις που υποβλήθηκαν για εκταρικές επιδοτήσεις.  Από τα τεμάχια αυτά, 332 

εμφανίζονται στη βάση δεδομένων της ΥΔΤΠ ως γη που δεν χρησιμοποιείται για 

γεωργικούς σκοπούς (καταστήματα, σπίτια, κοιμητήρια, τεμένη, σχολεία, δρόμοι 

κλπ).  Η συνολική αιτούμενη έκταση των τεμαχίων αυτών ανέρχεται σε 19.290 

δεκάρια, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη έκτασή τους σε 19.311 δεκάρια. 

Από τα περίπου 14.000 τεμάχια που αναφέρονται πιο πάνω, γύρω στα 6.000 

τεμάχια δεν εμφανίζονται ως εκμισθωμένα στη βάση δεδομένων της ΥΔΤΠ, ενώ 

πέραν των 4.000 τεμαχίων φαίνεται να έχουν εκμισθωθεί, από την ΥΔΤΠ, σε 

πρόσωπα άλλα από τους αιτητές εκταρικών επιδοτήσεων. 

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω αποτελέσματα δίδονται με την επιφύλαξη της 

πληρότητας και ακρίβειας των δύο βάσεων δεδομένων, καθώς και των 

σημαντικών εμποδίων σύγκρισής τους λόγω της διαφορετικής μορφής 

αποθήκευσης των στοιχείων ταυτοποίησης των τεμαχίων και των 

αιτητών/μισθωτών στις δύο βάσεις.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά τον έλεγχο 

που διενεργήσαμε, δεν κατέστη δυνατή η αντιπαραβολή 6.853 αγροτεμάχιων, στα 

οποία ο ΟΑΠ έδωσε εικονικούς αριθμούς τεμαχίου, για σκοπούς διαχωρισμού 

μεγάλων εκτάσεων στο Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφόρησης που τηρεί, χωρίς 

να υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τον κτηματολογικό αριθμό τεμαχίου, με 

αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή η ταύτιση των αριθμών των τεμαχίων αυτών με 

τη βάση δεδομένων της ΥΔΤΠ.  Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών 

ακριβούς αντιπαραβολής των αριθμών ταυτοποίησης τεμαχίων στις δύο βάσεις, ο 

αριθμός τεμαχίων γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε 

αιτήσεις για εκταρική επιδότηση, ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 

14.000. 

Από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος για δείγμα τριών αιτητών, κατόπιν 

καταγγελίας που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας (αρ. αίτησης 115021, 22123 και 

08101), προέκυψε ότι, στις συγκεκριμένες τρεις αιτήσεις, περιλαμβάνεται 

σημαντικός αριθμός τεμαχίων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας (10, 31 και 55 τεμάχια, 
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αντίστοιχα, συνολικής αιτηθείσας έκτασης 424 δεκαρίων, 566 δεκαρίων και 5.756 

δεκαρίων, αντίστοιχα).  Από τα τεμάχια αυτά, διαπιστώθηκε ότι μόνο τέσσερα 

συνολικά έχουν εκμισθωθεί από την ΥΔΤΠ, αλλά ακόμα και αυτά, σε τρίτο άτομο 

και όχι στον αιτητή εκταρικών επιδοτήσεων.    

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως διερευνάται κατά πόσο τα τεμάχια γης 

τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις για εκταρική 

επιδότηση έχουν εκμισθωθεί στους ίδιους τους αιτητές από την ΥΔΤΠ για γεωργικούς 

σκοπούς και επομένως τυγχάνουν νόμιμης χρήσης από αυτούς (π.χ. με την απαίτηση 

προσκόμισης, από τους αιτητές, συμφωνίας εκμίσθωσης ή άδειας χρήσης των 

τεμαχίων από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών).  Εισηγηθήκαμε ότι η 

διευθέτηση του ζητήματος θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα με συνεργασία του 

Οργανισμού με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΥΔΤΠ, με στόχο την πάταξη της μη 

αδειοδοτημένης εκμετάλλευσης γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας.   

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι θα εφαρμόσει ότι υποδείχθηκε από τον νόμιμο 

διαχειριστή των εν λόγω τεμαχίων, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ότι 

σχετική συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

17.  Mέτρο ΕΠΣΑ 1β «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων» 2015 – 

2016.  

Το Μέτρο 1β προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και αφορά σε τέσσερα 

καθεστώτα στην  

 αναδιάρθρωση και Μετατροπή των Αμπελώνων, 

 υποστύλωση Αμπελώνων, 

 κατασκευή/ανακατασκευή ξερολιθιών και  

 αναφύτευση αμπελώνων για υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς λόγους (θα  

ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση, όπου εμφανιστεί συγκεκριμένο έντομο). 

Στόχος των καθεστώτων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 

αναδιάρθρωσης και ποικιλιακής μετατροπής αμπελώνων με σύγχρονες 

καλλιεργητικές πρακτικές.    

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω Μέτρου διενεργήθηκαν, κατά την διάρκεια 

του 2016, πληρωμές ύψους €2.181.144, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν από το 

ΕΓΤΕ και αφορούσαν σε 378 αιτητές ως ακολούθως: 
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 2015 - 2016

αρ. 

αιτητών 2014 - 2015
αρ. 

αιτητών  2013 - 2014

αρ. 

αιτητών 

 € €  € 

1β.1: Αναδιάρθρωση και 
Μετατροπή  Aμπελώνων  1.360.167 168 6.630 5  191.520 126 

1β.2: Υποστύλωση Aμπελώνων  200.261 33 0 0  0 0 

1β.3: Κατασκευή Aνακατασκευή 
Δομών Ξερολιθίας  419.116 45 3.450 1  0 0 

1β.4: Αναφύτευση Αμπελώνων για 
Υγειονομικούς και 
Φυτοϋγειονομικούς Λόγους- 
(ανενεργό)  

- - - -  - - 

 1.979.544 246 10.080 6  191.520 126 

Από έλεγχο σε δείγμα 10 αιτήσεων παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Καθεστώς 1β.2: Υποστύλωση Αμπελώνων.  Στην παράγραφο 8.4.1 (ζ) 

του εγχειριδίου που αφορά στο Καθεστώς Υποστύλωσης Αμπελώνων, αναφέρεται 

ότι, με την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται εκτίμηση κόστους 

της υποστύλωσης. Επίσης η μέγιστη τιμή επιδότησης ανα δεκάριο καθορίστηκε 

στα  €800.  

Παρατηρήσαμε ότι στην αίτηση με αριθμό 152027, ο αιτητής υπέβαλε  εκτίμηση 

κόστους ανα δεκάριο ύψους €2.000 την οποία ετοίμασε ο ίδιος και ως εκ τούτου 

πάσχει ως προς την αντικειμενικότητά της, χωρίς το ποσό αυτό να τεκμηριώνεται, 

η οποία εκτίμηση υπερβαίνει κατά 150% της μέγιστης τιμής επιδότησης. Επίσης 

στην αίτηση με αριθμό 152039 ο αιτητής παρέλειψε να υποβάλει εκτίμηση κόστους 

της υποστύλωσης. 

Σύσταση: Εφόσον κρίνεται απαραίτητη και σκόπιμη η προσκόμιση εκτίμησης 

κόστους για  την υλοποίηση του Καθεστώτος της υποστύλωσης θα πρέπει, αυτή 

να υποβάλλεται από ανεξάρτητο φορέα και να τεκμηριώνεται, πέραν του 

γεγονότος ότι καθορίζεται μέγιστη τιμή επιδότησης ανα δεκάριο, καθώς επίσης να 

υποβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα μελετηθεί.  

(β)  Περιπτώσεις μη εκτέλεσης των Καθεστώτων 1β.2 και 1β.3.  Σύμφωνα με 

την παράγραφο 31.12 του εγχειριδίου, σε  περίπτωση που ο αιτητής δεν προβεί 

στην εκτέλεση της δράσης της υποστύλωσης αμπελώνων ή/και της δράσης 

κατασκευής ή ανακατασκευής ξερολιθιών ή μέρους αυτών, ή δεν έχει τηρήσει με 

ακρίβεια τις πρόνοιες του Μέτρου, θα μπορεί να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
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ύψους 110% επί του ποσού που υπολείπεται για την ολοκλήρωση των δράσεων 

(προκαταβολή).  

