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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

 

 

1. Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Νομικό πλαίσιο. 

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

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

Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών 

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

Νόμου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος δεν υπάγεται σε 

οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. 

Σκοποί του Οργανισμού είναι, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, η διαχείριση 

των πιστώσεων που προέρχονται τόσο από τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και από την Κυπριακή ∆ημοκρατία, οι οποίες κατατίθενται στο Ταμείο 

Πληρωμών του Οργανισμού, η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις 

πιστώσεις αυτές και η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις αυτές, 

οι οποίες χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 

3. ∆ιαπίστευση. 

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

από την Αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, που ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, 

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

Υπουργός, ως Αρμόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, διορίζει τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, και που έχει ως 

κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της τήρησης από τον ΟΑΠ των 

προϋποθέσεων διαπίστευσης.   

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

Οργανισμό καθεστώς διαπίστευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών 

κοινοτικών Κανονισμών.  Η τελευταία πράξη διαπίστευσης δημοσιεύτηκε στην 

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

Οργανισμός να διενεργεί πληρωμές που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 

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

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

Αρμόδια Αρχή οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ανά τριετία κατά πόσο ο Οργανισμός Πληρωμών  εξακολουθεί να συμμορφώνεται 

με τα κριτήρια διαπίστευσης.   

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

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

διαπίστευσης κατά την 15η Οκτωβρίου 2009, υποβλήθηκε στην Επιτροπή, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 885/2006, στις 27.4.2010.  Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένα 

θέματα που αναφέρονται και στην έκθεση του Οργάνου Πιστοποίησης για το 2009 

ως μεσαίας σοβαρότητας (δηλ. έχουν βαθμολογηθεί με 2, με άριστα το 5), για τα 

οποία θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα το συντομότερο. Τα σημαντικότερα 

από αυτά αφορούν τις αδυναμίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και του ελέγχου των διαδικασιών των αναδόχων οργανισμών, 

θέματα που επισημαίνονται και στις εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για σειρά ετών. 

Σημειώνεται ότι στη σχετική βεβαίωση του Υπουργού, η οποία υποβλήθηκε μαζί με 

την πιο πάνω έκθεση, επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών τηρεί 

όλα τα κριτήρια διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 1290/2005. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Γ∆ΓΑΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθεί έγγραφο εργασίας βάσει του οποίου 

θα υπολογίζει και θα επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις στα κράτη μέλη για τη μη 

τήρηση/εφαρμογή των κριτηρίων διαπίστευσης, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο 

επιτακτική τη συμμόρφωση του Οργανισμού με αυτά. 

4. ∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8(1)(γ)(iii) του Κανονισμού 1290/2005, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2007, οι επικεφαλής των Οργανισμών Πληρωμών 

οφείλουν να υποβάλλουν, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, δήλωση 

αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να αναφέρει αν, κατά την κρίση 

τους, οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν και ελέγχθηκαν από το Όργανο 

Πιστοποίησης παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των 

εσόδων και ότι έχει θεσπιστεί σύστημα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για 
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τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλληλα 

διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης 

αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς κανόνες. 

Με βάση τα πιο πάνω ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών υπέβαλε, στις 12.1.2010, 

δήλωση αξιοπιστίας χωρίς επιφύλαξη για το οικονομικό έτος 16.10.2008 – 

15.10.2009.   

5. Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναδόχους. 

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

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

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής 

Βιομηχανίας, το Τμήμα Τελωνείων, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι πιο πάνω ανάδοχοι διεκπεραιώνουν 

τις αιτήσεις για τα μέτρα που τους έχουν ανατεθεί μέχρι το στάδιο της έγκρισης της 

πληρωμής και στη συνέχεια αποστέλλουν τους φακέλους με όλα τα σχετικά στον 

Οργανισμό, ο οποίος καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρεί τα 

απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σχετικό μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί και με την 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη για εφαρμογή 

του μέτρου απόσυρσης σιτηρών. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 885/2006, όπου 

καθορίζονται τα κριτήρια διαπίστευσης των Οργανισμών Πληρωμών, στην περίπτωση 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε άλλους Οργανισμούς πρέπει να πληρούνται διάφοροι 

όροι που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «ο Οργανισμός Πληρωμών επανεξετάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα τις εκχωρηθείσες λειτουργίες, προκειμένου να επιβεβαιώσει 

ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και ότι υπάρχει συμμόρφωση 

με τους Κοινοτικούς Κανόνες».  Επίσης, στις συμφωνίες αναδοχής προβλέπεται ότι 

ο ΟΑΠ δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στον ανάδοχο προς εξακρίβωση 

της εφαρμογής των διαδικασιών της συμφωνίας βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.  

Παρόλο που το Τμήμα Έγκρισης Πληρωμών του ΟΑΠ διενεργεί συχνούς 

επιπρόσθετους ελέγχους σε αιτήσεις δικαιούχων μέτρων υπό αναδοχή και η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού διενεργεί, δειγματοληπτικά, 

ελέγχους σε σχέση με τη λειτουργία των αναδόχων, δεν φαίνεται, ωστόσο, να 
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διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος ή αξιολόγηση στις διαδικασίες και τα 

συστήματα που εφαρμόζουν οι ανάδοχοι οργανισμοί, με σκοπό την διακρίβωση 

της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς.  Ενόψει του 

ότι την ευθύνη τήρησης των σχετικών Κανονισμών ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής έχει ο Οργανισμός, επαναλάβαμε την εισήγησή μας για διενέργεια 

τέτοιων ελέγχων.  

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι η παραίνεσή μας για επιπρόσθετους 

ελέγχους στα συστήματα και διαδικασίες των αναδόχων με σκοπό τη διακρίβωση 

της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς θα ληφθεί 

υπόψη. 

Σύμφωνα με σχετική πρόνοια των σχετικών συμφωνιών, οι ανάδοχοι οργανισμοί 

υπέβαλαν, τον Οκτώβριο του 2009,  δηλώσεις αξιοπιστίας προς τον Επίτροπο, σε 

σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 15.10.2009, στον τύπο της δήλωσης 

αξιοπιστίας που υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6. Οικονομική κατάσταση. 

Αποτελέσματα έτους:  Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το έλλειμμα πριν τη 

φορολογία για το 2009 ήταν €912.486 σε σύγκριση με €296.589 το  2008. 

 
 2009 

€000 
 2008 

€000 

Εισοδήματα 172.603 172.349 
Πληρωμές σε δικαιούχους (165.660) (165.878) 
 6.942 6.471 
Χρεόλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 735 707 
Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (11.313) (11.002) 
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 2.723 3.527 
Έλλειμμα για το έτος πριν τη φορολογία (913) (297) 
Φορολογία (274) (805) 
Έλλειμμα για το έτος (1.187) (1.102) 
 

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας για το 2008 έχουν 

αναπροσαρμοστεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των ωφελημάτων του 

προσωπικού, στη βάση αναλογιστικής μελέτης που ολοκληρώθηκε εντός του 2009. 

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

διενέργεια πληρωμών των σχετικών επιδοτήσεων, τόσο από εθνικούς πόρους όσο 

και από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.  Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον Οργανισμό 
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επιπλέον των πληρωμών που έχουν διενεργηθεί περιλαμβάνονται στους πιστωτές 

του ισολογισμού ως ποσά πληρωτέα για εφαρμογή νέων και υφιστάμενων μέτρων.   

Η κρατική χορηγία που καταβάλλεται για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 

Οργανισμού λογιστικοποιείται στα έσοδα της ίδιας περιόδου που επιβαρύνθηκε με 

τις δαπάνες αυτές.  Σε περίπτωση που καταβάλλεται στον Οργανισμό ποσό 

μεγαλύτερο των συνολικών λειτουργικών δαπανών που έχουν διενεργηθεί, μετά 

την αφαίρεση άλλων εσόδων του Οργανισμού, η διαφορά παρουσιάζεται στον 

ισολογισμό στα ποσά για κάλυψη μελλοντικών εξόδων λειτουργίας. Το ποσό αυτό, 

στις 31.12.2009, ανερχόταν στα €3.589.855. 

Οι πληρωμές σε δικαιούχους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως 

έξοδα κατά το έτος έγκρισής τους, και τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εξόδων. 

7. Προϋπολογισμός Ταμείου Λειτουργίας. 

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

ετήσιο Προϋπολογισμό που αφορά στο Ταμείο Λειτουργίας, ο οποίος υπόκειται 

στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

υποβάλλεται για το σκοπό αυτό από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο 

μέχρι την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους που αφορά και κατατίθεται ενώπιον 

της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου του έτους αυτού. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού του, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ’ 

ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον 

κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των  δύο μηνών. 

Αναφορικά με το Ταμείο Πληρωμών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισμού.   

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού:  Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Λειτουργίας του Οργανισμού για το έτος 2009 στάληκε στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 

5.8.2008 και στις 19.8.2009 διαβιβάστηκε από το εν λόγω Υπουργείο στο 

Υπουργείο Οικονομικών.  Το Υπουργείο Οικονομικών υπέδειξε την ανάγκη 

μείωσης των συνολικών δαπανών και βάσει των υποδείξεων αυτών υποβλήθηκε, 

στις 13.11.2008, αναθεωρημένο προσχέδιο του Προϋπολογισμού.  Ακολούθησαν 

νέες διαβουλεύσεις σχετικά με το θέμα περίληψης, στον Προϋπολογισμό, νέων 

μόνιμων θέσεων, και κατόπιν επίτευξης συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών, 

ετοιμάστηκε ο τελικός αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, ο οποίος διαβιβάστηκε 
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στο Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 10.12.2008, για προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7.1.2009, και 

αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 13.3.2009. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων 

που παραχωρήθηκαν ήταν €12.975.100. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  

(i) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για 

το έτος 2009 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε έξι άρθρα συνολικού ύψους 

€82.668, οι οποίες καλύφθηκαν, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από 

εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του Προϋπολογισμού καθώς και από τη 

μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες και 

Αποθεματικό», σύμφωνα με την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από 

το άρθρο 4 του Περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Πληρωμών Νόμου 

του 2009 (Ν.12(ΙΙ)/2009).  Με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω 

άρθρου του Νόμου, κατατέθηκε στις 26.2.2010 σχετική έκθεση για ενημέρωση 

της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(ii) Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού.  Παρατηρήθηκε ότι από το 

συνολικό ποσό των €12.975.100 που προϋπολογίστηκε για κάλυψη των 

εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού, δαπανήθηκαν €10.465.527, δηλαδή 

προέκυψε ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού ύψους 80,7%.  Τα 

κυριότερα κονδύλια με χαμηλά ποσοστά υλοποίησης παρουσιάζονται στον 

πιο κάτω πίνακα: 

Άρθρο  Περιγραφή 
Εγκεκριμένες 
πιστώσεις 

Πραγματική 
δαπάνη  

Ποσοστό 
υλοποίησης 

   € €   
07681  Αγορά Μηχανημάτων, 

Εξοπλισμού, 
Προγραμμάτων και 
Υπηρεσιών 

434.750 216.797  49,9% 

07759  Ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης  Μέτρων 
ΠΑΑ 2007 – 2013 

400.000 189.632  47,4% 

07760  Επανασχεδιασμός 
ΟΣ∆Ε 

138.000 31.318  22,7% 

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τους λόγους που οδήγησαν στην περιορισμένη 

υλοποίηση των πιο πάνω Κονδυλίων του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο ετήσιος Προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τη δυνατότητα 
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εκτέλεσής του ώστε το ποσοστό υλοποίησης να είναι όσο το δυνατό ψηλότερο.  

Επίσης, ενόψει της σημαντικότητας των πιο πάνω έργων στη διεκπεραίωση των 

εργασιών του Οργανισμού, ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρηθεί ενήμερη για 

τα μέτρα που λήφθηκαν από τον Οργανισμό για έγκαιρη υλοποίησή τους και 

αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τους αιτητές γεωργούς. 

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι η μειωμένη υλοποίηση του Άρθρου 

07681 οφείλεται κυρίως στη διαφοροποίηση των αρχικών αναγκών του 

Οργανισμού ή/και τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν, με αποτέλεσμα να μην 

καταστεί δυνατή η αξιοποίηση πρόνοιας ύψους €137.000 που αφορούσε στην 

ανάπτυξη/τροποποίηση διαφόρων λογισμικών και αγορά υπηρεσιών συμβούλων.  

Όσον αφορά στο Άρθρο 07759, το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης οφείλεται στο ότι 

το έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις, και εφόσον οι πληρωμές γίνονται στη βάση 

προόδου του έργου,  δεν κατέστη δυνατό να καταβληθούν σύμφωνα με τον αρχικό 

προγραμματισμό.  Με πληροφόρησε επίσης ότι το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης 

του Άρθρου 07760 οφείλεται στο ότι οι υπηρεσίες ∆ιευθυντή Έργου καλύφθηκαν 

εσωτερικά, η ανάγκη για επισκέψεις συμβούλων καλύφθηκε από το έργο Twinning 

Light, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν 

διενεργήθηκαν δαπάνες έναντι της  πρόνοιας που αφορούσε στο κόστος 

ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού και μέρος της προκαταβολής για 

μηχανογράφηση εφαρμογών, αφού ο Οργανισμός δεν προχώρησε στην 

προκήρυξη προσφοράς. 

8. Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισμού.   Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού για το 2008, οι προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ήταν 134 

(120 το 2008)  από τις οποίες, κατά την 31.12.2009, ήταν πληρωμένες 114 (116 το 

2008), ενώ 20 παρέμειναν κενές.  Στις 31.12.2009 υπηρετούσαν επίσης στον 

Οργανισμό 115 έκτακτοι υπάλληλοι (121 το 2008) και τέσσερεις ωρομίσθιοι (έξι το 

2008).  Όπως προκύπτει, ο Οργανισμός συνεχίζει να εργοδοτεί μεγάλο αριθμό 

έκτακτων υπαλλήλων σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό που απασχολεί.  

