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Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω 
επίσης 100 αντίτυπα της Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα 
προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

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

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με τον Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του 2014, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

α/α Εισήγηση/επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

i Επαναξιολόγηση των αναγκών του Οργανισμού σε 
προσωπικό, με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν 
από την απόφαση του Επιτρόπου για ανάκληση όλων 
των αναδοχών. 
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ii Υπόνοια διάπραξης απάτης σε σχέση με επιδότηση στα 
πλαίσια του Μέτρου ΚΟΑ 2 – Προώθηση γεωργικών 
προϊόντων. 
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Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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α/α Εισήγηση/επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

 

iii Εισηγήσεις/επισημάνσεις που προέκυψαν από την 
εξέταση των διαδικασιών διεκπεραίωσης των 
Μέτρων/Καθεστώτων: 

Μέτρα ΚΟΑ 3 «Ενίσχυση σε αναγνωρισμένες 
Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών με βάση τα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα» και ΚΟΑ 4 «Ενίσχυση 
των προαναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών του 
Τομέα Οπωροκηπευτικών».  
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Μέτρο ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής 
δραστηριότητας και ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας 
στον οινοποιητικό κλάδο». 
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Μέτρο 1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών». 17 

Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 18 

Καθεστώς 1.5.2 «∆ιαχείριση αποβλήτων στις 
γεωργοκτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις». 19 

Καθεστώς 1.8.1 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για 
την ποιότητα των τροφίμων».  20 

Καθεστώς 1.8.2 «∆ραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο των συστημάτων 
για την ποιότητα των τροφίμων». 

21 

Καθεστώς 2.3.2 «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων στις πατάτες». 

22 

Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων».  23 

Μέτρα 2.4 «∆ασώσεις» και 2.5 «Προστασία των δασών 
από τις πυρκαγιές  και  αναδάσωση καμένων περιοχών». 
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iv ∆ιερεύνηση του ενδεχομένου δημιουργίας ασφαλιστικών 
δικλίδων, για αποφυγή εσκεμμένης παράκαμψης του 
συστήματος συμψηφισμού, ή/και του συστήματος 
αποκλεισμού από επιδότηση, λόγω επιβολής ποινών, 
από αιτητές του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων.   
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v Προώθηση ενεργειών ώστε κατά την καταβολή 
επιδοτήσεων, να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές των 
γεωργών προς το  Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε 
σχέση με νερό που παραχωρήθηκε για σκοπούς 
άρδευση είτε με συμψηφισμό, όπου αυτό είναι νομικά 
επιτρεπτό, είτε με  συμπερίληψη πρόνοιας για 
υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης 
οφειλών από το ΤΑΥ, ως προϋπόθεση για καταβολή 
επιδότησης. 
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α/α Εισήγηση/επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

 

vi Προώθηση μέτρων, πέραν της ανάκτησης/μη καταβολής 
επιδοτήσεων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια 
απάτης, ώστε η διάπραξή τους να καταστεί πιο 
αποτρεπτική.   
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Με εκτίμηση, 

 

 

(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
  - Υπουργό Οικονομικών 
  - Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
  - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
  - Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών 
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