Κατά το 2016 διενεργήθηκαν 33 και 45 πληρωμές που αφορούσαν στα Καθεστώτα 

1β.2 και 1β.3, και για τις οποίες προσκομίσθηκαν σε 4 και 12 περιπτώσεις, 

αντίστοιχα, εγγυητικές επιστολές λόγω μη εκτέλεσης των Καθεστώτων για την 

περίοδο 2015 -2016.  

Συγκεκριμένα για τη μη εκτέλεση του Καθεστώτος 1β.3, η αναβολή υλοποίησης 

της δράσης ανήλθε στο 27% των πληρωμών που διενεργήθηκαν, ποσοστό κατά 

την άποψη μας, αδικαιολόγητα ψηλό, που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ένα 

είδος έμμεσης χρηματοδότησης προς τους αιτητές, με την καταβολή 

προκαταβολής και που δημιουργεί προβληματισμούς ως προς την αναγκαιότητα 

υλοποίησης της δράσης.  

(γ)  Χαρτοσήμανση ενοικιαστηρίου.  Σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 που 

αφορά στους δικαιούχους συμμετοχής, νόμιμος ενοικιαστής τεμαχίου γης είναι το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει συμβόλαιο ενοικίασης κατάλληλα 

χαρτοσημασμένο και κυρωμένο από πιστοποιούντα υπάλληλο με ημερομηνία  

εκπνοής που έπεται της ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου τήρησης της νέας 

φυτείας.  

Παρατηρήσαμε ότι αναφορικά με την αίτηση 153423 για την κατασκευή ξερολιθιών, 

προσκομίστηκε συμφωνία ενοικίασης η οποία δεν ήταν χαρτοσημασμένη. 

Σύσταση: Τα συμβόλαια ενοικίασης θα πρέπει να είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

χαρτοσημασμένα.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή  μας θα μελετηθεί.  

(δ)  Ημερομηνία λήξης εγγυητικών επιστολών.  Κατά την προκήρυξη του 

Μέτρου τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκε εγχειρίδιο εφαρμογής και 

ενημέρωσης αιτητών, το Παράρτημα Ι του οποίου αφορούσε σε δείγμα εγγυητικής 

επιστολής, χωρίς όμως να καθορίζεται η ημερομηνία λήξης της. Τον Ιούνιο του 

2016 συντάχθηκε αναθεωρημένο εγχειρίδιο στο οποίο ενσωματώθηκαν πρόνοιες 

για  παράταση υλοποίησης των Καθεστώτων 1β.2 και 1β.3, ενώ στο δείγμα 

εγγυητικής επιστολής καθορίστηκε ως ημερομηνία λήξης, η 30.11.2017. Λόγω μη 

έγκαιρης εκτέλεσης Καθεστώτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

καταγράφονται στο εγχειρίδιο, προσκομίστηκαν 16 εγγυητικές επιστολές  με 
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ημερομηνία λήξης τις 30.11.2017 εκτός από μια περίπτωση που αφορούσε στην 

αίτηση 153348 σχετικά με το Καθεστώς 1β.2 που εκδόθηκε στις 13.9.2016 με 

ημερομηνία λήξης 4.8.2017. 

Σύσταση: Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρχει συμμόρφωση με τις 

πρόνοιες του εγχειριδίου. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(ε)  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.  Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του 

εγχειριδίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η συμπλήρωση της αίτησης είναι 

αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Παρέχεται όμως η δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας συμπλήρωσης μιας αίτησης με τη χρήση 

συστήματος αυτόματης προ-εκτύπωσης. Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας θα 

είναι στη διάθεση των αιτητών για τον σκοπό αυτό και θα προβαίνουν στην 

προεκτύπωση των αιτήσεων, κατόπιν υπόδειξης των τεμαχίων που προτίθενται να 

συμπεριλάβουν στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι». Επίσης σύμφωνα με την 

παράγραφο 12, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίστηκε στις 

18.12.2015. Παρατηρήσαμε ότι οι αιτήσεις με αριθμό 151166 και 153423 που 

αφορούσαν στα Καθεστώτα 1β.1 και 1β.3, οι οποίες συμπληρώθηκαν από το 

Τμήμα Γεωργίας για συγκεκριμένο οινοποιείο, φέρουν ως ημερομηνία τις 

12.17.2015, δηλαδή μη υπαρκτή ημερομηνία. Η εμφάνιση της ημερομηνίας αυτής 

αποτελεί ένδειξη αδυναμιών, ενδεχομένως του συστήματος  και δεν διασφαλίζει 

την αξιοπιστία της ημερομηνίας παραλαβής των αιτήσεων. 

Σύσταση: Διόρθωση των αδυναμιών του συστήματος έτσι ώστε αυτό να είναι 

πλήρως αξιόπιστο. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(στ)  Συμπλήρωση  εντύπων.  Για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης από το 

εγχειρίδιο εφαρμογής των διαδικασιών συμπληρώνεται αριθμός εντύπων, τα 

οποία όπως παρατηρήσαμε, δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένα σε όλες τις 

περιπτώσεις. Επίσης παρατηρήθηκε ότι διαφορετικά πεδία στο ίδιο έντυπο 

συμπληρώνονταν από διαφορετικά άτομα, ορισμένες φορές με  επιπόλαια γραφή. 

Σύσταση:  Επειδή η συμπλήρωση των εντύπων είναι ουσιαστικής σημασίας για 

συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να  

συμπληρώνονται με συνέπεια και πληρότητα. 
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Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(ζ)  Παράταση ημερομηνίας ολοκλήρωσης των δράσεων.  Σύμφωνα με τις  

παραγράφους 7.5.5, 8.5.2 και 9.5.2 του εγχειριδίου, που αφορούν στα Καθεστώτα 

1β.1, 1β.2 και 1β.3, τα έντυπα με αριθμό 51β «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα 

Γεωργίας για την ολοκλήρωση των δράσεων της εκρίζωσης και της αναφύτευσης σε 

χέρσο τεμάχιο»,  53 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας  για την ολοκλήρωση 

της δράσης της υποστύλωσης» και 54 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας  για 

την ολοκλήρωση της δράσης της κατασκευής/ανακατασκευής ξερολιθιών», αντίστοιχα, 

αποστέλλονται όταν οι δράσεις ολοκληρωθούν, δηλαδή μέχρι και τις 13.6.2016. 

Κατόπιν αιτημάτων των αιτητών, η Διαχειριστική Αρχή έδωσε παράταση αποστολής 

των γνωστοποιήσεων μέχρι τις 29.7.2016 για τα Καθεστώτα 1β.2 και 1β.3. 

Παρατηρήσαμε ότι παράταση για τo καθεστώς 1β.3 δόθηκε και κατά την προηγούμενη 

περίοδο που αφορούσε στα έτη 2014 -2015 από τις 15.6.2015 στις 31.7.2015. 

Σύσταση:  Εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να επεκταθεί η ημερομηνία 

υποβολής των γνωστοποιήσεων για τα συγκεκριμένα Καθεστώτα, προς αποφυγή 

πρόσθετου διοικητικού κόστους με τη λήψη επιπλέον αποφάσεων για παράταση 

από τη  Διαχειριστική Επιτροπή. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή  μας θα μελετηθεί. 