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι το έκτακτο προσωπικό καλύπτει στην 

ουσία μόνιμες ανάγκες.  Ο Οργανισμός ζήτησε την έγκριση νέων θέσεων στον 

Προϋπολογισμό του 2010 για αντικατάσταση των θέσεων εκτάκτων αλλά το 
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Υπουργείο Οικονομικών παρέπεμψε το θέμα για επανεξέταση με τον 

Προϋπολογισμό του 2011. 

(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 31.12.2009 ανήλθαν 

στα €8.207.148 (31.12.2008 - €7.608.200).  Συνεπώς, ο ετήσιος μέσος όρος 

δαπανών για κάθε εργοδοτούμενο ήταν €34.924 ( €31.054 το 2008).  Το ποσό 

αυτό είναι σχετικά χαμηλό αφού πρόκειται για νεοσύστατο Οργανισμό, οι 

υπάλληλοι του οποίου βρίσκονται ακόμη στις πρώτες βαθμίδες της κλίμακάς τους.  

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του 2008 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη το κόστος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων 

του Οργανισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναλογιστικής μελέτης που 

διενεργήθηκε.   

(γ) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού.  Όπως αναφέρεται και σε 

προηγούμενες εκθέσεις μας, σύμφωνα με το άρθρο 20 (3)(β) του Νόμου, τα 

ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, 

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

Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2005.   

Στη βάση εισήγησής μας, ο Οργανισμός προέβη, στις 14.4.2009, στην ανάθεση 

διενέργειας σχετικής μελέτης σε αναλογιστή.  Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης στις 31.12.2009 

ανερχόταν σε €5.895.226 (31.12.2008 - €4.616.795).  Η υποχρέωση αυτή έχει 

αναγνωριστεί άμεσα στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος μέσω του 

συσσωρευμένου αποθεματικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 19. 

Το θέμα της μεταφοράς της συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλων του Οργανισμού 

από και προς τη ∆ημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμούς ∆ημοσίου ∆ικαίου στους 

οποίους λειτουργεί Ταμείο/Σχέδιο  Συντάξεων όμοιο με το Κυβερνητικό, το οποίο 

επισημάναμε και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, βρίσκεται υπό συζήτηση με το 

Γενικό Λογιστήριο και όπως με πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, αναμένεται 

οριστικό ξεκαθάρισμά του εντός του 2011. 
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9. Προσωπικό ανάδοχων Οργανισμών. 

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

15.4.2010,  164 άτομα για διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που τους εκχωρήθηκαν 

από τον ΟΑΠ, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το Κράτος,  μέσω των Κονδυλίων 

του Προϋπολογισμού των αναδόχων. 

10. Πληρωμές σε δικαιούχους.  

Κατά τη διάρκεια του 2009 διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €165.597.174 (2008 - 

€165.773.111), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κατά €115.721.046  ή ποσοστό 

69,9% από την Κυπριακή ∆ημοκρατία (2008 - €101.255.469 ή ποσοστό 61,1%) και 

κατά €49.876.128 ή ποσοστό 30,1% (2008 - €64.517.642 ή ποσοστό 38,9%) από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

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

σύνολο των πληρωμών σε δικαιούχους κατά το 2009 ανήλθε σε €165.660.483 

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

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος όπου εγκρίνονται οι 

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

Από τον έλεγχο των πληρωμών επιδοτήσεων και των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν σε σχέση με τα πιο πάνω μέτρα προέκυψαν τα ακόλουθα: 

11. Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηματοδότηση.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της αρ. 32 ημερ. 16.3.2010, αποφάσισε την 

εξαίρεση ποσού ύψους €756.946 που ισοδυναμεί με αποκοπή ύψους 10%, από 

την κοινοτική χρηματοδότηση για το 2004, λόγω της ποιότητας και χρόνου 

εκτέλεσης των επιτόπιων ελέγχων σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές του υπό 

αναφορά έτους και λόγω αδυναμιών στο γενικό σύστημα ελέγχου του Οργανισμού. 

Επίσης, η Γ∆ΓΑΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επιστολή της ημερ. 3.3.2010, 

ενημέρωσε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμμένει στη θέση της ότι η χορήγηση στρεμματικών 

ενισχύσεων δεν έγινε σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες κατά τη διάρκεια των 

ετών 2005, 2006 και 2007, και προτείνει τον αποκλεισμό από την κοινοτική 

χρηματοδότηση ποσού ύψους €14.610.901.  Ως βασικοί λόγοι του αποκλεισμού 

αναφέρονται οι αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων/Σύστημα 

Γεωγραφικής Πληροφόρησης, οι ελλείψεις στο θέμα της ποιότητας των επιτόπιων 
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ελέγχων και το χαμηλό ποσοστό των επιτόπιων ελέγχων.  Επισημάναμε ότι το 

ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης που προτείνεται αντιπροσωπεύει το περίπου 

20% της κοινοτικής χρηματοδότησης που λήφθηκε κατά τα εν λόγω έτη το οποίο 

είναι, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα αυστηρό αφού, από επισκόπηση των 

σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής σε σχέση με δημοσιονομικές διορθώσεις, 

από το 2005 και μετά (απόφαση Επιτροπής με αρ. 22), προκύπτει ότι οι 

περισσότερες δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται κυμαίνονται μεταξύ 

2% και 5%, ενώ μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν διορθώσεις 

ύψους 10% και άνω.  Εκφράσαμε την άποψη ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη 

σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός σε σχέση με το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, τα οποία αναλύονται σε 

χωριστή παράγραφο της έκθεσής μας. 

Επισημαίνεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με επιστολή του 

ημερ. 16.2.2010 προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

τονίζει ότι, εάν το κράτος αποφασίσει να καλύψει με κρατικούς πόρους τη 

μελλοντική μείωση της κοινοτικής επιδότησης λόγω του πιο πάνω αποκλεισμού, 

τότε τίθεται σοβαρό ζήτημα κρατικής ενίσχυσης προς τους γεωργούς η οποία εκ 

πρώτης όψεως είναι ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις, 

ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τους περί Ελέγχου 

των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 2009. 

Παρόμοιος έλεγχος διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα 

αποτελέσματα του οποίου καταδεικνύουν σειρά αδυναμιών στο ΟΣ∆Ε. Σύμφωνα 

με το συνοπτικό πόρισμα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «Οι ελεγκτές δεν 

αποκόμισαν παρά μόνο περιορισμένη βεβαιότητα ότι τα συστήματα εποπτείας και 

ελέγχου λειτουργούν ικανοποιητικά και ότι οι πληρωμές σχετικά με τις ενισχύσεις 

στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ (Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης) είναι, στην 

Κύπρο, νόμιμες και κανονικές». 

Η Επιτροπή είχε προτείνει επίσης την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 

10% σε σχέση με την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και των 

μέτρων για τις μειονεκτικές περιοχές του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 

2006, η οποία αντιστοιχούσε σε ποσό €1.050.049.  Ο Οργανισμός προσέφυγε στο 

όργανο συμβιβασμού το οποίο έκρινε ότι οι δικαιολογίες και εξηγήσεις που 

δόθηκαν ήταν ικανοποιητικές.  Ως αποτέλεσμα, ο Οργανισμός πέτυχε μείωση στη 
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δημοσιονομική διόρθωση που επιβλήθηκε, από 10% σε 5%, για συνολικό ποσό 

ύψους €341.450. 

12. Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α)  Υπέρβαση ανώτατης ετήσιας χρηματοδότησης.  Ο Κανονισμός 889/2009 

ορίζει, για κάθε κράτος μέλος, τα ανώτατα όρια των συνολικών ποσών που 

μπορούν να χορηγηθούν ως άμεσες ενισχύσεις κατά τη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους 2009. Το ανώτατο όριο της ετήσιας συνολικής 

χρηματοδότησης για το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για την Κύπρο 

για το υπό αναφορά έτος ορίζεται σε €24.597.000. 

Σύμφωνα με επιστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

ημερ. 1.10.2009, ο ΚΟΑΠ υπερέβηκε κατά €320.828,64 το πιο πάνω όριο.  Ο 

Επίτροπος, με επιστολή του ημερ. 7.9.2009 προς τη Γ∆ΓΑΑ, αποδίδει την 

υπέρβαση του προϋπολογισμού στο γεγονός ότι, κατά τον υπολογισμό της 

επιδότησης ανά δεκάριο, ο οικονομικός φάκελος διαιρέθηκε με τις προς πληρωμή 

εκτάσεις της δεδομένης στιγμής, οι οποίες δεν ήταν τελικές, αιτιολόγηση η οποία 

δεν έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αναφορά στην υπέρβαση του 

ορίου γίνεται και σε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με έλεγχο που 

διεξάχθηκε αναφορικά με την αξιοπιστία των ελέγχων και των επιθεωρήσεων στα 

πλαίσια των καθεστώτων ΚΕΣΕ/ΟΣ∆Ε.  Στην απάντησή του προς το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ο ΟΑΠ σημειώνει ότι το ποσό της υπέρβασης ουδέποτε εκταμιεύθηκε, 

αλλά δόθηκε αποκλειστικά από εθνικά κονδύλια, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση 

των ανώτατων ορίων για συμπληρωματικές και εθνικές ενισχύσεις σύμφωνα με τη 

συνθήκη προσχώρησης. 

(β) ∆ιασταυρούμενοι έλεγχοι εκτάσεων που καλλιεργούνται με αμπέλια.  Στην 

έκθεσή μας για το 2008 αναφέραμε ότι, από αντιπαραβολή των εκτάσεων 

συγκεκριμένων τεμαχίων που επιδοτούνται τόσο κάτω από το Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων, όσο και κάτω από διάφορα Μέτρα που χειρίζεται το Συμβούλιο 

Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), διαπιστώθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις, 

διαφορές στις μετρήσεις που καταγράφηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που 

διενεργήθηκαν από τον ΟΑΠ και το ΣΑΠ κατά το ίδιο έτος στα ίδια τεμάχια.  Στη 

σχετική απάντησή του, ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι προγραμματίζονταν 

κοινές επισκέψεις σε τεμάχια με ελεγκτές του ΣΑΠ με σκοπό να προωθηθεί η 
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συναντίληψη των δύο οργανισμών όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων 

των αμπελώνων,  διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.  

Επίσης, στην ίδια έκθεση εισηγηθήκαμε τη διενέργεια διασταυρούμενων ελέγχων 

των αρχείων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και του ΟΑΠ πριν από την 

καταβολή εκταρικής επιδότησης σε τεμάχια δηλωθέντα ως αμπέλια, αφού αυτό   θα 

βοηθούσε στον εντοπισμό και περαιτέρω διερεύνηση περιπτώσεων αμπελιών που 

έχουν εκριζωθεί στα πλαίσια των Μέτρων ΣΑΠ 1α (Πριμοδότηση εκρίζωσης 

αμπελώνων) και ΣΑΠ 1β (Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων) και 

επανεμφανίζονται στις αιτήσεις των εκταρικών επιδοτήσεων ως αμπέλια, έτσι ώστε 

να αποφεύγεται η καταβολή εκταρικής επιδότησης σε μη δικαιούχους.  Στη βάση 

της εισήγησής μας, λήφθηκαν από το ΣΑΠ ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των 

τεμαχίων που συμμετείχαν στα Μέτρα ΣΑΠ 1α 2004-2005, ΣΑΠ 1α 2008-2009 και 

ΣΑΠ 1β 2008-2009, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια 

διασταυρούμενων ελέγχων με τη βάση δεδομένων του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων.    

Από τον έλεγχο του Σχεδίου Εκταρικής Επιδότησης του 2009, διαπιστώθηκε και 

πάλι ότι, για μεγάλο αριθμό τεμαχίων τα οποία επιδοτήθηκαν από το Μέτρο ΣΑΠ 

1β κατά την περίοδο 2007-2008, καταβλήθηκε εκταρική επιδότηση το 2009 στη 

βάση καλλιέργειας με οινοποιήσιμα αμπέλια, πριν δηλαδή την πάροδο της διετούς 

περιόδου υποχρεωτικής αγρανάπαυσης. Επισημάναμε ότι σε μεγάλο αριθμό των 

περιπτώσεων αυτών, τα τεμάχια δηλώθηκαν από τον ίδιο αιτητή ο οποίος 

επιδοτήθηκε για την εκρίζωσή τους κάτω από το Μέτρο ΣΑΠ 1β, ενώ για αρκετά 

τεμάχια το άθροισμα των εκτάσεων που επιδοτήθηκαν για εκρίζωση (Μέτρο ΣΑΠ 

1β) και καλλιέργεια (Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων) υπερβαίνει τη μέγιστη 

επιλέξιμη έκταση, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για περιπτώσεις 

όπου εκριζώθηκε μόνο τμήμα του τεμαχίου κάτω από το Μέτρο ΣΑΠ 1β, με το 

υπόλοιπο να παραμένει επιλέξιμο για εκταρική επιδότηση. 

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα λάβει όλες τις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ούτως ώστε να γίνεται καταλληλότερη χρήση 

των δεδομένων του ΣΑΠ σε σχέση με τους πολλαπλούς διασταυρωτικούς ελέγχους 

επιλεξιμότητας που διεξάγονται από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του 

ΟΑΠ. 
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Αναφορικά με την περσυνή μας επισήμανση για επιδότηση αμπελιών τα οποία 

επιδοτήθηκαν για εκρίζωση από το Μέτρο ΣΑΠ 1α, από το Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2008, ο Οργανισμός  μας πληροφόρησε ότι υπήρχαν περιπτώσεις 

τεμαχίων για τα οποία το ΣΑΠ είχε εκχωρήσει νέο δικαίωμα φύτευσης.  Θεωρούμε 

ότι το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει τον Οργανισμό καθώς αποτελεί ένδειξη μη 

επίτευξης των στόχων του Μέτρου αφού, σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο για 

αιτητές του ΣΑΠ 1α 2008-2009, στόχος του Μέτρου είναι «ο περιορισμός της 

ετήσιας κοινοτικής πλεονασματικής παραγωγής σταφυλιών και η ενθάρρυνση για 

την αποχώρηση των παραγωγών οι οποίοι κρίνουν ως μη οικονομικά βιώσιμη την 

καλλιέργεια αμπελώνων», το οποίο δεν συνάδει, κατά την άποψή μας, με την 

εκχώρηση νέων αδειών φύτευσης.  Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, 

ο στόχος του υπό αναφορά Μέτρου ήταν ο περιορισμός της πλεονασματικής 

παραγωγής τεσσάρων συγκεκριμένων ποικιλιών και ο ΣΑΠ, ως αρμόδια αρχή, έχει 

το δικαίωμα να εκδίδει νέες άδειες φύτευσης με ποικιλίες συνήθως παραδοσιακές ή 

νέες που βοηθούν στη βελτίωση του κυπριακού αμπελώνα. 

(γ) Τροποποιήσεις σε υποβληθείσες αιτήσεις. Σύμφωνα με την καταγραμμένη 

διαδικασία παραλαβής αιτήσεων, τυχόν αλλαγές σε υποβληθείσες αιτήσεις γίνονται 

με διαγραφή των λανθασμένων πληροφοριών, αναγραφή των νέων στοιχείων με 

τη μονογραφή του αιτητή και την ημερομηνία της τροποποίησης.  Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις αιτήσεων για τις οποίες έγιναν 

αποδεκτές τροποποιήσεις όπου η μονογραφή δεν συνάδει με την υπογραφή του 

αιτητή ή το γραφικό του χαρακτήρα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι 

τροποποιήσεις που έγιναν κατά την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης από τον 

αιτητή έγιναν με διαφορετικό μελάνι και γραφικό χαρακτήρα, ενώ εντοπίστηκε και 

περίπτωση τροποποίησης της αιτούμενης έκτασης χωρίς μονογραφή από τον 

αιτητή.  Στην έκθεση αρχικών διαπιστώσεων του ελέγχου που διενήργησε το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) κατά το 2009 σχετικά με την αξιοπιστία των 

ελέγχων και επιθεωρήσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων ΚΕΣΕ/ΟΣ∆Ε, 

επισημαίνεται ότι με την μέθοδο της μονογραφής των τροποποιήσεων δεν 

παρέχονται αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου 

που πραγματοποιεί τις τροποποιήσεις στις έντυπες αιτήσεις.  Ο Βοηθός Επίτροπος 

μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει διενεργηθεί καμία τροποποίηση σε αίτηση, χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση του ίδιου του αιτητή. 
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Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις αποσύρσεων ή τροποποιήσεων τεμαχίων σε 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων της 

αίτησης, δεν είναι εμφανής στο σύστημα μηχανογράφησης η ημερομηνία κατά την 

οποία ο αιτητής απέσυρε ή τροποποίησε τις πληροφορίες τεμαχίου έτσι ώστε να 

υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση ως προς τις τροποποιήσεις που γίνονται στις 

αιτήσεις, πέραν των αρχείων ελεγκτικού ίχνους που μπορούν να εξαχθούν από το 

μηχανογραφικό σύστημα.  Το θέμα αυτό επισημαίνεται και στην έκθεση 

αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε το ΕΕΣ. 

(δ) Αλλαγές στη καταγραμμένη μέγιστη επιλέξιμη έκταση τεμαχίων.  Για 

μεγάλο αριθμό τεμαχίων (πέραν των 7.000) η μέγιστη επιλέξιμη έκταση (ΜΕΕ) 

όπως είχε καταγραφεί στη βάση δεδομένων του ΟΑΠ το 2007 έχει δεχθεί αλλαγές 

τόσο το 2008 όσο και το 2009.  Το γεγονός αυτό, και εξαιρουμένης της 

πιθανότητας κάποια από τα εν λόγω τεμάχια να παρουσιάζουν γνήσιες αλλαγές 

στην ΜΕΕ λόγω, πχ, αλλαγών στη χρήση της έκτασης, εγείρει αμφιβολίες ως προς 

την αξιοπιστία των μετρήσεων της ΜΕΕ από τον Οργανισμό. Σημειώνεται ότι από 

τα υπό αναφορά τεμάχια, πέραν των 5.000 παρουσίασαν αύξηση στην ΜΕΕ 

μεταξύ των ετών 2008 και 2009, γεγονός που, σύμφωνα με τον Οργανισμό, 

αποδίδεται μερικώς στην λανθασμένη ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων κατά το 

2008 και τον επακόλουθο φυσικό επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε μετά από την 

υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης από τους αιτητές.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Επίτροπος, το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

είναι δυναμικό και οι αλλαγές σε μεγάλο αριθμό τεμαχίων είναι αναμενόμενες.  

Ανέφερε επίσης ότι κατά την περίοδο 2008 και 2009 έγιναν αλλαγές σε περίπου 

53.500 τεμάχια, για τις οποίες ενημερώθηκαν οι αιτητές, οι οποίοι διατηρούν το 

δικαίωμα ένστασης/επανεξέτασης.  Μας πληροφόρησε επίσης ότι, σύμφωνα με 

στοιχεία που συλλέγει ο Οργανισμός από άλλες χώρες, περίπου το 15% των 

τεμαχίων υπόκεινται σε αλλαγές κάθε χρόνο. 

(ε) Ποινές για καθυστερημένη υποβολή. Σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 796/2004, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η υποβολή 

αίτησης ενίσχυσης μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας οδηγεί σε μείωση κατά 1 

%, ανά εργάσιμη ημέρα, των ποσών που ο αιτητής θα είχε δικαίωμα να λάβει εάν η 

αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2009, ως τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων χωρίς ποινή 



 

 

- 15 -

ορίστηκε, μετά από παράταση που δόθηκε, η 10.4.2009, με τελευταία ημερομηνία 

παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων την 5.5.2009.  Όπως διαπιστώθηκε, αιτήσεις 

που παραλήφθηκαν στις 4 και 5.5.2009 επιβαρύνθηκαν με 1% επιπλέον μείωση 

(14% και 15%, αντίστοιχα), λόγω λανθασμένου υπολογισμού της 1.5.2009 ως 

εργάσιμης μέρας.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργηθεί συμπληρωματική 

πληρωμή στους εν λόγω δικαιούχους με το ποσό το οποίο τους αποκόπηκε από 

λάθος. 

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί και 

γίνονται υπολογισμοί για συμπληρωματική πληρωμή.  

(στ) Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης 

μεγαλύτερης από την πραγματική. Το άρθρο 51 του Κανονισμού 796/2004, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2009, καθορίζει τις μειώσεις 

και τους αποκλεισμούς σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την 

πραγματική.  Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, εάν η έκταση που έχει δηλωθεί, 

αναφορικά με μια ομάδα καλλιεργειών, υπερβαίνει την επιλέξιμη έκταση σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 20% (αντί του 30% που ίσχυε μέχρι τότε) της επιλέξιμης 

έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική 

καλλιεργητική ομάδα. 

Όπως διαπιστώθηκε, οι πιο πάνω τροποποιήσεις δεν ήταν σε γνώση του 

Οργανισμού και κατά συνέπεια οι αποκοπές δεν εφαρμόστηκαν ορθά κατά το 

2009.  Συγκεκριμένα, για ομάδες καλλιέργειας όπου παρατηρήθηκε απόκλιση της 

αιτηθείσας από την επιλέξιμη έκταση πέραν του 20%, χορηγήθηκε ενίσχυση για την 

εν λόγω ομάδα, με μείωση της έκτασης κατά το διπλάσιο της διαφοράς (σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού 796/2004 πριν από την τροποποίησή του το 

2009), ενώ η ομάδα καλλιέργειας δεν θα έπρεπε να είχε επιδοτηθεί κατά το 2009.  

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σε συνεδρία της διευθυντικής ομάδας του ΟΑΠ, 

το σφάλμα υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 350 αιτητές και το συνολικό ποσό τις 

€110.000.   Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, έχει προωθηθεί 

σχετική διόρθωση. 

(ζ) Χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Άμεσων Πληρωμών του Τμήματος Έγκρισης 

Πληρωμών του ΟΑΠ, οι πληρωμές των δικαιούχων για το Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων του 2009 θα διενεργούνταν το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
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∆εκεμβρίου 2009 (1.12.2009-15.12.2009).  Ο μεγαλύτερος όγκος των πληρωμών 

διενεργήθηκε τους μήνες ∆εκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010, ενώ πληρωμές 

διενεργήθηκαν και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2010.  Παρόλο που, 

σύμφωνα με το άρθρο 29(2) του Κανονισμού 73/2009, επιτρέπεται η καταβολή των 

ενισχύσεων μέχρι και την 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων που ο ίδιος ο Οργανισμός θέτει.  Ο Βοηθός Επίτροπος 

επισήμανε ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται εσωτερικά και δεν ανακοινώνεται εκτός 

Οργανισμού. 

13. Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1782/2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης 

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

επεξεργασία των αιτήσεων ενίσχυσης και των ελέγχων των πληρωμών.  Σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του ίδιου Κανονισμού, το  ΟΣ∆Ε περιλαμβάνει ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, όπου καταγράφονται τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι αιτήσεις 

ενίσχυσης, σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

εντοπισμού των εκτάσεων που δηλώθηκαν για ενίσχυση, σύστημα προσδιορισμού 

και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αιτήσεις παροχής ενίσχυσης, 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου για τους διοικητικούς ελέγχους και τις επιτόπιες 

επιθεωρήσεις και σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που 

υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. 

Σε σχέση με το πιο πάνω Σύστημα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ορθότητα ηλεκτρονικής βάσης Συστήματος Αναγνώρισης και 

Καταγραφής Αγροτεμαχίων.  Όπως επισημαίνεται και σε προηγούμενες εκθέσεις 

μας, η βάση δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής 

Αγροτεμαχίων του Οργανισμού, στην οποία καταγράφεται η μέγιστη επιλέξιμη 

έκταση του κάθε τεμαχίου, βασίστηκε αρχικά στην κτηματολογική βάση, η οποία 

όμως δεν είχε αναπροσαρμοστεί με την αφαίρεση μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

από τα εν λόγω τεμάχια (π.χ. υδατοδεξαμενών, δασών, δρόμων, υποστατικών) 

ενώ, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, σε 

αρκετές περιπτώσεις η κτηματολογική βάση παρουσίαζε λάθη.  Ως αποτέλεσμα, 

κατά τους επιτόπιους ελέγχους προηγούμενων ετών παρατηρήθηκαν μεγάλες 
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αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθεισών και των επιλέξιμων εκτάσεων, ενώ οι 

δικαιούχοι ενδεχομένως να επιδοτήθηκαν για εκτάσεις μεγαλύτερες από τις 

δικαιούμενες.    

Για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε, εντός του 

2008, τον υπολογισμό της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης για όλα τα αιτούμενα 

κτηματολογικά τεμάχια στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 

Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του 2008.  Επίσης, συνέχισε, με διάφορα μέσα 

(αποτελέσματα κλασσικών επιτόπιων και ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων με 

τηλεπισκόπηση), τη διαδικασία επικαιροποίησης της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης 

των τεμαχίων και, όπως πληροφορήθηκα, ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2009, την 

επικαιροποίηση της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης με νέες δορυφορικές εικόνες που 

αγοράστηκαν βάσει σύμβασης που υπογράφηκε στις 14.3.2008.  Η διαδικασία 

επιβεβαίωσης της επιλέξιμης έκτασης όλων των αιτούμενων κτηματολογικών 

τεμαχίων για βοσκοτόπους, με τη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων, 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009. 

Οι μέγιστες επιλέξιμες εκτάσεις που υπολογίζονται κοινοποιούνται με επιστολή 

στους δικαιούχους, στις οποίες διευκρινίζεται ότι οι αιτητές οφείλουν να μειώσουν 

ανάλογα την αιτούμενη προς επιδότηση έκταση σε περίπτωση που έχουν προβεί 

σε μείωση των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων.  Η πιο πάνω διευκρίνιση 

αναφέρεται επίσης στο ενημερωτικό έντυπο που συνοδεύει την προεκτυπωμένη 

αίτηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους. 

(β) Επιτόπιοι έλεγχοι. 

(i) Γενικά. Σύμφωνα με το άρθρο 26 (1) του Κανονισμού 796/2004 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Οργανισμός υποχρεούται να 

διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να καλύπτει τουλάχιστο το 5% του συνόλου 

των γεωργών που υποβάλλουν ενιαία αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο 

οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει της έκτασης, με σκοπό την 

εξακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που 

υποβάλλονται από τους αιτητές, της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των 

ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με 

την πολλαπλή συμμόρφωση.   Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πιο 

πάνω Κανονισμού, αν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σημαντικές 

παρατυπίες στο πλαίσιο συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης ή σε μια 
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περιφέρεια ή τμήμα της, τότε ο Οργανισμός θα πρέπει να αυξήσει 

καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους 

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

έλεγχο το επόμενο έτος. 

Λόγω του ψηλού ποσοστού των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους του 2008, που ανήλθε στο 32,9% ο Οργανισμός, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 (3) του Κανονισμού 796/2004, διατήρησε το 

ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2009 στα ίδια 

αυξημένα επίπεδα του 2008. 