(η)  Αρχειοθέτηση αιτήσεων – Φάκελοι αιτητών. Οι σελίδες που 

αρχειοθετούνται στους φακέλους των αιτητών δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 

αριθμημένες, ενώ σε μια περίπτωση μια σελίδα ήταν αριθμημένη, αλλά λευκή και 

χωρίς οποιαδήποτε αναφορά. Επίσης στους φάκελους δεν τηρείται φύλλο 

σημειωμάτων στο οποίο να καταχωρίζονται τα έγγραφα που αρχειοθετούνται έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα των εγγράφων που αρχειοθετήθηκαν και  η 

αρτιότητα της πληροφόρησης που παρέχει ο φάκελος αυτός, ούτε γίνονται 

διασταυρούμενες αναφορές στα καταχωρισμένα έγγραφα, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται ο έλεγχος ορθότητας, κυρίως, επισυναπτόμενων εγγράφων σε 

έντυπα αιτήσεων. 

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως έγγραφα που αρχειοθετούνται στους φακέλους 

των αιτήσεων, αριθμούνται, ταξινομούνται και καταχωρίζονται σε φύλλο 

σημειώματος και γίνονται διασταυρούμενες αναφορές σε αυτά, όπου ενδείκνυται, 

για σκοπούς διασφάλισης της αρτιότητας του φακέλου. Εναλλακτικά οι αναφορές 
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θα μπορούσαν να γίνονται σε συνδυασμό άλλων καταχωρίσεων στο έντυπο 

«πορεία φακέλου αίτησης». 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή  μας θα μελετηθεί. 

(θ) Διασταυρωμένος διοικητικός έλεγχος. Σύμφωνα με την παράγραφο 18 

του εγχειριδίου, ο  διασταυρωμένος έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά για να 

διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσιάζει ο/η αιτητής/ρια 

συγκρίνοντας τα με τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό 

Μητρώο. Η ελεγκτική εργασία διενεργείται αυτοματοποιημένα  από το ίδιο το 

λογισμικό και εφόσον συμπληρωθεί ο κατάλογος υπογράφεται από δύο ελεγκτές. 

Για όσα τεμάχια ή καλλιέργειες δεν έγινε κατορθωτή η αυτόματη ταυτοποίηση, θα 

πρέπει να διενεργηθεί ταυτοποίηση με χρήση άλλων μητρώων ή δεδομένων που 

διαθέτει ο Οργανισμός ή με αναζήτηση επιπρόσθετων στοιχείων. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις εκείνες που διενεργείται ταυτοποίηση με χρήση 

άλλων μητρώων ή δεδομένων που διαθέτει ο Οργανισμός ή με αναζήτηση 

επιπρόσθετων στοιχείων, θα πρέπει να δίνεται αναφορά στην πηγή λήψης της 

πληροφόρησης για σκοπούς τεκμηρίωσης. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή  μας θα μελετηθεί. 

(ι)  Επιτόπιος έλεγχος.  Στην παράγραφο 19.7 του εγχειριδίου που αφορά στον 

έλεγχο και μέτρηση αμπελώνων αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που διενεργήθηκε 

πρόσφατος επιτόπιος έλεγχος σε αιτούμενο τεμάχιο για σκοπούς άλλους από το 

Μέτρο, αλλά ο έλεγχος καλύπτει τις απαιτούμενες από το Μέτρο παραμέτρους, 

αρκεί η έκδοση σχετικής βεβαίωσης μαζί με αντίγραφο του καταλόγου ελέγχου και 

καταχώρισή τους στον φάκελο του/της αιτητή/τριας. 

Σύσταση: Θα πρέπει να προσδιορίζεται η χρονική αποδεκτή περίοδος, που 

αφορά σε πρόσφατο έλεγχο.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(ια)  Παραρτήματα εγχειριδίου. Στο εγχειρίδιο εφαρμογής διαδικασιών 

επισυνάπτονται συνολικά 27 παραρτήματα, που αφορούν σε έντυπα υλοποίησης 

των δράσεων και η περιγραφή που δίνεται στα περιεχόμενα αναφέρεται στον 

αύξοντα αριθμό του παραρτήματος. 
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Σύσταση:  Κατά τη σύνταξη των περιεχομένων του εγχειριδίου, να δίνεται 

συνοπτική περιγραφή του τι αφορούν τα παραρτήματα, ώστε να καθίστανται 

ευκολότερη η χρήση τους. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η εισήγησή  μας θα μελετηθεί. 

18.  Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων». 

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016 για το υπό 

αναφορά Καθεστώς αφορούσαν σε μια γέφυρα μεταξύ του Καθεστώτος 1.5.1 που 

έληξε και του Καθεστώτος 4.1 που αποτελεί συνέχεια του Καθεστώτος 1.5.1. 

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές αφορούσαν στην τρίτη προκήρυξη του ΠΑΑ 2007-

2013 για το Καθεστώς 1.5.1. 

Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

Το Καθεστώς 1.5.1 αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιάρθρωση των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην εφαρμογή πρακτικών 

φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η τρίτη 

προκήρυξη του Καθεστώτος αφορά επενδύσεις μόνο για τους κλάδους της 

αιγοπροβατοτροφίας, πτηνοτροφίας, αγελαδοτροφίας και για τις αροτραίες 

καλλιέργειες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αιγοπροβατοτροφία και 

αγελαδοτροφία. 

Κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκαν, στο πλαίσιο του πιο πάνω Καθεστώτος, 

πληρωμές ύψους €2.687.405, εκ των οποίων ποσό €1.263.080 (47%) αφορούσε 

σε εθνική συμμετοχή. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε τρεις 

αιτήσεις της τρίτης προκήρυξης του Καθεστώτος, η επιδότηση των οποίων 

ανέρχεται στο 18,4% των συνολικών πληρωμών, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:  

(α) Πληρότητα αιτήσεων και τροποποιήσεις σε υποβληθείσες αιτήσεις.  

Σύμφωνα με τους όρους του Καθεστώτος, οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως 

συμπληρωμένες, με μελάνι ή δακτυλογραφημένες, χωρίς κενά και παραλείψεις και 

να είναι ευανάγνωστες. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση άσπρου ή άλλου 

διορθωτικού, και σε περίπτωση διόρθωσης, θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του 

λάθους, καταχώρηση του ορθού και να μονογράφεται τυχόν αλλαγή από τον ίδιο 

τον αιτήτη. 
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Στην αίτηση με αριθμό ΣΑ/14/1.5.1/Β1/11, μία αλλαγή σε ποσό δεν φέρει 

μονογραφή του αιτητή και δεν ήταν συμπληρωμένο το πεδίο που αναφέρεται εάν ο 

αιτητής έλαβε χορηγία στην πρώτη ή/και δεύτερη προκήρυξη του υπό αναφορά  

Καθεστώτος. 

Επιπλέον, στην αίτηση με αριθμό ΛΑ/14/1.5.1/Β1/14 χρησιμοποιήθηκε διορθωτικό 

σε αντίθεση με τους όρους του Καθεστώτος. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε ότι θα πρέπει να ασκείται αυστηρότερος έλεγχος, κατά την 

παραλαβή των αιτήσεων, όσον αφορά στη συμπλήρωση και στις τροποποιήσεις τους. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(β)  Προσφορές. Σύμφωνα με τον Κατάλογο Επιλέξιμων Δράσεων του 

Καθεστώτος 1.5.1, τρίτη προκήρυξη, για τη δράση 13Β0157 «Ηλεκτρονικό 

Σύστημα Διαχείρισης Μονάδων Αιγοπροβάτων», είναι υποχρεωτική η υποβολή 

δύο τουλάχιστον συγκρίσιμων προσφορών. Διαπιστώθηκε ότι στην αίτηση με 

αριθμό ΛΑ/14.1.5.1/Β1/14, για την υπό αναφορά δράση, υποβλήθηκαν δύο 

προσφορές, οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι συγκρίσιμες λόγω του ότι η μία εκ των 

δύο δεν περιλαμβάνει αναλυτικά περιγραφή της προσφοράς. Παρόλα αυτά, δεν 

ζητήθηκε από τον αιτητή να υποβάλει και δεύτερη ικανοποιητική προσφορά. 

Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως απαιτείται από τους αιτητές να υποβάλλουν 

συγκρίσιμες προσφορές, ώστε να τηρείται ο σχετικός όρος του Καθεστώτος. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι θα ακολουθηθεί η σύστασή μας στο αντίστοιχο 

Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 

(γ) Επιτόπιοι έλεγχοι – Ειδοποίηση αιτητή για τη διενέργεια επιτόπιου 

ελέγχου. Σύμφωνα με τους όρους του Καθεστώτος, οι αιτητές ενημερώνονται για 

τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου το μέγιστο 48 ώρες πριν τη διενέργεια του 

ελέγχου. Διαπιστώθηκε ότι στην αίτηση με αριθμό ΣΑ/14/1.5.1/Β1/11, ο αιτητής 

ενημερώθηκε τηλεφωνικώς στις 12.8.2016 (Παρασκευή) για επιτόπιο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε στις 16.8.2016 (Τρίτη). Επισημαίνεται ότι μεταξύ της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και του επιτόπιου ελέγχου μεσολάβησαν τρεις μη 

εργάσιμες ημέρες, συνεπώς η ενημέρωση δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη 

διαδικασία ενημέρωσης του εγχειρίδιου που προνοεί μέγιστο χρόνο ενημέρωσης 

τις 48 ώρες. 
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Σύσταση:  Εισηγηθήκαμε όπως η ενημέρωση των αιτητών για τη διενέργεια 

επιτόπιου ελέγχου γίνεται το μέγιστο 48 ώρες πριν για σκοπούς τήρησης του 

συγκεκριμένου όρου του Καθεστώτος. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι θα ακολουθηθεί η σύστασή μας στο αντίστοιχο 

Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 

(δ)  Επιλέξιμες δράσεις - Αριθμός πλαισίου μηχανημάτων. Σύμφωνα με τους 

όρους του Καθεστώτος, όλα τα μηχανήματα για να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να 

έχουν αριθμό πλαισίου (serial number), o οποίος να αναγράφεται στο τιμολόγιο. 

Διαπιστώθηκε ότι στην αίτηση με αριθμό ΑΜ/14/1.5.1/Β2/4, όσον αφορά στη 

Δράση 08Β0025, «Κοπροδιανομέας συρώμενος από γεωργικό ελκυστήρα», παρά 

το γεγονός ότι δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο με αρ. 1346 ημερ. 14.9.2015 ο 

αριθμός πλαισίου του μηχανήματος, αυτή θεωρήθηκε επιλέξιμη. Όπως μας 

πληροφορήσατε, ο αριθμός πλαισίου του μηχανήματος ελέγχθηκε στον επιτόπιο 

έλεγχο, ωστόσο αυτό δεν αποδεικνύει ότι το μηχάνημα που ελέγχθηκε ταυτίζεται 

με αυτό που αναφέρεται στο τιμολόγιο.  

Σύσταση: Μηχανήματα για τα οποία δεν αναγράφεται, στο τιμολόγιο, ο αριθμός 

πλαισίου δεν πρέπει να είναι επιλέξιμα. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι θα ακολουθηθεί η σύστασή μας στο αντίστοιχο 

Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 

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

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο. 

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της 

παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 

υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον 

οινοποιητικό κλάδο. Το Μέτρο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΓΤΕ και 

περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). 

Κατά το 2016 καταβλήθηκε, από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε δικαιούχους συνολικό 

ποσό ύψους €1.670.173. Από έλεγχο για το έτος 2016 διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 
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(α) Προκαταβολή ενίσχυσης. Διαπιστώθηκε ότι για την αίτηση με αριθμό 3α-

617, με βάση την πρόνοια που αναφέρεται στην παρ. 19 του Εγχειριδίου 

εφαρμογής - Ενημέρωση αιτητών, δόθηκε προκαταβολή ύψους €306.435 με 

τραπεζική εγγυητική επιστολή ύψους €337.078. Για τη συγκεκριμένη αίτηση 

προκαταβολής, ο Οργανισμός υπέδειξε στον ανάδοχο ότι το μέγιστο ποσό 

προκαταβολής που μπορούσε να καταβληθεί ήταν €305.141 και ζητήθηκε να 

διορθωθεί το ποσό. Σύμφωνα με σημείωμα προς τον Επίτροπο ημερ. 22.1.2016, ο 

ανάδοχος ανέφερε ότι το λάθος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διατίθεται επαρκής 

χρόνος για λεπτομερή εξέταση των προσφορών και πως περαιτέρω ενέργειες 

είναι αχρείαστες. Παρόλη τη διαφωνία του Οργανισμού στο ποσό προκαταβολής, 

τελικά εγκρίθηκε και δόθηκε το λανθασμένο ποσό προκαταβολής. 

Σύσταση: Πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές και να 

πραγματοποιείται ορθός υπολογισμός των ποσών ενίσχυσης.  

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(β)  Προσφορές. Σύμφωνα με την παράγραφο 14.17 του εγχειριδίου εφαρμογής 

της έκτης προκήρυξης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α, πρέπει να υποβάλλονται δύο 

συγκρίσιμες και αναλυτικές προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές για κάθε 

επιλέξιμη δράση. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να προσκομιστεί δεύτερη 

προσφορά, αυτό θα πρέπει να αιτιολογηθεί γραπτώς και θα διαπιστώνεται κατά 

πόσο η αιτιολογία είναι επαρκής ή όχι. Διαπιστώθηκε ότι για την αίτηση με αριθμό 

3α-617, ο αιτητής, με επιστολή του ημερ. 5.8.2015 προς τον ανάδοχο, αναφέρει 

πως έλαβε μόνο μια προσφορά για την υλοποίηση πρόσθετων κατασκευαστικών 

εργασιών, γεγονός που έγινε αποδεκτό σε σημείωμα προς τον Διευθυντή 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερ. 3.9.2015. Επισημαίνεται ότι, η προσφορά 

αφορούσε σε κατασκευαστικές εργασίες και εκφράσαμε την άποψη, ότι θα 

μπορούσε εύκολα να προσκομιστεί και δεύτερη προσφορά.  

Σύσταση: Πρέπει να υποβάλλονται δύο συγκρίσιμες και αναλυτικές προσφορές 

από διαφορετικούς προμηθευτές για κάθε επιλέξιμη δράση. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι η εισήγησή μας θα μελετηθεί. 

(γ)  Τροποποιήσεις. Διαπιστώθηκε ότι για την αίτηση με αριθμό 3α-508, 

πραγματοποιήθηκαν δύο τροποποιήσεις στις κτιριακές υποδομές κατά τη διάρκεια 

ανέγερσής τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του εγχειριδίου εφαρμογής της 
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πέμπτης προκήρυξης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α, για τυχόν τροποποιήσεις απαιτείται 

εκ των προτέρων ενημέρωση του ανάδοχου και χωρίς την έγκριση του ανάδοχου 

δεν θα επιτρέπεται καμία τροποποίηση. Διαπιστώθηκε ότι οι δύο τροποποιήσεις 

πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκριση από τον 

ανάδοχο. 

Σύσταση: Πρέπει για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις να ενημερώνεται ο ανάδοχος 

και να δίνει έγκριση για την υλοποίησή τους. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(δ)  Αμερόληπτη ευθύνη καθηκόντων. Διαπιστώθηκε ότι για την αίτηση με 

αριθμό 3α-508, η δήλωση αμερόληπτης ευθύνης καθηκόντων δεν συμπληρώθηκε 

από όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς. 