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

τον Οργανισμό, κατά το 2009 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικό αριθμό 

5.865 αιτήσεων (2.800 με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης και 3.065 με 

κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 15% από το σύνολο των 38.854 

επιλέξιμων αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εκταρική επιδότηση.  Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα των ελέγχων αυτών διαπιστώθηκε ότι σε 3.068 

περιπτώσεις  ή ποσοστό 52,3%, παρουσιάστηκαν αποκλίσεις μεταξύ της 

πραγματικής  και δηλωθείσας έκτασης, παρατηρήθηκε, δηλαδή, επιδείνωση 

της κατάστασης σε σχέση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. 

Αναλυτικότερα, με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των πιο πάνω 

ελέγχων, σε 1.102 περιπτώσεις ή ποσοστό 18,8%, η έκταση που δηλώθηκε 

από τους δικαιούχους υπερέβαινε της πραγματικής κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50%, σε 323 περιπτώσεις ή 5,5%, η έκταση που δηλώθηκε 

από τους δικαιούχους υπερέβαινε  της πραγματικής κατά ποσοστό μεταξύ 

του 30% και 50%, σε 1.196 περιπτώσεις ή 20,4% η δηλωθείσα έκταση 

υπερέβαινε της πραγματικής κατά ποσοστό που κυμάνθηκε από 3% μέχρι 

30%, και σε 447 περιπτώσεις ή 7,6%, η έκταση που δηλώθηκε υπερέβαινε 

της πραγματικής κατά ποσοστό μικρότερο του 3%.  Αντιλαμβανόμαστε ότι η 

διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2010 και τα αποτελέσματα να 

κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού 796/2004, μέχρι τις 15.7.2010.  Σημειώνεται ότι, με βάση τους 

ισχύοντες Κανονισμούς, αποκοπές έγιναν στις περιπτώσεις όπου 

παρατηρήθηκαν αποκλίσεις πέραν του 3%.  Επισημαίνεται επίσης ότι, βάσει 
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των νέων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν παρατηρηθεί απόκλιση 

μεταξύ 20% και 50% (αντί 30% μέχρι 50% που ίσχυε προηγουμένως), δεν 

καταβάλλεται ενίσχυση στον αιτητή κατά το τρέχον έτος. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, ο Οργανισμός αναμένει την επιστολή αναθεωρημένων 

πινάκων (templates) για την υποβολή των στατιστικών των επιτόπιων 

ελέγχων, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη την πιο πάνω αλλαγή. 

Θα θέλαμε επίσης να επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι το ποσοστό 

της  μη ευρεθείσας έκτασης κατά τους επιτόπιους ελέγχους ανήλθε στο 6%, 

ποσοστό που θεωρείται αρκετά ψηλό.   Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με 

την αύξηση που παρατηρήθηκε στο ποσοστό αποκλίσεων, από το 32,9% στο 

52,3%, καταδεικνύει ότι, παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για 

επίλυση των προβλημάτων του ΟΣ∆Ε, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική 

και θα πρέπει να καταβληθούν ακόμα πιο εντατικές προσπάθειες για οριστική 

και αποτελεσματική διευθέτηση. 

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

εκτενέστερα στην έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος, με στόχο την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρατηρούνται στη λειτουργία 

του ΟΣ∆Ε, εκπονήθηκε μελέτη με σκοπό την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για 

τη βελτίωση του Συστήματος, στην οποία υποβάλλονται εισηγήσεις, τόσο για 

βελτίωση όσο και για πλήρη συμμόρφωση του Συστήματος με την κοινοτική 

νομοθεσία, βάσει των οποίων έχει τροχοδρομηθεί ο επανασχεδιασμός του ΟΣ∆Ε.  

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, το όλο έργο, το οποίο βρίσκεται 

σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στον Οκτώβριο του 2010. 

Επισημαίνεται ότι, όπως πληροφορηθήκαμε από τον Οργανισμό, το σύστημα 

παραλαβής, καταχώρισης και επεξεργασίας αιτήσεων δεν υποστήριζε τα 

αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα που καταβάλλονται βάσει έκτασης και κρίθηκε 

αναγκαία η δημιουργία, εσωτερικά, νέου συστήματος που να παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα.  Παράλληλα, ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς έτοιμου 

πακέτου λογισμικού για αντικατάσταση του συστήματος αυτού.  Όπως μας 

πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, ο Οργανισμός εξέτασε το ενδεχόμενο αγοράς 

έτοιμου πακέτου λογισμικού και αφού στάθμισε τα σχετικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα καθώς και τους κινδύνους και αβεβαιότητα που τυχόν εμπεριέχει μια 
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τέτοια ενέργεια, επέλεξε όπως προχωρήσει στην ανάπτυξη νέου συστήματος 

εσωτερικά. 

Η δημιουργία του νέου συστήματος από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

διενεργείται σταδιακά και έχει παραδοθεί το μέρος που αφορά στην καταχώριση 

των αιτήσεων.  Ωστόσο, η μέθοδος αυτή της σταδιακής δημιουργίας και 

παράδοσης του συστήματος εμπερικλείει, κατά την άποψή μας, κινδύνους, αφού 

υπάρχει η πιθανότητα το ∆εκέμβριο, όταν θα αρχίσουν να διενεργούνται οι 

πληρωμές προς τους δικαιούχους, να εντοπιστούν λάθη που να καθιστούν τη 

χρήση του αδύνατη.  Επίσης οι δοκιμές που γίνονται δεν είναι εξαντλητικές με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διενέργειας λανθασμένων πληρωμών σε 

δικαιούχους, όπως είχε γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν με το υφιστάμενο 

σύστημα.  Ο αρμόδιος λειτουργός του Οργανισμού ανέφερε ότι, σε περίπτωση που 

δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το νέο σύστημα, τότε θα γίνει η καταχώριση 

και επεξεργασία των αιτήσεων στο υφιστάμενο σύστημα, το οποίο όμως δεν 

υποστηρίζει τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα.  Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πέραν του 

διοικητικού κόστους της διπλής καταχώρισης των αιτήσεων εξ’υπαρχής,  θα 

συνεπάγεται και απώλεια του σημαντικού κόστους εσωτερικής ανάπτυξης του 

λογισμικού, αφού μέλη του προσωπικού απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με 

την ανάπτυξη και δοκιμή του.  Ο Βοηθός Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι ο 

κίνδυνος οποιασδήποτε άλλης επιλογής ήταν εξίσου μεγάλος, λαμβάνοντας υπόψη 

και το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των έργων πληροφορικής καθώς και τις μεγάλες 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης λογισμικών 

εφαρμογών. 

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο ΟΑΠ είναι νεοσύστατος Οργανισμός και λόγω του 

ότι η Κύπρος δεν έλαβε προενταξιακή βοήθεια στον τομέα της γεωργίας, δεν είχε 

τα συστήματα και τις εμπειρίες για εφαρμογή εκταρικών ενισχύσεων, ως επίσης και 

το γεγονός ότι η αρχική προσφορά του Τμήματος Γεωργίας για δημιουργία ΟΣ∆Ε 

απέτυχε.  Ωστόσο, θεωρούμε ότι, για θέματα τόσο σημαντικά για τη διεκπεραίωση 

των εργασιών του Οργανισμού, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την 

όσο το δυνατό έγκαιρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων ώστε να παρέχεται ο 

απαραίτητος χρόνος για υλοποίησή τους και να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του 

Οργανισμού.  Επισημάναμε ότι, αν πρόθεση του Οργανισμού είναι να προβεί σε 

αγορά, μέσω διαγωνισμού, κατάλληλου λογισμικού, τότε οι απαραίτητες ενέργειες 

θα πρέπει να τροχοδρομηθούν έγκαιρα ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες 
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από τη νομοθεσία διαδικασίες και προθεσμίες.  Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός 

Επίτροπος, οι στρατηγικές αποφάσεις είχαν ληφθεί πριν περίπου δύο χρόνια, 

ωστόσο εξετάστηκε και το ενδεχόμενο αγοράς έτοιμου πακέτου, διότι μόλις 

πρόσφατα παρουσιάστηκε τέτοια δυνατότητα.   

Επίσης, το Τμήμα Γεωργίας, με επιστολή του ημερ. 23.4.2010 αναφέρει ότι, αν οι 

πληρωμές για το Μέτρο 2.3 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις», το οποίο έχει 

τον μεγαλύτερο, με διαφορά, προϋπολογισμό από όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 

2013,  δεν αρχίσουν να καταβάλλονται εντός του 2010, η χρηματοοικονομική 

διαχείριση του Προγράμματος θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη.  Στην ίδια επιστολή 

τονίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν εκταμιευθούν πληρωμές εντός του 2010, είναι 

ορατός ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικής χρηματοδότησης, λόγω του κανόνα ν+2, 

βάσει του οποίου ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΠΑΑ 2007-2013 θα πρέπει να 

εκταμιεύεται εντός δύο ετών μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο 

αφορά. 

14.  Καταβολή αποζημιώσεων σε διάφορους γεωργοκτηνοτροφικούς 

κλάδους για επιπτώσεις από την ανομβρία. 

(α) Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες εκτίμησης ζημιών. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ χαμηλή βροχόπτωση της περιόδου 

Οκτωβρίου 2007 – Αυγούστου 2008, αποφάσισε: α) να εξουσιοδοτήσει τον 

Υπουργό ΓΦΠΠ να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για εκταμίευση από τα 

ταμεία του Κράτους του ποσού των €67,5 εκ. για τη διάθεσή τους στους πληγέντες 

γεωργοκτηνοτρόφους, και  β) να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς ΓΦΠΠ και 

Οικονομικών όπως, σε συνεργασία με τις Αγροτικές Οργανώσεις και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς, καθορίσουν αυστηρά, ορθολογικά, δίκαια και 

συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή ενισχύσεων στο μέλλον.  Σημειώνεται ότι 

το ποσό των €67,5 εκ. αντιπροσωπεύει το 50% των ζημιών που υπολογίστηκαν, 

ανά κλάδο, από το Υπουργείο ΓΦΠΠ. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,  μετά από αίτημα της Κύπρου ημερ.   

19.9.2008, για παροχή κρατικής βοήθειας στους Κύπριους γεωργούς ως 

αποτέλεσμα των εξαιρετικών συνθηκών ξηρασίας κατά το 2007 και 2008, ενέκρινε 

στις 29.9.2008, τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους €67,5 εκ σε 34.000 

επιλέξιμους γεωργούς και 3.000 κτηνοτρόφους.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με 

συμπληρωματικό Προϋπολογισμό για το 2008, ενέκρινε τη διάθεση ισόποσων 
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πιστώσεων.  Παρόλο που η παροχή αποζημιώσεων εντός του υπό αναφορά 

Σχεδίου αφορά κυρίως το Υπουργείο ΓΦΠΠ, η διενέργεια των πληρωμών 

ανατέθηκε στον ΟΑΠ, ο οποίος διαθέτει την πληροφόρηση και τα μέσα για  

διενέργεια των πληρωμών στους δικαιούχους.  Συνεπώς, αρκετές από τις 

επισημάνσεις που αναφέρονται πιο κάτω αφορούν στο Υπουργείο και όχι στον 

ΟΑΠ, ωστόσο παρατίθενται πιο κάτω ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του 

ελέγχου που διενεργήθηκε. 

Ο Βοηθός Επίτροπος διευκρίνισε ότι ο ρόλος του Οργανισμού στην όλη διαδικασία 

ήταν καθαρά υποστηρικτικός ένεκα του ότι το Υπουργείο ΓΦΠΠ δεν είχε την 

υποδομή για να καταβάλει στους αγρότες την εν λόγω ενίσχυση στον ουσιώδη 

χρόνο.   Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο Οργανισμός και οι εκπρόσωποί του σε 

καμία περίπτωση δεν έλαβαν θέση στη διαδικασία ούτε επηρέασαν με κανένα 

τρόπο αποφάσεις που αφορούσαν θέματα πολιτικής. 

(β) Καθορισμός κριτηρίων.  Κατόπιν συσκέψεων με όλους τους εμπλεκομένους 

φορείς, διαμορφώθηκαν τα κριτήρια του Σχεδίου, τα οποία εγκρίθηκαν από τον 

Υπουργό ΓΦΠΠ στις 13.1.2009, και αποφασίστηκε όπως  μη ζητηθεί η υποβολή  

αιτήσεων από τους δικαιούχους αλλά όπως για τον υπολογισμό και την καταβολή 

της αποζημίωσης χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία βάσει των οποίων καταβλήθηκαν 

οι εκταρικές και κεφαλικές επιδοτήσεις του 2008 (όπως επιλέξιμη έκταση, είδος 

καλλιέργειας, αριθμός ζώων, κλπ), καθώς και στοιχεία από το Τμήμα Γεωργίας 

(όπως θερμοκηπιακές καλλιέργειες, άνθη, αγελαδοτροφία, μελισσοκομία κ.ά.)  Η 

αποζημίωση ανά εκτάριο/κεφαλή υπολογίστηκε ανά κλάδο, με τη διαίρεση του 50% 

της συνολικής ζημιάς του κάθε κλάδου με την επιλέξιμη έκταση/πληθυσμό ζώων 

ανά είδος καλλιέργειας/κλάδο και αποφασίστηκε όπως στους επαγγελματίες 

γεωργούς καταβληθεί το 100% της αποζημίωσης που τους αναλογούσε ενώ στους 

μη επαγγελματίες γεωργούς καταβληθεί το 70%.  Ορίστηκε επίσης ότι το μέγιστο 

ποσό αποζημίωσης ανά αιτητή δεν θα ξεπερνούσε τις €90.000. 

(γ) Υπέρβαση πληρωμών ανά κατηγορία Καλλιέργειας.  Παρατηρήθηκε ότι, για 

ορισμένους κλάδους παραγωγής, η συνολική αποζημίωση που καταβλήθηκε 

υπερέβηκε  το 50% των ζημιών.  Οι υπερβάσεις αφορούν στους κλάδους 

αιγοπροβατοτροφίας (€200.771), λαχανοκομίας (€80.144), και αγελαδοτροφίας 

(€2.033). 



 

 

- 23 -

(δ) Υπολογισμός αποζημιώσεων ανά μονάδα.  Παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες 

κατηγορίες η αποζημίωση που δόθηκε ανά μονάδα/κεφαλή υπερέβαινε σημαντικά 

τις επιδοτήσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλων ενισχύσεων. 

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση που καταβλήθηκε ανά κεφαλή αιγοπροβάτων  

ανήλθε σε €44 ενώ η μέγιστη ενίσχυση που δόθηκε  για κεφαλικές επιδοτήσεις 

αιγοπροβάτων ήταν €31.   

Επίσης, η αποζημίωση που δόθηκε ανά δεκάριο για τις κατηγορίες καλλιεργειών 

που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα, υπερβαίνει κατά πολύ τη συνήθη ενίσχυση 

που παραχωρείται υπό το καθεστώς ενιαίας εκταρικής επιδότησης, η οποία 

ανερχόταν στα €21,06 ανά δεκάριο.  

 

Αποζημιώσεις ανομβρίας 

Κατηγορία αποζημίωσης 
Αποζημίωση 
ανά δεκάριο 

€ 
Λαχανικά 172,37 
Πατάτες 129,68 
Άλλες δεντρώδεις καλλ. 82,79 
Εσπεριδοειδή 79,40 
Αρωματικά φυτά 101,86 
Θερμοκηπ. Λαχανικά 250,69 
Άνθη εκτός θερμοκηπίου 1.278,03 
Άνθη εντός θερμοκηπίου 1.852,08 
Φυτά για άνθη εκτός 
θερμοκηπίου 

1.070,09 

Φυτά για άνθη εντός 
θερμοκηπίου 

1.401,11 

 

(ε)  Κατά τον έλεγχο δείγματος πληρωμών από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν 

τα ακόλουθα: 

(i) Κριτήρια Εκταρικής Επιδότησης.  Σύμφωνα με τα κριτήρια του 

καταμερισμού της οικονομικής βοήθειας, φυσικά πρόσωπα που καλλιεργούν 

έστω και ένα τεμάχιο στις μειονεκτικές περιοχές Α του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης θα επιδοτούνταν με το 100% της αποζημίωσης για όλα 

τους τα τεμάχια, ανεξάρτητα του αν ήταν επαγγελματίες γεωργοί ή όχι. Το 

κριτήριο αυτό δεν είναι, κατά την άποψή μας, ούτε ορθολογικό, ούτε δίκαιο 

όπως απαιτούσε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι, από  δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκε  

περίπτωση που επιδοτήθηκε με ποσοστό 100%  για  συνολική έκταση 104,8 

δεκαρίων, παρόλο που μόνο  ένα από τα 28 αιτούμενα  τεμάχια,  με επιλέξιμη 

έκταση 3 δεκαρίων, βρισκόταν στις μειονεκτικές περιοχές Α.  

(ii) Υπολογισμός αποζημίωσης ανά κεφαλή ζώου στους 

αιγοπροβατοτρόφους.  Στον υπολογισμό του ποσού που θα δινόταν ως 

αποζημίωση ανά ζώο στους αιγοπροβατοτρόφους, από παράλειψη δεν 

περιλήφθηκαν 56 κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα να προκύψει αυξημένο ποσό 

αποζημίωσης ανά ζώο (€44,47).  Το λάθος εντοπίστηκε από το Υπουργείο 

ΓΦΠΠ, και αφού ενημερώθηκε ο ΟΑΠ, διενεργήθηκε επανεκτέλεση του 

υπολογισμού με το σωστό σύνολο ζώων, με αποτέλεσμα τον καθορισμό 

νέου ποσού αποζημίωσης, ύψους €44 ανά ζώο.  Οι 56 κτηνοτρόφοι που δεν 

είχαν περιληφθεί στις αρχικές πληρωμές αποζημιώθηκαν με βάση τον ορθό 

συντελεστή αλλά οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είχαν ήδη αποζημιωθεί βάσει του 

λανθασμένου ποσού.  Λόγω του ότι το σύστημα μηχανογράφησης των 

αποζημιώσεων δεν είχε σχεδιαστεί ώστε να παρέχεται η ευχέρεια διενέργειας 

συμπληρωματικών πληρωμών ή ανακτήσεων, δεν υπολογίστηκε η ανάκτηση 

των ποσών που προκύπτουν από την υπερπληρωμή δικαιούχων βάσει του 

αρχικού λανθασμένου συντελεστή επιδότησης. 

(iii) Λανθασμένες πληρωμές σε αιγοπροβατοτρόφους μετά από 

προσαρμογές λόγω αφθώδους πυρετού.  Σύμφωνα με επιστολή του 

Τμήματος Γεωργίας ημερ. 22.12.2008 προς τον ΟΑΠ, αποφασίστηκε όπως, 

στους 17 αιγοπροβατοτρόφους των οποίων τα ζώα είχαν θανατωθεί το 

Νοέμβριο του 2007 λόγω αφθώδους πυρετού, η οικονομική βοήθεια θα 

καταβληθεί βάσει του αριθμού των ζώων που είχαν αγοράσει μετά τη λήξη 

της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για την Κεφαλική Επιδότηση 

αιγοπροβάτων (22.2.2008).  Το Τμήμα Γεωργίας προώθησε στον ΟΑΠ 

στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των ζώων που θα έπρεπε να προστεθούν 

ή να αφαιρεθούν στις αιτήσεις των πιο πάνω κτηνοτρόφων. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, στην πλειοψηφία των πιο πάνω 

περιπτώσεων, έγιναν λάθη στον υπολογισμό των ζώων, με αποτέλεσμα την 

καταβολή υπερπληρωμών συνολικού ποσού €10.361,51 σε δύο 

κτηνοτρόφους και την καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων συνολικού 
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ποσού €13.635,60 σε δέκα κτηνοτρόφους.   Όπως μας πληροφόρησε ο 

Βοηθός Επίτροπος, Ο Οργανισμός έχει επιληφθεί του θέματος και θα 

προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

(στ)   Εξέταση ενστάσεων.  Παρόλο που  αρχικά δεν εκδόθηκε ανακοίνωση  

σχετικά με δικαίωμα ένστασης, αφού δεν προβλεπόταν στα κριτήρια, εντούτοις  

λήφθηκαν αιτήματα ενστάσεων τα οποία με την έγκριση του Υπουργείου ΓΦΠΠ 

εξετάστηκαν από τριμελή τεχνική επιτροπή.  Η Επιτροπή απαρτιζόταν από 

εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, του ΟΑΠ και του ΟΓΑ.   

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα αιτήματα, υπέβαλε στις 16.6.2009 στο 

Υπουργείο ΓΦΠΠ σχετική έκθεση με τις εισηγήσεις της. Ακολούθησαν 

συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων 

για εξέταση των απορριφθεισών ενστάσεων καθώς και διαφόρων άλλων 

αιτημάτων, βάσει των οποίων η τεχνική επιτροπή εισηγήθηκε στο Υπουργείο 

ΓΦΠΠ όπως εγκριθούν ακόμη 36 ενστάσεις, οι οποίες αρχικά είχαν απορριφθεί, 

συνολικού ποσού €290.988.  Η επιτροπή εισηγήθηκε επίσης όπως, πέραν των πιο 

πάνω, καταβληθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους €612.000 στους 

αμυγδαλοκαλλιεργητές, καθώς και ποσό €67.050 στους μανιταροκαλλιεργητές.  Οι 

εισηγήσεις της επιτροπής εγκρίθηκαν από το Υπουργείο ΓΦΠΠ στις 16.9.2009 και 

στις 11.12.2009, πραγματοποιήθηκε  πληρωμή  ύψους €684.646 σε σχέση με το 

σύνολο των ενστάσεων που εγκρίθηκαν και τις αποζημιώσεις των 

μανιταροκαλλιεργητών. Η επιπρόσθετη αποζημίωση προς τους 

αμυγδαλοκαλλιεργητές δεν είχε καταβληθεί μέχρι τη διεκπεραίωση του ελέγχου 

από την Υπηρεσία μας.   

Από την εξέταση τόσο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τις ενστάσεις, όσο 

και την εξέταση δείγματος των πληρωμών ενστάσεων, παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 Αριθμός σιτηροκαλλιεργητών υπέβαλαν ένσταση για την αποζημίωση που 

τους καταβλήθηκε (€14,55 ανά δεκάριο) η οποία, σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Σχεδίου, βασίστηκε στα δεδομένα για τις εκταρικές επιδοτήσεις που έλαβαν 

κατά το 2008, ζητώντας όπως τους δοθεί βοήθεια για καλλιέργεια φυλλωδών 

λαχανικών, των οποίων το ύψος αποζημίωσης είχε καθοριστεί στα €172,37 

ανά δεκάριο. Οι ενστάσεις αυτές, είχαν αρχικά απορριφθεί από την τριμελή 

επιτροπή ενστάσεων και εγκρίθηκαν κατά την επανεξέτασή τους.  Παρά το 
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γεγονός ότι για τους αιτητές αυτούς το Τμήμα Γεωργίας είχε εκδώσει 

βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες τα συγκεκριμένα τεμάχια καλλιεργούνταν 

με λαχανικά κατά τον Ιούλιο - Αύγουστο 2008, κατά την άποψη μας, για 

σκοπούς ίσης και δίκαιης κατανομής της βοήθειας, το κριτήριο που 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την καταβολή της βοήθειας, δηλαδή οι 

εκταρικές του 2008, έπρεπε να τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται η περίπτωση όπου αιτητής εγκρίθηκε για καταβολή αποζημίωσης 

για λαχανικά έκτασης 524 δεκαρίων, και αφού του αφαιρέθηκε το ποσό που 

του καταβλήθηκε για ανομβρία με βάση τα σιτηρά (€7.629) καθώς και ποσό 

που έλαβε από τον ΟΓΑ ως αποζημίωση για ανομβρία στα σιτηρά (€11.750), 

του καταβλήθηκε επιπρόσθετο ποσό ύψους €70.933. 

 Παρατηρήθηκε περίπτωση έγκρισης ένστασης αιτητή ο οποίος στις 15.1.2009 

ζήτησε να πληρωθεί για τεμάχιο έκτασης 1.034 δεκαρίων, το οποίο  δεν 

δηλώθηκε στην αίτησή του για εκταρικές του 2008 και το οποίο, όπως 

αναφέρεται στο σχετικό αίτημά του, δεν αναγραφόταν στην προεκτυπωμένη 

δήλωσή του για το 2008, (ενώ για το συγκεκριμένο τεμάχιο είχε λάβει εκταρική 

επιδότηση για το 2006 και 2007).  Παρά το γεγονός ότι ο αιτητής, σύμφωνα 

με τα στοιχεία στον ΟΑΠ, δεν είχε υποβάλει ένσταση για τις εκταρικές του 

2008 και κατά συνέπεια δεν έλαβε εκταρική επιδότηση για το συγκεκριμένο 

τεμάχιο, εντούτοις η ένστασή του για την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας 

για την  ανομβρία, εγκρίθηκε και πληρώθηκε για 400 δεκάρια λαχανικά, 631 

δεκάρια σιτηρά και 3 δεκάρια ελιές. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, η αποζημίωση 

των λαχανικών βασίστηκε σε βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας. ημερ.  

20.1.2009, που αφορούσε στην καλλιεργητική περίοδο Σεπτέμβρη 2007-

Αυγούστου 2008, ενώ η αποζημίωση για τις ελιές βασίστηκε  στις εκταρικές 

που δόθηκαν το 2007.  Η υπόλοιπη έκταση (631 δεκάρια), αποζημιώθηκε για 

σιτηρά.  Σημειώνεται ότι βάσει των εκταρικών του 2007, ο αιτητής 

επιδοτήθηκε για 894 δεκάρια σιτηρά, 3 δεκάρια ελιές και μόνο για 137 δεκάρια 

άλλα λαχανικά.  Ο αιτητής πληρώθηκε, με την έγκριση της ένστασής του για 

το συγκεκριμένο τεμάχιο, ποσό ύψους €46.970. 

 Κατά την επανεξέταση των απορριφθεισών ενστάσεων, αποφασίστηκε όπως, 

για σκοπούς αποζημίωσης, ληφθούν υπόψη και οι μόνιμες καλλιέργειες που 

υπήρχαν από προηγουμένως και επιβεβαιώνονταν με στοιχεία από το Τμήμα 

Γεωργίας ή το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.  Κατά την άποψή μας, 
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εφόσον η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε εκ των υστέρων και δεν 

συμπεριλήφθηκε στα κριτήρια για κατανομή της βοήθειας, ο πιο πάνω 

χειρισμός ευνοούσε μόνο τα άτομα που έκαναν ένσταση και αδικούσε τα 

άτομα που είχαν μεν μόνιμες καλλιέργειες αλλά δεν υπέβαλαν ένσταση για 

την αποζημίωση που τους καταβλήθηκε. 

 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου τεμάχια,  τα οποία είχαν δηλωθεί ως 

αγρανάπαυση στις εκταρικές του 2008, έτυχαν αίτησης για αποζημίωση στα 

πλαίσια του σχεδίου, από άλλο αιτητή, για καλλιέργεια λαχανικών.  Οι αιτήσεις 

έγιναν αποδεκτές στην επανεξέταση των απορριφθέντων ενστάσεων και 

κατόπιν προσκόμισης, από το αρμόδιο  επαρχιακό γεωργικό γραφείο, 

σχετικής βεβαίωσης.  Σημειώνεται ότι βάσει των κριτηρίων για την 

παραχώρηση οικονομικής βοήθειας λόγω της ανομβρίας, για τα τεμάχια που 

ήταν δηλωμένα για αγρανάπαυση δεν παραχωρείτο οποιαδήποτε βοήθεια.   