Σύσταση: Πρέπει όλοι οι λειτουργοί να συμπληρώνουν τη  δήλωση αμερόληπτης 

ευθύνης καθηκόντων για διαφάνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

20.  Μέτρο 1 και 2- Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες 

Χώρες και στην Εσωτερική Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σκοπός των Μέτρων 1 και 2 είναι η παροχή ενισχύσεων για ενέργειες ενημέρωσης 

και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες 

Χώρες. Μια τέτοια πολιτική συμπληρώνει και ενισχύει επωφελώς τις ενέργειες που 

διεξάγονται από τα κράτη μέλη, προωθώντας ιδίως την εικόνα των προϊόντων 

αυτών στους καταναλωτές στην Κοινότητα και στις Τρίτες Χώρες, ειδικότερα όσον 

αφορά στην ποιότητα, τη θρεπτική αξία και την ασφάλεια των τροφίμων και των 

τρόπων παραγωγής. Η εν λόγω δραστηριότητα, συμβάλλοντας στο άνοιγμα νέων 

εμπορικών διεξόδων στις Τρίτες Χώρες, ενδέχεται επίσης να έχει 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις εθνικές ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Κατά το 2016 καταβλήθηκε, από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, σε δικαιούχους 

συνολικό ποσό ύψους €417.851. Από έλεγχο για το έτος 2016 διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(α)  Αίτηση πληρωμής. Στην αίτηση με αριθμό PR-MR2-004, δεν 

μονογραφήθηκε μία αλλαγή, ενώ το έντυπο δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένο, σε 
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αντίθεση με την παράγραφο 9 «Υποβολή/ Παραλαβή των Αιτήσεων Πληρωμών» 

του εγχειριδίου εφαρμογής διαδικασιών των Μέτρων 1 και 2. 

Σύσταση: Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου εφαρμογής 

διαδικασιών των Μέτρων 1 και 2. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

(β)  Εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων. Διαπιστώθηκε ότι  στις εκθέσεις επιτόπιων 

ελέγχων, δεν συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα βήματα ελέγχου, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα αναφέρονται περιληπτικά, με μερικές 

λέξεις ή και καθόλου. 

Σύσταση: Πρέπει να υποβάλλονται  ολοκληρωμένες και αναλυτικές εκθέσεις 

επιτόπιων ελέγχων, οι οποίες να περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα ελέγχου και τα 

ευρήματα του έλεγχου. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

21. Μέτρο 2 - Προώθηση γεωργικών προϊόντων. 

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

προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, 

κυπριακός και βουλγάρικος οργανισμός υπέβαλαν, ως προτείνουσες οργανώσεις, 

στις 20.3.2008, πρόταση προγράμματος για διακρατική συνεργασία μεταξύ Κύπρου 

και Βουλγαρίας, για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης τυροκομικών προϊόντων 

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

ανατέθηκε από τον ΟΑΠ, βάσει συμφωνίας, στο Υπουργείο ΕΕΒΤ.  

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

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.1.2009 και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσής 

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

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

προγράμματος σε 50% από την ΕΕ, 30% από εθνικούς πόρους των δύο χωρών 

και 20% από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

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

κυπριακή συμμετοχή, ύψους €2.383.329, ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν, 

από τον κυπριακό οργανισμό, αιτήματα για πληρωμή συνολικού ύψους 

€1.909.147. Διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €1.331.765, ενώ ποσό ύψους 
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€577.382 θεωρήθηκε από το Υπουργείο ΕΕΒΤ και τον ΟΑΠ ως μη επιλέξιμες 

δαπάνες.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από τον έλεγχο 

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

2010, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις που δημιουργούσαν, 

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

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

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

κοινοποίηση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής 

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

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

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

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

Συντονιστικού Φορέα Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) και του Υπουργείου 

ΕΕΒΤ, στις 12.7.2010. 

Η υπόθεση είχε καταχωριστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, 

ωστόσο η εκδίκασή της αναστάληκε, από το 2012, κατόπιν αιτήματος του τέως 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη επανακαταχώρισής της. 

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, με 

επιστολή του ημερ. 19.5.2016, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι στις 5.5.2015 

πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι και στα γραφεία της μετόχου και 

διευθύντριας της κυπριακής εταιρείας από όπου παραλήφθηκε σωρεία εγγράφων 

και σφραγίδων σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση.  Επιπρόσθετα, στις 

6.5.2015 λήφθηκε στα γραφεία της Αστυνομίας ανακριτική κατάθεση από τη 

μέτοχο/διευθύντρια της εταιρείας, η οποία αρνήθηκε να απαντήσει επί της ουσίας.  

Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι, όλα τα έγγραφα που παραλήφθηκαν κατά τις 

έρευνες που διεξάχθηκαν στο Βέλγιο, καθώς και οι σχετικές καταθέσεις, 

παραλήφθηκαν από το υπό αναφορά Τμήμα του Αρχηγείου Αστυνομίας τον Μάιο 

του 2016. Η Αστυνομία έχει προβεί σε αξιολόγηση των στοιχείων που λήφθηκαν 

και παρέπεμψε όσα έκρινε απαραίτητο για μετάφραση. 

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

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

με τις διενεργηθείσες δαπάνες του προγράμματος και που ζητήθηκαν 
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επανειλημμένα από το Υπουργείο ΕΕΒΤ ως ανάδοχος, συνιστά παρατυπία όπως 

αυτή ορίζεται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρατυπία 

κοινοποιήθηκε με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες στην OLAF, και ο ΟΑΠ 

ζήτησε από τον οργανισμό την καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

ύψους €1.120.069, τα οποία θα προσαυξάνονται με τόκο. Επίσης, ο ΟΑΠ 

κατήγγειλε, στις  29.7.2015, στον Γενικό Εισαγγελέα και Αρχηγό Αστυνομίας, ότι ο 

κυπριακός οργανισμός παρεμπόδισε προσπάθεια του ΟΑΠ να διενεργήσει ή/και 

να συνεχίσει εκ των υστέρων έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 46, παρ. 3 του 

Ν.64(Ι)/2003. 

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

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

αυτού με το ποσό των οφειλομένων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Ως 

αποτέλεσμα, το χρεωστικό υπόλοιπο του οργανισμού στις 31.12.2015 ανερχόταν στις 

€914.386, πλέον τόκους.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, οι δικηγόροι του κυπριακού οργανισμού, με επιστολή 

ημερ. 12.1.2016, προς τον ΟΑΠ, εκφράζουν τη διαφωνία τους ως προς την 

ενέργεια του ΟΑΠ για συμψηφισμό του υπό αναφορά ποσού ύψους €348.465, 

αναφέροντας ότι σε ειδική έκθεση αρ. 8/2011 «Ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται (σημείο 43), μεταξύ άλλων ότι 

από το 2008 οι οργανισμοί πληρωμών  που ελέγχθηκαν εφαρμόζουν ανακτήσεις 

μέσω συμψηφισμού, όταν αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία ωστόσο, οι 

συμψηφισμοί δεν μπορούν να εφαρμοστούν πριν από τη νόμιμη αναγνώριση της 

οφειλής. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, από την υπό αναφορά ειδική έκθεση 

προκύπτει  ότι για την εφαρμογή συμψηφισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 

ύπαρξη νομίμως αναγνωρισμένης οφειλής, κανένας οργανισμός πληρωμών δεν 

έχει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης και ότι η ανάκτηση είναι 

άμεσα εκτελεστή μόνο από δικαστική αρχή. Ο ΟΑΠ, με την επιστολή του ημερ. 

25.1.2016 προώθησε στους δικηγόρους του την υπό αναφορά επιστολή με την 

παράκληση για συμβουλή επί του περιεχομένου της και ετοιμασία προσχεδίου 

απαντητικής επιστολής. Οι δικηγόροι του ΟΑΠ, με επιστολή ημερ. 17.3.2016, προς 

τον ΟΑΠ,  ζήτησαν όπως τους κοινοποιηθεί αυτούσιο το αιτιολογικό της απόφασης 

του Οργανισμού για τον συμψηφισμό και όπως έχουν την άποψη του Οργανισμού 
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για τα γεγονότα, τα οποία εγείρονται στην εν λόγω επιστολή ώστε να μπορέσουν 

να τοποθετηθούν κατάλληλα. Ο ΟΑΠ, με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 3.6.2016, 

ενημέρωσε τους δικηγόρους του ότι τα γεγονότα ορθά περιγράφονται στην 

επιστολή των δικηγόρων του κυπριακού οργανισμού, χωρίς να διαβιβάσει το 

αιτιολογικό της απόφασης, όπως του ζητήθηκε. Όπως πληροφορηθήκαμε, οι 

δικηγόροι του ΟΑΠ δεν επανήλθαν επί του θέματος.  