 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις αιτητών οι οποίοι δεν είχαν αιτηθεί και κατά 

συνέπεια δεν είχαν επιδοτηθεί για εκταρικές το 2008, ή δεν δήλωσαν 

συγκεκριμένα τεμάχια για εκταρική επιδότηση κατά το 2008, και συνεπώς δεν 

τηρούσαν τα κριτήρια για πληρωμή,  για τους οποίους εγκρίθηκε η καταβολή 

αποζημίωσης κατόπιν επανεξέτασης της ένστασής τους,  για 

ανθρωπιστικούς, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής, 

λόγους.  

(ζ)  Ενστάσεις συνταξιούχων γεωργών που συνεχίζουν τις γεωργικές τους 

δραστηριότητες.  Η εξέταση των ενστάσεων συνταξιούχων γεωργών, οι οποίοι 

για σκοπούς καταβολής αποζημίωσης δεν θεωρήθηκαν επαγγελματίες γεωργοί και 

συνεπώς τους καταβλήθηκε το 70% της δικαιούμενης αποζημίωσης βρίσκεται 

ακόμα σε εκκρεμότητα. 

(η) Προσφυγές.  Εκκρεμεί η εκδίκαση τριών προσφυγών εναντίον της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, οι δύο εκ των οποίων θέτουν σε αμφισβήτηση τον καθορισμό  

ανώτατου ορίου €90.000 ανά καλλιεργητή για σκοπούς καταβολής αποζημίωσης 

και η άλλη αφορά την αμφισβήτηση κατάταξης εταιρείας ως μη επαγγελματικής 

γεωργικής επιχείρησης.  
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15. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων. 

(α)  Γενικά.  Το Μέτρο αφορά στην παροχή, κατά κεφαλή, κρατικών ενισχύσεων 

για τα αιγοπρόβατα.  Κατά το 2009 καταβλήθηκαν, στα πλαίσια του Μέτρου αυτού, 

ενισχύσεις ύψους €11.532.340.  Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ. 13.5.2009, οι συντελεστές επιδότησης για το 2009 παρέμειναν οι 

ίδιοι όπως και το 2008, και αυξάνονται ελαφρώς για μονάδες από 100 μέχρι 1.000 

ζώων ενώ για μονάδες πέραν των 1.000 ζώων η επιδότηση μειώνεται σχεδόν στο 

1/3 αφού, όπως αναφέρεται τόσο στη σχετική απόφαση για το 2008 όσο και για το 

2009, ένας από τους στόχους του Μέτρου είναι και η προστασία του 

περιβάλλοντος από τα πολύ μεγάλα κοπάδια. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, η κεφαλική επιδότηση έγινε με 

βάση τον αριθμό των ζώων που καταγράφτηκε, από τους κτηνοτρόφους, στο 

ερωτηματολόγιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Αιγοπροβατοτροφίας για το 2008 

που υπέβαλαν στο Τμήμα Γεωργίας, κατόπιν καταμέτρησης των ζώων που 

κατείχαν στην εκμετάλλευσή τους κατά την 5.1.2009.   Στα κριτήρια συμμετοχής 

στο Μέτρο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αιτητές είναι υποχρεωμένοι να 

κρατήσουν τα δηλωθέντα ζώα στα υποστατικά τους για περίοδο τριών μηνών, από 

τις 5.1.2009 (προφανώς κατά την περίοδο διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων) και ότι 

οποιαδήποτε αγοραπωλησία ή/και μετακίνηση γίνει κατά την πιο πάνω περίοδο θα 

συνεπάγεται αποκλεισμό από την επιδότηση του αριθμού ζώων που επηρεάζονται 

από την αγοραπωλησία ή/και μετακίνηση.   Επίσης επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι 

αιτητές υποχρεούνται να καταγράφουν στα μητρώα ζωικού πληθυσμού των 

μονάδων τους όλες τις αλλαγές που θα προκύψουν στον πληθυσμό των ζώων 

τους (θανάτους, γέννες, σφαγές, μετακινήσεις), να συμπληρώνουν τα σχετικά 

έντυπα και να ενημερώνουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έγκαιρα για τις αλλαγές 

αυτές.   

(β)  Επιτόπιοι έλεγχοι.  Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μέτρου διενεργήθηκαν 

επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα 288 αιτήσεων που αντιπροσωπεύει το 10% των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκε από το Τμήμα 

Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.   

Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, μεταξύ των ζώων που 

δηλώθηκαν και των ζώων που καταμετρήθηκαν, σε 76 περιπτώσεις (26,39% του 

δείγματος).  Σε 20 από αυτές, η απόκλιση που διαπιστώθηκε ήταν μεγαλύτερη του 
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50%, σε 5 ήταν μεταξύ 25%- 49%, σε 12 ήταν μεταξύ 10% και 25% και στις 

υπόλοιπες 39 περιπτώσεις ήταν μικρότερη του 10%.  Όπως αναφέρεται στο 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου, σε περιπτώσεις αποκλίσεων μέχρι 10% το ποσό 

της ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσοστό της απόκλισης, για αποκλίσεις από 10% 

μέχρι 25% θα μειώνεται κατά ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού απόκλισης και για 

αποκλίσεις μεγαλύτερες του 25% δεν θα χορηγείται ενίσχυση για τη συγκεκριμένη 

περίοδο πριμοδότησης.  Σε περιπτώσεις αποκλίσεων πέραν του 50%, ο κάτοχος της 

εκμετάλλευσης αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στη διαφορά των δηλωθέντων ζώων και των προσδιορισθέντων ζώων 

σωρευτικά για τα επόμενα τρία ημερολογιακά έτη.  

Από επισκόπηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Ζώα με διαφορετικούς κωδικούς εκμετάλλευσης που βρίσκονται στον 

ίδιο χώρο.  Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονταν ζώα με διαφορετικούς 

κωδικούς εκμετάλλευσης στον ίδιο χώρο, τότε η καταμέτρηση και ο 

υπολογισμός της επιδότησης γινόταν, ορθώς, έως αν τα ζώα ανήκαν σε μια 

εκμετάλλευση.  Εντοπίστηκε όμως μεμονωμένη περίπτωση όπου, παρόλο που 

η καταμέτρηση είχε γίνει συνολικά και για τις δύο εκμεταλλεύσεις, εντούτοις η 

επιδότηση υπολογίστηκε ανά εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι, 

που είναι ανδρόγυνο, να επωφεληθούν δύο φορές τους αυξημένους 

συντελεστές επιδότησης που ισχύουν για μονάδες κάτω των 1.000 ζώων.  Αν η 

επιδότηση υπολογιζόταν στη βάση μίας εκμετάλλευσης, όπως έγινε στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, τότε η ενίσχυση που καταβλήθηκε θα ήταν μειωμένη 

κατά €19.249.  Επισημαίνεται ότι ο υπό αναφορά κτηνοτρόφος είναι 

καταχωρισμένος στον κατάλογο ενστάσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στο 

φάκελό του γραπτή ένσταση, ούτε και οποιαδήποτε στοιχεία ένστασης 

καταχωρισμένα στο μηχανογραφημένο σύστημα κεφαλικών επιδοτήσεων.   

(ii) Επιβολή ποινών βάσει των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων.  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν αποκλίσεις πέραν 

του 25%, καθώς και μια περίπτωση πέραν του 50% και ενώ, βάσει του 

εγχειριδίου εφαρμογής, δεν θα έπρεπε να καταβληθεί καμία ενίσχυση, 

καταβλήθηκε ενίσχυση, κατόπιν ένστασης ή άλλων παραστάσεων του 

κτηνοτρόφου.  Στις περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω, δεν 
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αιτιολογείται, κατά την άποψή μου, η αποδοχή της ένστασης του κτηνοτρόφου 

και η καταβολή της ενίσχυσης.   

 Αιτητής με επιστολή του προς τον ΟΑΠ, η οποία δεν φέρει ημερομηνία, 

ζήτησε όπως γίνει διόρθωση των δηλωθέντων ζώων του, αφού όπως 

ανέφερε, εκ παραδρομής συμπεριέλαβε στη δήλωσή του ως επιλέξιμα 

ζώα, 150 ζώα κάτω των εφτά μηνών.  Αυτό αναφέρεται και στο δελτίο 

επιτόπιου ελέγχου, στο οποίο φαίνεται και το ποσοστό απόκλισης σε 

σχέση με τα δηλωθέντα και καταμετρηθέντα ζώα το οποίο ήταν πέραν του 

25%, και το οποίο υπογράφτηκε από τον αιτητή. Όπως προκύπτει, ο 

αιτητής αποτάθηκε στον ΟΑΠ για αλλαγή των δηλωθέντων ζώων του μετά 

τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου, γεγονός που φαίνεται και μέσα από 

πρόχειρο σημείωμα, το οποίο έφερε ημερομηνία μεταγενέστερη του 

επιτόπιου ελέγχου και το οποίο ήταν επικολλημένο στην υπό αναφορά 

επιστολή του αιτητή.  Ο πιο πάνω  αιτητής πληρώθηκε με το ποσό των 

€18.726.   

 Αιτητής που δήλωσε 560 ζώα και του καταμετρήθηκαν, στις 23.3.2009 442 

ζώα (415 ζωντανά και 27 δηλωμένοι θάνατοι στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

μετά τις 5.1.2009), με ποσοστό απόκλισης 26,7%,  υπέβαλε στις 

16.2.2009, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, 

έντυπο αλλαγής στοιχείων της αίτησής του με το οποίο δήλωνε ότι είχε 56 

σφαγές και 62 πωλήσεις οι οποίες θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τα 

αιτηθέντα ζώα και να του πληρωθούν τα υπόλοιπα 442 ζώα.  Στον αιτητή 

αρχικά δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό ενώ, κατόπιν ένστασής του, 

πληρώθηκε ποσό €13.352 για 442 ζώα.  Επισημαίνεται ότι στα κριτήρια 

συμμετοχής στο Μέτρο αναφέρεται, ότι οι αιτητές είναι υποχρεωμένοι να 

κρατήσουν τα δηλωθέντα ζώα στα υποστατικά τους για περίοδο τριών 

μηνών, από τις 5.1.2009 και ότι οποιαδήποτε αγοραπωλησία ή/και 

μετακίνηση γίνει κατά την πιο πάνω περίοδο θα συνεπάγεται αποκλεισμό 

από την επιδότηση του αριθμού ζώων που επηρεάζονται από την 

αγοραπωλησία ή/και μετακίνηση.  

 Αιτητής δήλωσε 245 ζώα και του καταμετρήθηκαν, στις 19.3.2009, 180 ζώα 

με ποσοστό απόκλισης 36,1%.  Στον αιτητή αρχικά δεν καταβλήθηκε 

κανένα ποσό ενώ, κατόπιν ένστασής του, πληρώθηκε ποσό €5.230 για 
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180 ζώα, παρόλο που δεν προσκομίστηκαν οποιαδήποτε επιπρόσθετα 

στοιχεία που να δικαιολογούν την απόκλιση. 

 Αιτητής δήλωσε 396 ζώα και του καταμετρήθηκαν, στις 26.3.2009, 188 ζώα 

(182 ζωντανά και 6 δηλωμένοι θάνατοι στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά 

τις 5.1.2009), με ποσοστό απόκλισης 110,6%.  Στον αιτητή αρχικά δεν 

καταβλήθηκε κανένα ποσό ενώ, κατόπιν ένστασής του για πληρωμή που 

παραλήφθηκε από τον ΟΑΠ στις 31.7.2009, πληρώθηκε ποσό €8.237 για 

277 ζώα.  Στην ένστασή του ο κτηνοτρόφος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα 

ζώα του είναι ελεύθερης βοσκής και επισύναψε κατάσταση των ζώων του 

από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ημερομηνίας 6.3.2008 σύμφωνα με την 

οποία υπήρχαν στην εκμετάλλευσή του 277 επιλέξιμα ζώα.  Θεωρούμε ότι 

ο ΟΑΠ δεν θα έπρεπε να βασιστεί στην υπό αναφορά κατάσταση για 

καταβολή της επιδότησης, αφού η επιδότηση θα έπρεπε να καταβληθεί στη 

βάση των ζώων που βρίσκονταν στην κατοχή του κτηνοτρόφου στις 

5.1.2009.  Σύμφωνα με κατάσταση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, την 

οποία η Υπηρεσία μου εξασφάλισε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, 

διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών, στις 5.1.2009 υπήρχαν στην εκμετάλλευση μόνο 63 επιλέξιμα 

ζώα.   Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν γινόταν αποδεκτός ο ισχυρισμός του 

κτηνοτρόφου αναφορικά με τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων του, δηλαδή 

277, τότε και πάλι δεν θα έπρεπε να του είχε καταβληθεί οποιαδήποτε 

ενίσχυση, αφού το ποσοστό απόκλισης, σε σχέση με την αρχική δήλωσή 

του, θα ανερχόταν στο 43%. 

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι οι περιπτώσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω θα εξεταστούν ενδελεχώς και όπου απαιτείται θα 

ληφθούν διορθωτικές ενέργειες έτσι ώστε μελλοντικά να μην 

επαναληφθούν. 

(γ)   Ενστάσεις.  Στις πλείστες περιπτώσεις δεν συμπληρώθηκε καθόλου ή 

συμπληρώθηκε ανεπαρκώς και πολύ πρόχειρα το έντυπο της Επιτροπής 

Ενστάσεων, στο οποίοι θα έπρεπε να είχαν συμπληρωθεί τα στοιχεία της αίτησης, 

ημερ. υποβολής της ένστασης, ανάλυση γεγονότων και η απόφαση της Επιτροπής 

Ενστάσεων, η αιτιολόγηση της απόφασης, έγκριση/απόρριψη της ένστασης καθώς 

και οι υπογραφές του προέδρου και των μελών της εν λόγω Επιτροπής.   Ο Βοηθός 
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Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα επιληφθεί του θέματος με στόχο 

να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. 

16. Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.    

Η τελευταία ημερομηνία ανάληψης πληρωμών από το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων 

σε σχέση με το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006, το οποίο αφορούσε σε 

συνολικές δαπάνες υλοποίησης ύψους €158,3 εκ., με ανώτατο όριο επιχορήγησης 

από το ΕΓΤΠΕ –Τμήμα Εγγυήσεων τα €74,8 εκ, ήταν η 31.12.2008.  

Σύμφωνα με την πιστοποιημένη δήλωση που υπέβαλε ο Οργανισμός στην Ε.Ε στις 

8.12.2009, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Κανονισμού 1260/1999, οι συνολικές 

δαπάνες που καταβλήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθαν σε  €143.811.621 

εκ των οποίων τα €74.751.757 αφορούσαν συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ποσό ύψους €71.060.000 έχει ήδη εκταμιευθεί  Όπως προκύπτει, το 

ποσοστό εκταμίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου 

ανήλθε περίπου στο 95%. Το αίτημα εκταμίευσης του τελικού υπολοίπου 

υποβλήθηκε με την πιστοποιημένη δήλωση που αναφέρεται πιο πάνω και η 

διαδικασία κλεισίματος του Σχεδίου αναμένεται να  ολοκληρωθεί μετά την 

εκκαθάριση των λογαριασμών του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2009 . 

17. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.    

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

τροποποιήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στις 

15.12.2009, ενέκρινε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 

1.1.2007 έως 31.12.2013, με σύνολο δαπανών εφαρμογής του, 

περιλαμβανομένων των εγκεκριμένων Κρατικών ενισχύσεων, ύψους €384,4 εκ. Η 

μέγιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου  Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) καθορίζεται στα €164,5 εκ., και η τελευταία ημερομηνία καταβολής 

πληρωμών ορίζεται η 31.12.2015.  Μέχρι τον Απρίλιο του 2010 προκηρύχθηκαν 

όλα τα Μέτρα/Καθεστώτα του Προγράμματος, εξαιρουμένων των Μέτρων 1.4 , 2.2 

και 3.4. 

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος 

μέχρι τις 31.12.2009 ανήλθαν σε €64.915.599 (€33.388.833 κατά το 2009) από τις 

οποίες ποσό ύψους €32.458.622 (€16.693.960 για το 2009) αφορούσε συνεισφορά 

του ΕΓΤΑΑ. Στις  συνολικές πληρωμές περιλαμβάνεται ποσό ύψους €26.669.764 
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που αφορούσε πληρωμές υπό μορφή ανειλημμένων πιστώσεων του Σχεδίου 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006.  

Ποσό ύψους €43.835.057 έχει ήδη εκταμιευθεί  (€11.376.650 ως πληρωμή έναντι 

και €32.458.406 ως ενδιάμεσες πληρωμές). Όπως προκύπτει, το ποσοστό 

εκταμίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθε, μέχρι 

τις 31.12.2009, περίπου στο 26,6 %, ήταν δηλαδή στα επίπεδα του μέσου 

Κοινοτικού όρου απορρόφησης (27,3%). 

18. Καθεστώς 1.5.1 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013: 

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 διενεργήθηκαν για το Καθεστώς 1.5.1 του ΠΑΑ 

πληρωμές ύψους €19.473.624 (2008-€7.608.219) οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν  

κατά €9.736.812 ή ποσοστό  50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληρωμές 

αφορούν αιτήσεις της δεύτερης Προκήρυξης του Καθεστώτος 1.1.1 του ΣΑΑ 2004 

– 2006, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις. Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα׃ 

(α) Επιδότηση γεωργικών μηχανημάτων. Εντοπίστηκαν δύο αιτήσεις στις 

οποίες περιλαμβανόταν επιδότηση για αγορά γεωργικών ελκυστήρων του ίδιου 

μοντέλου  και από τον ίδιο προμηθευτή, σε τιμή που παρουσίαζε διαφορά ύψους 

€9.397, αφού οι αιτητές προσκόμισαν τιμολόγια  με ημερομηνίες που εκδόθηκαν με 

διαφορά ενός  μήνα, το ύψος των οποίων ανερχόταν για τον πρώτο σε €71.761 

(που είναι και η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη) και  για το δεύτερο σε €62.364.  

Προς αποφυγή του ενδεχομένου υπερτιμολόγησης από μέρους των προμηθευτών, 

εισηγούμαστε όπως εισαχθούν στο νέο μηχανογραφημένο σύστημα, κατάλληλες 

ασφαλιστικές δικλείδες που να επισύρουν την προσοχή του χρήστη σε τέτοιες 

περιπτώσεις.   Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας θα 

ληφθεί υπόψη ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να παρατηρούνται τέτοιες 

περιπτώσεις.   

(β) Ενστάσεις για αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω σχεδίου βελτίωσης.  

Κατά το 2009 διενεργήθηκαν πληρωμές σε μεγάλο αριθμό αιτητών, κυρίως 

σιτηροκαλλιεργητές, οι οποίοι αρχικά απορρίφθηκαν, αφού κρίθηκε ότι οι 

εκμεταλλεύσεις τους δεν πληρούσαν το κριτήριο της βιωσιμότητας, αλλά υπέβαλαν 

στη συνέχεια ένσταση, η οποία έγινε αποδεκτή. Η επαναξιολόγηση των ενστάσεων 
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έγινε με βάση τα κοστολόγια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών  (ΙΓΕ) για το 

2007, παρόλο που για τις υπόλοιπες καλλιέργειες  χρησιμοποιήθηκαν κοστολόγια 

του ΙΓΕ του 2002. Επίσης, στην επαναξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη και πρόσθετα 

στοιχεία που επισύναψαν οι αιτητές, μεταξύ των οποίων και το εξωγεωργικό 

εισόδημα των αιτητών. Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, η αλλαγή 

έγινε με απόφαση της ∆ιαχειριστικής Αρχής μετά από αιτιολόγηση και συναντήσεις 

που έγιναν με τη διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.   

Από δειγματοληπτικό έλεγχο οκτώ ενστάσεων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές στη 

βάση του εξωγεωργικού εισοδήματος που δηλώθηκε, διαπιστώθηκε ότι για πέντε 

από αυτές δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τεκμηρίωση του εισοδήματος 

αυτού.  Επίσης, θεωρούμε ότι οι αξιολογήσεις μεταξύ των αιτητών θα πρέπει να 

γίνονται στην ίδια βάση, δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα κοστολόγια του ΙΓΕ της 

ίδιας χρονιάς για όλους τους αιτητές, ώστε να μην ευνοούνται ορισμένες κατηγορίες 

καλλιεργητών.   Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι οι επισημάνσεις μας 

διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Γεωργίας, λόγω αρμοδιότητας. 

19. Καθεστώς 2.2.1 – Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα 

οινοποιήσιμα αμπέλια.   

Οι αιτητές που συμμετέχουν στο πιο πάνω Καθεστώς αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση για καταστροφή των ζιζανίων στα αμπέλια τους με μηχανική 

καλλιέργεια αντί με τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων, για περίοδο πέντε ετών.  Ο 

έλεγχος συμμόρφωσης των αιτητών με τη δράση αυτή επιβεβαιώνεται με τη 

διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων.  Παρατηρήθηκε ότι τα 

αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων σε σχέση με τη δράση του Καθεστώτος δεν 

τυγχάνουν επεξεργασίας ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν, με βάση το δείγμα 

ελέγχου, υπάρχει συμμόρφωση από μεγάλο ή μικρό ποσοστό των αιτητών, 

κριτήριο που είναι, κατά την άποψή μας, σημαντικό στην ανάλυση κινδύνου για 

καθορισμό του δείγματος ελέγχου της επόμενης χρονιάς.  Παρόλο που αυτό δεν 

απαιτείται από το σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, θεωρούμε ότι η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων θα παράσχει στον Οργανισμό σημαντική 

πληροφόρηση σε σχέση με την ικανοποιητική εφαρμογή του Μέτρου και θα 

συντείνει στον αποτελεσματικότερο έλεγχό του.  Ο Βοηθός Επίτροπος μας 

πληροφόρησε ότι η εισήγηση βρίσκει σύμφωνο τον Οργανισμό και θα ληφθεί 
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υπόψη στο σχεδιασμό του νέου συστήματος.  Συγκεκριμένα, τα δεδομένα/στοιχεία 

που προκύπτουν από τους ελέγχους θα χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

στατιστικών, την επιλογή/αύξηση του δείγματος για επιτόπιους ελέγχους, τα 

κριτήρια εξαγωγής του δείγματος κτλ. 

20. Μέτρο 2.6 (ΣΑΑ) – Μέτρο 2.1 (ΠΑΑ). Παροχή εξισωτικών πληρωμών στις 

μειονεκτικές περιοχές.   

Με το Μέτρο 2.6 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, και το αντίστοιχο 

Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2007-2013, χορηγείται ενίσχυση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

σε μειονεκτικές περιοχές, αντισταθμίζοντας μέρος της απώλειας εισοδήματος που 

οφείλεται σε μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα (μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, 

αβαθή/άγονα εδάφη) ή αντίξοα φυσικά φαινόμενα (χαμηλή βροχόπτωση, παγετός) 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της χρήσης της γεωργικής γης. Οι αιτητές 

που εγκρίνονται για συμμετοχή στο Μέτρο αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα τους εντός των επιλέξιμων μειονεκτικών 

περιοχών για πέντε τουλάχιστον έτη από την πρώτη καταβολή της εξισωτικής 

πληρωμής εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Παρατηρήθηκε ότι αιτητές οι οποίοι επιδοτήθηκαν κάτω από το Μέτρο κατά το 

2008, και συνεπώς εξακολουθούσαν, κατά το 2009, να δεσμεύονται κάτω από τον 

όρο της πενταετούς υποχρέωσης (αφού η ενωρίτερη ημερομηνία ένταξής τους στο 

στο Μέτρο ήταν το 2004, πρώτο έτος καταβολής επιδοτήσεων από τον ΟΑΠ), και 

οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση το 2009 για συμμετοχή στο Σχέδιο Εκταρικών 

Επιδοτήσεων, γεγονός που καταδεικνύει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της χρήσης 

της γης τους, δεν έχουν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί ως χρεώστες του Οργανισμού, 

ώστε να ανακτηθεί η επιχορήγηση που τους καταβλήθηκε.  Όπως 

πληροφορηθήκαμε από τον Οργανισμό, η διαδικασία αναγνώρισης χρεωστών του 

Μέτρου 2.6 / 2.1 βρίσκεται σε εξέλιξη,  με συνεργασία των Τμημάτων Έγκρισης 

Πληρωμών και Πληροφορικής του Οργανισμού.  Εισηγηθήκαμε τη θέσπιση 

διαδικασίας για την έγκαιρη αναγνώριση των χρεωστών, έτσι ώστε να κινούνται 

άμεσα οι διαδικασίες ανάκτησης των οφειλόμενων ποσών, λαμβάνοντας υπόψη και 

το ενδεχόμενο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η λήψη δικαστικών μέτρων, 

διεκδίκησης των οφειλών εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στον περί 

Παραγραφής Νόμο (Κεφ. 15) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο Ν.20(Ι)/2010. 
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Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, θα ληφθεί υπόψη η εισήγησή μας 

για ταχύτερη διεκπεραίωση της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας αναγνώρισης των 

χρεωστών. 

21. Έλεγχοι κριτηρίων πολλαπλής συμμόρφωσης.   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 27/2009, οι γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν άμεσες 

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

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

καθορίζονται σε 18 Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την αναγνώριση και καταγραφή των 

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

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

αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί κατά την 

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

της. 

Οι ΚΓΠ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους των εκταρικών 

επιδοτήσεων και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του ΣΑΑ 2004-2006 από την 

1.1.2007.  Από την 1.1.2009, πέραν των ΚΓΠ, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 

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

δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων (εκταρικές και κεφαλικές ενισχύσεις) και 

ορισμένων Μέτρων / Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013.  

Σε περίπτωση που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων των κριτηρίων 

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

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

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

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

διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, επιβάλλεται 

μείωση 20%. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Η συμμόρφωση με την Οδηγία που αφορά στη διατήρηση των άγριων πτηνών, 

η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1.1.2009, περιορίστηκε στην 

ανταλλαγή πληροφοριών με το Ταμείο Θήρας και αφορούσε σε καταγγελίες του 

Ταμείου για παράνομο κυνήγι αμπελοπουλιών.  Στις περιπτώσεις αυτές 
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επιβλήθηκαν ποινές.  Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι η συγκεκριμένη 

Οδηγία ελέγχεται σε όλους τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο Οργανισμός και 

για οποιαδήποτε παρανομία διαπιστωθεί ενημερώνεται το Ταμείο Θήρας, 

επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Κύπρο 

αφορά στο παράνομο κυνήγι αμπελοπουλιών.  

(β) Η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς που αφορούν στην αναγνώριση και 

καταγραφή ζώων βασίστηκε σε εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν 

από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στις εκθέσεις ελέγχου οι κτηνοτρόφοι 

βαθμολογήθηκαν σε τρεις κατηγορίες και ανάλογα με τον εντοπισμό ευρημάτων σε 

κάθε μια από αυτές, επιβλήθηκαν ποινές.  Το ένα από τα δύο σημεία ελέγχου, 

όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία αξιολόγησης, αφορούσε στη συμφωνία του 

αριθμού των ζώων της εκμετάλλευσης σε σχέση με τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Όπως διαπιστώθηκε, παρόλο που σε 

όλες, σχεδόν, τις περιπτώσεις του δείγματος που υποβλήθηκε σε επιτόπιο έλεγχο, 

δεν υπήρχε συμφωνία, η παράμετρος αυτή δεν λήφθηκε υπόψη στη βαθμολόγηση 

της εκμετάλλευσης και συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιβλήθηκαν ορθά 

οι προβλεπόμενες ποινές.  Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, οι 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί ώστε να διορθώσουν τις αξιολογήσεις 

τους. 