Ο κυπριακός οργανισμός καταχώρισε δύο αγωγές στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λευκωσίας (αρ. 4807/11 και 5061/11) κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

ΟΑΠ, με τις οποίες αξιώνει την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 

€3.657.826 για ζημιά που υπέστη λόγω αθετήσεως των συμβάσεων του 

προγράμματος και πέντε προσφυγές που αφορούν στον τερματισμό της 

σύμβασης του προγράμματος, καθώς και την άρνηση εκτέλεσης πληρωμών που 

κοινοποιήθηκαν σε αυτόν με επιστολή του ΟΑΠ ημερ. 16.5.2011. Στις 13.2.2015 

εκδόθηκε δικαστική απόφαση για τις προσφυγές αυτές, οι οποίες ήταν 

συνεκδικαζόμενες, σύμφωνα με την οποία αυτές απέτυχαν, με έξοδα υπέρ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΟΑΠ.   

Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, ο οργανισμός έχει 

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

οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή του ΟΑΠ και παρόλο που το Υπουργείο ΕΕΒΤ, 

με επιστολή του ημερ. 22.5.2013, ενέκρινε τη ρευστοποίησή τους, βάσει των 

προνοιών της σχετικής σύμβασης, το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα, αφού  

αίτημα για ρευστοποίηση των εγγυητικών επιστολών συμπεριλήφθηκε στην 

ανταπαίτηση του ΟΑΠ στην αγωγή με αρ. 4807/11 η οποία ήταν ορισμένη, από το 

Δικαστήριο, για οδηγίες στις 26.5.2017. Σημειώνεται ότι, η δεύτερη αγωγή 

(5061/11) ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 24.5.2017. 

22. Διοικητικά μέτρα σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών. 

Η κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95) ορίζει ως «παρατυπία» 

κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή 

παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να 

ζημιωθεί ο προϋπολογισμός της Κοινότητας. 

 Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός επανεξετάσει την 

τακτική μη επιβολής κυρώσεων, πέραν της ανάκτησης των αχρεωστήτως 
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καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις παρατυπιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 

διοικητικά μέτρα που εφαρμόζει ενεργούν αποτρεπτικά για την πάταξη της απάτης.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Οργανισμός 

προχώρησε με την ετοιμασία νομοσχεδίου που αφορά, μεταξύ άλλων, στη 

θέσπιση διοικητικών κυρώσεων για παρατυπίες που εντοπίζονται στα πλαίσια των 

εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται στα εμπορικά έγγραφα δικαιούχων 

από την εξειδικευμένη Μονάδα του Οργανισμού που συστάθηκε βάσει του Τίτλου 

V, Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013.  Παρόλο που, εντός του 2016, 

διενεργήθηκαν προσπάθειες για οριστικοποίηση του νομοσχεδίου, το θέμα 

εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Σύσταση: Επαναλάβαμε την άποψη ότι το θέμα της αποτρεπτικότητας των 

διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται για πάταξη των περιπτώσεων απάτης θα 

πρέπει να απασχολήσει τον Οργανισμό και να προωθηθούν κατάλληλα μέτρα για 

την πρόληψη περιπτώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  Παρακαλούμε 

όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία μας αναφορικά με το προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα προώθησης του προαναφερόμενου νομοσχεδίου, καθώς και τις 

προγραμματιζόμενες ενέργειες του Οργανισμού σε σχέση με την προώθηση 

παρόμοιων νομοθετικών ρυθμίσεων και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου 

εντοπίζονται παρατυπίες στα πλαίσια εφαρμογής Μέτρων ενίσχυσης, που δεν 

εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι η σύστασή μας θα ακολουθηθεί. 

23. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διοικητικές κυρώσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 

πολιτικής, εάν διαπιστωθεί ότι δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν στους όρους 

χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή 

γεωργική νομοθεσία, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν 

μέρει. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών τόκων, ανακτώνται (με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 54, 

σύμφωνα με το οποίο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποφασίσουν να μην συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης).  
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Στις 31.12.2016, οι χρεώστες του Οργανισμού ανήλθαν σε €3.414.980, σε σύγκριση 

με €3.519.316 στις 31.12.2015, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ποσού ύψους 

€104.336 ή ποσοστό 3% και αφορούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα 

οποία προκύπτουν, κυρίως, λόγω της αδυναμίας των αιτητών να τηρήσουν τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβαν, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στα διάφορα μέτρα του 

ΟΑΠ. Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου διοικητικού κόστους που απαιτείται για την 

ανάκτηση ποσού από χρεώστη, με απόφαση του Επιτρόπου ημερ. 14.7.2008, 

καθορίστηκε ως κατώτατο όριο που ανακτάται από τον Οργανισμό τα €5.  

Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Αποθανόντες χρεώστες. Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι στις 

31.12.2016, ο Οργανισμός διατηρούσε ποσό ύψους €48.788 στα αχρεωστήτως 

καταβληθέντα ποσά που σχετίζεται με 127 αποθανόντες. Ενημερωθήκαμε ότι ο 

Οργανισμός δεν έχει κάποια πολιτική για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. 

Σύσταση: Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες σχετικά με τον χειρισμό  

αποθανόντων χρεωστών. 

(β)  Γήρανση χρεωστών.  Διαπιστώθηκε ότι στις 31.12.2016, η ηλικία του 

χρέους για 601 οφειλές με συνολικό ποσό ύψους €2.428.679 ήταν από ένα μέχρι 

τέσσερα έτη και η ηλικία του χρέους για 626 οφειλές με συνολικό ποσό ύψους 

€868.861 ήταν πάνω από τέσσερα έτη. Συναφώς αναφέρουμε ότι ένας χρεώστης 

μπορεί να έχει πέραν της μίας οφειλής. 

Σύσταση:  Ο Οργανισμός πρέπει να πραγματοποιεί πιο εντατική προσπάθεια 

ανάκτησης χρεών ώστε να μην δημιουργούνται μακροχρόνια χρεωστικά υπόλοιπα. 

(γ) Νομικά θέματα. Παρατηρήθηκε ότι στην υπόθεση του Παγκύπριου 

Οργανισμού Αγελαδοτρόφων, ο Οργανισμός δεν παραδίδει εγκαίρως κρίσιμες 

πληροφορίες στους δικηγόρους του ΟΑΠ για υπεράσπιση της υπόθεσης. 

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του ΟΑΠ είχαν ζητήσει  πληροφορίες για υπεράσπιση 

του ΟΑΠ με επιστολή τους ημερ. 17.3.2016. Ο ΟΑΠ απάντησε στην επιστολή με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στις 3.6.2016 μετά από υπενθύμιση από τους δικηγόρους 

στις 31.5.2016.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία των 

εκθέσεων γεγονότων, η οποία δημιουργεί και μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 

νομικών μέτρων και ανάκτηση των χρεών. Συγκεκριμένα σε μια περίπτωση, 
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παρόλο που λήφθηκε έγκριση από τον Επίτροπο στις 17.7.2015 για λήψη νομικών 

μέτρων, η έκθεση γεγονότων ετοιμάστηκε στις 15.2.2017, σχεδόν δύο χρόνια μετά. 

Σύσταση:  Πρέπει να μεταβιβάζονται τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικηγόροι του 

ΟΑΠ έγκαιρα, για πιο συντονισμένη υπεράσπιση των υποθέσεων. 

Επιπλέον, οι εκθέσεις γεγονότων πρέπει να ετοιμάζονται έγκαιρα, αφού ληφθεί η 

έγκριση λήψης νομικών μέτρων από τον Επίτροπο. 

Ο Επίτροπος μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας. 

24. Νομικά έξοδα. 

Στις 31.12.2016, τα νομικά έξοδα του ΟΑΠ, ανήλθαν σε €20.655,  (2015: €19.752, 

€2014: €24.846, 2013: €28.190), και αφορούν σε πληρωμές σε συγκεκριμένο 

δικηγορικό οίκο, για νομικές υπηρεσίες βάσει συμφωνημένης κατ΄ αποκοπή 

αμοιβής ύψους €15.500 πλέον ΦΠΑ και επιπλέον αμοιβή για δικαστηριακές 

υποθέσεις. Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(α)  Συνομολόγηση συμφωνίας. Στην Έκθεσή μας για το 2015, είχαμε 

διαπιστώσει ότι δεν είχε υπογραφεί οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία με τον 

δικηγορικό οίκο, με τον οποίο ο ΟΑΠ συνεργάζεται από την ίδρυσή του και ότι η εν 

λόγω συνεργασία ανανεωνόταν ανά διετία, με την αποστολή σχετικής επιστολής 

από τον οίκο.  

Στις 12.12.2016 συνομολογήθηκε συμφωνία μεταξύ του ΟΑΠ και του υπό 

αναφορά δικηγορικού οίκου, για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016. Συνεπώς η 

σχετική συμφωνία υπογράφηκε με αναδρομική ισχύ και έληξε 19 μέρες μετά την 

υπογραφή της. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ετήσια αμοιβή (annual retainer fee), 

ανέρχεται σε €15.500, πλέον ΦΠΑ, και είναι πληρωτέα κατά τον Δεκέμβριο κάθε 

έτους. Επιπλέον, για δικαστηριακή εργασία προβλέπεται η καταβολή των αμοιβών 

που καθορίζονται από τις ισχύουσες κλίμακες των Δικονομικών Θεσμών μαζί με τα 

πραγματικά έξοδα, ενώ προβλέπεται ότι οι κλίμακες θα εφαρμόζονται στο 

κατώτατο σημείο τους με βάση την αξία του αντικειμένου και ότι η τιμολόγηση της 

δικηγορικής αμοιβής θα γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. 

Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τις εργασίες σε διαιτησίες και για υποθέσεις 

που προσομοιάζουν με δικαστηριακές υποθέσεις (π.χ. ιεραρχικές προσφυγές) και 

για άλλες υπηρεσίες ιδιαίτερης φύσης, οι οποίες δεν καλύπτονται από την ετήσια 

αμοιβή. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, δεν είχε 
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ανανεωθεί η πιο πάνω συμφωνία, παρόλο που ο ΟΑΠ συνέχιζε τη συνεργασία του 

με τον εν λόγω δικηγορικό οίκο. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η συμφωνία με τους νομικούς συμβούλους 

βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής της. 

(β) Ανταγωνιστική διαδικασία για τη συνομολόγηση συμφωνίας με 

δικηγορικό οίκο. Στην προηγούμενη Έκθεσή μας αναφέραμε ότι, στο άρθρο 14 

του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 

Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (Ν.73(Ι)/2016), που αποτελεί μεταφορά της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται 

στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε νομική εκπροσώπηση 

πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων 

Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και 

περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Από την άλλη, στην εγκύκλιο 

του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 76 που εκδόθηκε στις 27.4.2016 

διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων 

(2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι 

αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών 

φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του 

ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται 

κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για ένα Οργανισμό να διατηρεί τον 

ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα 

που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), 

δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, είτε για την εκπροσώπησή του σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία 

δεν θεωρεί όμως ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη διατήρηση 

για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση 

σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του 

νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου.  
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Ο ΟΑΠ, με επιστολή του ημερ. 30.9.2016, προς τον Παγκύπριο Δικηγορικό 

Σύλλογο, εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει εντός του 2016 σε 

διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών για (1) εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις 

διοικητικού δικαίου, (2) νομικές γνωματεύσεις για άσκηση δημόσιας εξουσίας και 

(3) εκπροσώπηση σε αστικές αγωγές, για περίοδο πέντε ετών και δικαίωμα 

ανανέωσης για ακόμα πέντε έτη και ζήτησε κατάλογο των δικηγορικών γραφείων 

τα οποία πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (τουλάχιστον 15 μόνιμοι 

εργοδοτούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του 

Δικηγορικού Συλλόγου και να κατέχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για το 

2016 και τουλάχιστον δύο εκ των βασικών συνεταίρων του γραφείου να έχουν 

τουλάχιστον δέκα χρόνια εμπειρία ως δικηγόροι). Ο Παγκύπριος Δικηγορικός 

Σύλλογος, σε απαντητική του επιστολή ημερ. 17.10.2016, ανέφερε στον ΟΑΠ ότι η 

προϋπόθεση για τον ελάχιστο αριθμό δικηγόρων (15) είναι απαράδεκτη και 

φωτογραφίζει περιορισμένο αριθμό γραφείων, τα οποία, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των δικηγόρων που εργοδοτούν, μπορεί να μην γνωρίζουν το διοικητικό 

δίκαιο. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε όπως τα απαιτούμενα χρόνια των βασικών 

συνεταίρων να περιοριστούν (από δέκα) σε πέντε.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, αναμένεται να καθοριστεί από τον Οργανισμό η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.  

Σύσταση:  Επαναλάβαμε ότι, για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που 

σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), θα πρέπει 

να συναφθεί μακροχρόνια σύμβαση (μέχρι πέντε έτη) με νομικό οίκο, ακολουθώντας 

κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 

προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 

ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να 

είναι, αν το κρίνετε σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης.  Η υφιστάμενη 

συνεργασία θα μπορούσε, αν το κρίνετε αναγκαίο, να συνεχιστεί για μικρή ακόμη 

περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα έτος). 

Η εκπροσώπηση του Οργανισμού σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών 

μπορεί να ανατίθεται σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για 

ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την 

επιλογή των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος 
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και υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με 

αμοιβή μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό 

Σύλλογο ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και 

καταρτισμό σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή 

παγκύπρια, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από 

κατάλληλη τεκμηρίωση.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 

προκηρύξετε, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 

συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 

και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Ο Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας. 

25. Συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές  στο εξωτερικό. 

Οι πιο πάνω δαπάνες ανήλθαν στις €36.445, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι 

ανακτήσεις δαπανών, που αφορούν κυρίως στο έξοδο των αεροπορικών 

εισιτηρίων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημάναμε ότι, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, με Απόφασή του αρ. 77.020 και ημερ. 4.6.2014 αναφορικά με τη 

σύνθεση αποστολών για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό αποφάσισε, με στόχο 

τη μείωση του διοικητικού κόστους, όπως η κάθε αντιπροσωπεία να αποτελείται 

μέχρι δύο πρόσωπα, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής τριών προσώπων απαιτείται 

έγκριση από τον οικείο Υπουργό. Αναφορικά με το πιο πάνω άρθρο δαπανών 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(α)  Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1311 ημερ. 

4.5.2006, που αφορά στο «επίδομα συντήρησης εξωτερικού» διάταξη  9(β)(i)(2), 

στην κατηγορία Β, περιλαμβάνονται οι κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με πάγιο 

μισθό και δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α και 9(β)(i)(1), και το ποσοστό 

επιδόματος συντήρησης εξωτερικού ανέρχεται στο 75% του ποσού που ισχύει για 

την κατά περίπτωση χώρα ή πόλη. Στην κατηγορία Γ μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνονται κρατικοί λειτουργοί που κατέχουν θέσεις με μισθοδοτική κλίμακα 
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Α14 και πάνω, και το ποσοστό επιδόματος συντήρησης εξωτερικού ανέρχεται στο 

50% του ποσού που ισχύει για την κατά περίπτωση χώρα ή πόλη. 

Σημειώνεται ότι ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος αμείβονται με  ετήσια ποσά 

ύψους €76.939  και €70.106, που αντιστοιχούν στην αρχική βαθμίδα των κλιμάκων 

Α16 και Α15, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, γενικών αυξήσεων 

και τιμαριθμικού επιδόματος. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις  καταβάλλονται 

τα πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης ύστερα από προσκόμιση απόδειξης. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι ο τέως Επίτροπος αμειβόταν στη  βάση πάγιου μισθού 

και ο Βοηθός στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας Α15+1. 