(γ) Παρόλο που η εφαρμογή των απαιτήσεων ορισμένων κριτηρίων πολλαπλής 

συμμόρφωσης από την 1.1.2009 ήταν γνωστή στον Οργανισμό, η δρομολόγηση 

διαδικασίας μηχανογράφησης του σχετικού υποσυστήματος έγινε με μεγάλη 

καθυστέρηση, και o σχετικός διαγωνισμός έχει μόλις προκηρυχθεί.  Η εφαρμογή 

των απαιτήσεων και η επιβολή των σχετικών ποινών γίνεται σήμερα σε 

ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας από τον αρμόδιο λειτουργό, ωστόσο θα είναι, κατά 

την άποψή μας, δύσκολή η παρακολούθηση της επιβολής των ορθών ποινών με 

τον ίδιο τρόπο κατά το 2010, αφού κατά την επιβολή των ποινών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και τυχόν παραβάσεις του προηγούμενου χρόνου.  Ο Βοηθός 

Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι 

πληρωμές του 2010 να πραγματοποιηθούν με το νέο μηχανογραφικό σύστημα. 
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22. Σύμβαση για την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος 

για τη διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-

2013. 

(α)  Μετά από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 

9.3.2007, ο Οργανισμός κατακύρωσε, στις 16.11.2007 σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος για τη 

διαχείριση ορισμένων Μέτρων και Καθεστώτων του ΠΑΑ 2007-2013, σε 

Κοινοπραξία εταιρειών.  Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 22.11.2007 για 

ποσό ύψους £312.810 (€534.468), περιλαμβανομένης λειτουργικής υποστήριξης 

και εξαιρουμένου του κόστους συντήρησης και ΦΠΑ.  Η ανάδοχη Κοινοπραξία 

ανέλαβε να ολοκληρώσει το έργο σε 18 μήνες με αναμενόμενη ημερομηνία τελικής 

παράδοσης τις 15.5.2009. 

Η Κοινοπραξία υπέβαλε στον Οργανισμό, στις 5.3.2009, αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα με προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου την 27.10.2009, το 

οποίο δεν τηρήθηκε,  σημειώνοντας αρχικά καθυστέρηση πέντε μηνών στην 

παράδοση του έργου. Μετά από οδηγίες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια 

Υπουργικής σύσκεψης στις 14.12.2009 ,  στην οποία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε 

ότι πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μηχανογραφικών 

προγραμμάτων οφείλονται σε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, 

ζητήθηκε  η υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της ετοιμασίας 

του λογισμικού,  το οποίο θα αποτελούσε βάση  ενημέρωσης του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η Κοινοπραξία στις 29.1.2010, και 

έτυχε της σύμφωνης γνώμης του ΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας, το έργο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16.12.2010, σημειώνοντας συνολική καθυστέρηση 

19 μηνών. 

Το έργο αφορά την μηχανογράφηση 18 Μέτρων, ορισμένα από τα οποία 

αποτελούνται από επιμέρους καθεστώτα, για τα οποία απαιτείται η κατασκευή 22 

συνολικά υποσυστημάτων. Σύμφωνα με σχετική έκθεση προόδου που ετοιμάστηκε 

στις 30.4.2010 από το διευθυντή του έργου, το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του 

έργου ανέρχεται στο 55%. Συγκεκριμένα, τα υποσυστήματα για οκτώ 

μέτρα/καθεστώτα έχουν ολοκληρωθεί και χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον 

παραγωγής για την επεξεργασία αιτήσεων, ενώ τα υπόλοιπα 14 βρίσκονται σε 
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εξέλιξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται επτά  μέτρα τα οποία, σύμφωνα με το τελευταίο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, παρουσιάζουν καθυστέρηση. 

Επιπρόσθετα, στο έργο περιλαμβάνεται ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής 

που αφορά τις καθολικές απαιτήσεις (global requirements) του συστήματος,  η 

οποία περιλαμβάνει 135 απαιτήσεις, για έξι από τις οποίες εκκρεμεί η υλοποίηση.  

Ζητήσαμε όπως με ενημερωθούμε για τους λόγους που οδήγησαν στη   

συνεχιζόμενη καθυστέρηση του έργου καθώς και για  τα μέτρα που λαμβάνει ο 

Οργανισμός για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου υποβολής χρηματικών 

απαιτήσεων από μέρους της κοινοπραξίας, δεδομένου του γεγονότος ότι, όπως 

διαφαίνεται από σχετική αλληλογραφία, η κοινοπραξία δεν αποδέχεται την πλήρη 

ευθύνη της καθυστέρησης, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο  στον Οργανισμό και όσο 

και στους αναδόχους του, λόγω κυρίως της έλλειψης αποτελεσματικού 

συντονισμού, της ύπαρξης πολλών αποκλίσεων από τις αρχικές απαιτήσεις, και 

την μη ικανοποιητική διαθεσιμότητα των υπευθύνων λειτουργών του Οργανισμού.  

Ο Βοηθός Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι, σύμφωνα με το ∆ιευθυντή του Έργου, 

οι λόγοι που οδήγησαν στη συνεχιζόμενη καθυστέρηση του έργου είναι η αδυναμία 

της κοινοπραξίας να υλοποιήσει το έργο στους απαιτούμενους ρυθμούς, ειδικά 

όσον αφορά στη μετατροπή των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε μηχανογραφικές 

εφαρμογές, η αδυναμία του Οργανισμού και των αναδόχων του να διατυπώσουν 

και να περιγράψουν με σαφήνεια και ομοιόμορφο τρόπο τις επιχειρησιακές 

απαιτήσεις για το κάθε Μέτρο/Καθεστώς, η αδυναμία των υπεύθυνων των 

διαφόρων Μέτρων να ανταποκριθούν σε στενά χρονοδιαγράμματα ελέγχων και 

εκτέλεσης εργαστηρίων ανάλυσης, και η πολυπλοκότητα του έργο , που καθιστά 

αδύνατη, σε ορισμένες περιπτώσεις, την καταγραφή, στο σύνολό τους, των 

επιχειρησιακών απαιτήσεων που αφορούν στη λειτουργία των διαφόρων 

Μέτρων/Καθεστώτων. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο Οργανισμός, στα πλαίσια 

διαχείρισης του έργου, έχει ήδη προβεί σε παραστάσεις στους ανάδοχούς του, 

ώστε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια περιορισμού των 

καθυστερήσεων που οφείλονται στη μη διαθεσιμότητα των υπευθύνων των 

Μέτρων ή και σε άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ανάδοχο 

κοινοπραξία. 

(β) Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης υλοποίησης του πιο πάνω έργου, από τις 

3.372 αιτήσεις που παραλήφθηκαν σε σχέση με τα Μέτρα που  θα 
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μηχανογραφηθούν, μέχρι τον Απρίλιο του 2010 διενεργήθηκαν πληρωμές για μόνο 

40 αιτήσεις. ∆εδομένης της ήδη υπάρχουσας καθυστέρησης, ζητήσαμε όπως η 

Υπηρεσία μας τηρηθεί ενήμερη για τις ενέργειες στις οποίες ο Οργανισμός 

προτίθεται να προβεί για την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων και την απρόσκοπτη 

διενέργεια των πληρωμών.  Επίσης, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε αν ο 

Οργανισμός εξετάζει τη λήψη υπαλλακτικών λύσεων, όπως την εξέταση αιτήσεων 

χωρίς τη χρήση μηχανογραφικού συστήματος, στις περιπτώσεις όπου η φύση του 

Μέτρου και ο αριθμός των αιτήσεων το επιτρέπουν,  τόσο για   αποφυγή  απώλειας 

κοινοτικών κονδυλίων όσο και για διασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτητών.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 93(1) του Κανονισμού 1083/2006, η 

Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του 

προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2007 – 2013 το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την 

καταβολή πληρωμών έως τις 31.12 του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης 

υποχρεώσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του προγράμματος (κανόνας ν+2).  

Παρόλο που η εκταμίευση για το 2009 φαίνεται να υπερκαλύπτει το συνολικό 

προϋπολογισμό του Προγράμματος για το 2007, αυτό δεν ισχύει για ορισμένα 

Μέτρα του και εισηγηθήκαμε όπως, για αποφυγή απώλειας χρηματοδότησης, 

διευκρινιστεί με την Επιτροπή αν ο κανόνας ν+2 ισχύει για το συνολικό 

προϋπολογισμό ανά έτος ή για τον ετήσιο προϋπολογισμό ανά Μέτρο του 

Προγράμματος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης ότι, για το Μέτρο 1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση 

αγροτών» το οποίο προκηρύχθηκε κατά το 2008 και υποβλήθηκαν 116 αιτήσεις, η 

μη έγκαιρη εξέταση και έγκριση των  αιτήσεων επιφέρει απώλεια εισοδήματος 

στους αιτητές, αφού ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της αποζημίωσης λογίζεται 

η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.    

Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, ο Οργανισμός εισηγήθηκε, κυρίως 

στο Τμήμα Γεωργίας, όπως για τα Μέτρα όπου ο αριθμός αιτήσεων είναι 

περιορισμένος, η επεξεργασία των αιτήσεων γίνει στη βάση της προηγούμενης 

πρακτικής που εφαρμόστηκε στο ΣΑΑ 2004 – 2006, πρόταση η οποία δεν έγινε 

δεκτή από το Τμήμα Γεωργίας.  ∆ιευκρίνισε επίσης ότι, η μηχανογράφηση για το 

Καθεστώς 1.5.1, το οποίο είναι το πολυπληθέστερο σε αριθμό αιτήσεων, έχει 

προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και τα μέρη που υπολείπονται δεν θα 

χρησιμοποιηθούν κατά το τρέχον έτος.  Επισήμανε επίσης ότι η μηχανογράφηση 

του υπό αναφορά Καθεστώτος διακόπηκε για περίπου οκτώ μήνες μετά από 



 

 

- 41 -

απόφαση του τέως ∆ιευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ώστε να μπορέσει το Τμήμα 

να επεξεργαστεί τις αιτήσεις του Καθεστώτος, αξιοποιώντας τα μέχρι τη στιγμή 

εκείνη παραδοτέα προϊόντα που είχαν γίνει αποδεκτά. 

23. Εσωτερικός Έλεγχος.  

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

Επίτροπος διασφαλίζει τις διαδικασίες που τηρούνται αναφορικά με την λειτουργία 

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

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου αναφέρονται τα κριτήρια διαπίστευσης ενός 

Οργανισμού Πληρωμών, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μεταξύ άλλων, 

εξακριβώνει κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Οργανισμό είναι 

κατάλληλες και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες.  

Αναφέρεται επίσης ότι οι εξακριβώσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σε 

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

ελέγχου διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σημαντικοί τομείς σε διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε τέσσερεις 

ελέγχους Μέτρων που έχουν επιλεγεί με βάση το Πενταετές Πρόγραμμα Ελέγχου 

2009 - 2013, τρεις ελέγχους παρακολούθησης εισηγήσεων  από προηγούμενους 

ελέγχους και ένα επαναλαμβανόμενο ετήσιο έλεγχο. 

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

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

Εσωτερικού Ελέγχου τη διεξαγωγή των ελέγχων που καθορίζονται από τον Κανονισμό 

485/2008, και που αφορούν στην πραγματικότητα και κανονικότητα των ενεργειών που 

αποτελούν άμεσα ή έμμεσα μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από τα Γεωργικά 

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων.  Οι 

δικαιούχοι που υποβάλλονται σε έλεγχο επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου, από την 

Υπηρεσία Καταπολέμισης της Απάτης του Οργανισμού, ως η ειδική υπηρεσία που 

καθορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.  Κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 2009 – 

Ιουνίου 2010, είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή ελέγχων σε δέκα δικαιούχους που 

αφορούν σε πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το 2008.  Οι τέσσερεις από αυτούς δεν 

έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.      
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Αναφορικά με  την εκτέλεση του Προγράμματος  Ελέγχων 2008/09, η Μονάδα 

∆ημοσιονομικού Ελέγχου της  Γ∆ΓΑΑ, με επιστολή ημερομηνίας 19.4.2010 επισήμανε 

ότι, από εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης των ελέγχων για την πιο πάνω περίοδο, το 

ποσοστό ολοκλήρωσης των ελέγχων ανέρχεται μόνο στο 86%.   Συνεπώς, η Γ∆ΓΑΑ, 

αναφέρει ότι θεωρεί ότι δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού και ότι επιβάλλεται να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές στο μέλλον, για τα οποία αναμένει σχετική 

ενημέρωση. Υπό τις περιστάσεις αυτές, όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Γ∆ΓΑΑ 

δύναται να προτείνει τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση μέρους της 

δαπάνης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων και το ΕΓΤΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού 1290/2005. 

Ο Οργανισμός με επιστολή ημερομηνίας 4.5.2010 ενημέρωσε την Γ∆ΓΑΑ  ότι ο ένας και 

μοναδικός έλεγχος που βρισκόταν σε εκκρεμότητα ολοκληρώθηκε και η έκθεση ελέγχου 

έχει προωθηθεί στο Τμήμα Έγκρισης Πληρωμών του Οργανισμού.  

24. Στέγαση κεντρικών γραφείων Οργανισμού. 

Η στέγαση των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού σε τεμάχιο κρατικής γης που 

του παραχωρήθηκε βάσει συμφωνίας μίσθωσης, και που αναφέρεται εκτενέστερα 

στην έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος, βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Βοηθός Επίτροπος, το Υπουργείο Οικονομικών δεν 

ενέκρινε τη συμπερίληψη σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 

Οργανισμού για το 2010. 
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