Το Λογιστήριο του ΟΑΠ υπολογίζει το επίδομα συντήρησης εξωτερικού των πιο 

πάνω, κατατάσσοντας τους στην κατηγορία Β.  

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, μας διευκρινίστηκε ότι η αποζημίωση του Επιτρόπου και Βοηθού 

Επιτρόπου δεν εμπίπτει στην πιο πάνω κατηγορία Β, αλλά στην κατηγορία Γ.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι έχει ξεκινήσει διερεύνηση του θέματος με το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και 

προς τούτο θα αποστείλει σχετική επιστολή με τις θέσεις και απόψεις του για 

οριστική διευθέτηση του θέματος. 

(β)  Για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων δεν ζητούνται προσφορές από 

διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία έτσι ώστε να γίνεται σύγκριση τιμών. Επίσης, οι  

διευθετήσεις για διανυκτέρευση γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις απευθείας και 

σε άλλες μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, χωρίς να αναφέρεται αν συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι η λήψη προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, 

εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε σημαντική εξοικονόμηση ενώ 

παράλληλα θα συνοδεύεται από το σχετικό διοικητικό κόστος λήψης και 

αξιολόγησης των προσφορών, με δεδομένο μάλιστα ότι οι τιμές των εισιτηρίων 

διαφοροποιούνται σε καθημερινή βάση. 

(γ)  Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας  του 

Οργανισμού, αποτελούμενη από  τον  Επίτροπο, Βοηθό Επίτροπο και 

Προϊστάμενο Τμήματος Άμεσων Πληρωμών,  στον Οργανισμό Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Αθήνα 
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από τις 11 – 13.7.2016. Πρωταρχικός στόχος της επίσκεψης ήταν η περαιτέρω 

ενδυνάμωση της συνεργασίας των δυο Οργανισμών. Αίτημα για έγκριση 

πραγματοποίησης της επίσκεψης  υποβλήθηκε στον οικείο Υπουργό στις 4.7.2016 

και η σχετική έγκριση δόθηκε στις 5.7.2016. Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Η έγκριση του Υπουργού αφορούσε στην περίοδο 11 – 13.7.2016 

(Δευτέρα - Τετάρτη) ωστόσο η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατά την 

περίοδο 10 – 13.7.2016 (Κυριακή - Τετάρτη).  

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η έγκριση του Υπουργού αφορούσε την 

επίσκεψη στα κτήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11,12 και 13.07.2016 και ι ότι 

για να καταστεί εφικτή η επίσκεψη στα κτήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 

11.7.2016 θα έπρεπε η αντιπροσωπεία ΚΟΑΠ να ταξιδέψει 

αεροπορικώς στις 10. 7.2016. 

 Για τη διανυκτέρευση του Επιτρόπου καταβλήθηκε ποσό ύψους €325 το 

βράδυ και στην περίπτωση του Βοηθού Επιτρόπου και του 

Προϊστάμενου Τμήματος Άμεσων Πληρωμών €90 το βράδυ. Παρόλο 

που, βάσει της σχετικής εγκυκλίου, καταβάλλεται το πραγματικό κόστος 

διανυκτέρευσης, εκφράσαμε την άποψη ότι, στη μία πιο πάνω 

περίπτωση, το κόστος ήταν υπερβολικά υψηλό και ότι τέτοια έξοδα 

πρέπει να αποφεύγονται. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι επιλέγηκε ξενοδοχείο ώστε να είναι εφικτή η 

πραγματοποίηση συναντήσεων εντός του ξενοδοχείου, προς αποφυγή διενέργειας 

πρόσθετων εξόδων.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι ακόμα και η  ικανοποίηση των πιο πάνω 

αναγκών θα μπορούσε να γίνει με πιο οικονομικό τρόπο.  

(δ)  Όπως αναφέρεται σε σημείωμα ημερ. 6.10.2016 του  Προϊστάμενου Άμεσων 

Πληρωμών, στο πλαίσιο  παρουσίασης/διευκρινήσεων και συζήτησης του Σχεδίου 

δράσης σχετικά με το σύστημα πληρωμών της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

αιγοπροβάτων, θα πραγματοποιούνταν πρόσθετες συναντήσεις στις Βρυξέλλες. 

Ενόψει της σημαντικότητας,  τόσο της παρουσίασης του Σχεδίου δράσης άλλα  και 

των συναντήσεων που προγραμματίστηκαν, εισηγήθηκε όπως η εκπροσώπευση 

του Οργανισμού είναι στο  υψηλότερο δυνατόν επίπεδο, αναφέροντας ότι θα ήταν 
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βοηθητική η γραφειακή υποστήριξη της αντιπροσωπείας του ΟΑΠ. Ο Επίτροπος 

ενέκρινε την συμμετοχή τεσσάρων ατόμων, (του ιδίου, του Προϊστάμενου Άμεσων 

Πληρωμών, της Υπεύθυνης Μονάδας Διαπίστευσης, Οριζόντων Θεμάτων και 

Μέτρων Στήριξης για Ζώα και μιας γραφέως). Στη συνέχεια αποφασίστηκε η 

συμμετοχή τριών ατόμων, δηλαδή ως πιο πάνω, εκτός της Υπεύθυνης Μονάδας 

Διαπίστευσης, Οριζόντων Θεμάτων και Μέτρων Στήριξης για Ζώα. 

Στις 6.10.2016 υποβλήθηκε στον οικείο Υπουργό αίτημα για έγκριση επίσκεψης  

για τις 20, 21 και 22.10.2016. Η έγκριση δόθηκε στις 18.10.2016, υπό μορφή 

σημειώματος στην επιστολή αίτημα του ΟΑΠ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

κατά την περίοδο 19 - 23.10.2016. Αναφορικά με την επίσκεψη αυτή 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Για τη διανυκτέρευση λήφθηκαν τιμές από πέντε ξενοδοχεία τεσσάρων 

αστέρων σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Οι τιμές κυμαίνονταν για 

όλη την αποστολή, για το σύνολο των διανυκτερεύσεων, από €1.513 έως 

€2.116. Παρά τις σχετικές υποδείξεις του Λογιστηρίου του Οργανισμού, 

επιλέγηκε τελικά το ξενοδοχείο που προσέφερε τις υψηλότερες τιμές. Ο 

Επίτροπος και ο Προϊστάμενος Άμεσων Πληρωμών διέμειναν σε δωμάτια 

με κόστος €211 το βράδυ και η γραφέας σε χαμηλότερης κατηγορίας 

δωμάτιο, με κόστος €159,25 το βράδυ. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι  η έρευνα έγινε με σκοπό να καταδείξει τα 

πέντε πιο φθηνά ξενοδοχεία 4 αστέρων σε μια ακτίνα ενός περίπου χιλιομέτρου 

στη συγκεκριμένη περιοχή, για να διαφανεί η λογικότητα της χρέωσης του 

ξενοδοχείου που αποτελούσε την πρώτη επιλογή της αποστολής του Οργανισμού.  

 Έχουμε την άποψη ότι, εφόσον κρίθηκε ότι θα ήταν βοηθητική η 

συμμετοχή ατόμου για γραφειακή υποστήριξη της αντιπροσωπείας, 

αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί από το προσωπικό της Μόνιμης 

Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι  λόγω του περιεχομένου των 

συναντήσεων,  κρίθηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική η παροχή 

γραφειακής υποστήριξης από το προσωπικό του ΟΑΠ, γνωστικού με τα 

θέματα λειτουργίας του Οργανισμού.  
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Σύσταση: Σε μελλοντικές περιπτώσεις εισηγηθήκαμε όπως οι αποφάσεις για 

σύνθεση των αποστολών, καθώς και οι επιλογές διαμονής γίνονται  με σύνεση και 

φειδώ.  

Ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός ενεργεί σύμφωνα με την πιο 

πάνω σύσταση εξ’ ου και από τα 37 ταξίδια που έγιναν μόνο στα δύο κρίθηκε 

αναγκαίο η εκπροσώπηση να αποτελείται από τρία άτομα.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την αρχική της θέση, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

για τις όποιες γίνεται αναφορά.  

 
 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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