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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 31η Μαρτίου 2022, στην 

παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών 

υπηρεσιών/τμημάτων του υπουργείου, για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος - Ειδική Έκθεση 8.3.2022 (ΥΓΑΑΠ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-

2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τον σκοπό και τα ευρήματα του 

οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία του επί των οικονομικών 

καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα 

συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος όσον αφορά στη Διοίκηση/Τμήματα/Υπηρεσίες που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του υπουργείου για τα έτη 2019 και 2020.  Επίσης, αναφέρθηκε στα ευρήματα 

του ελέγχου συμμόρφωσης για τα υπό αναφορά έτη κυρίως σε σχέση με την 

παρακολούθηση ευρημάτων και συστάσεων που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους 



της υπηρεσίας του και τη διερεύνηση θεμάτων που προέκυψαν από καταγγελίες που 

υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία για διάφορα θέματα.  

 Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, σε αδυναμίες και παραλείψεις 

ως προς τη διαδικασία έγκρισης, επιβολής και παρακολούθησης των διοικητικών προστίμων 

από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και σε μη διασφάλιση της ικανοποίησης των αρχών της 

διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων κατά τη διαδικασία 

εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης από το Τμήμα Δασών.  Σημείωσε ακόμη την ανάγκη όπως 

το Τμήμα Περιβάλλοντος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία από 

παράνομες αναπτύξεις σε προστατευόμενες περιοχές εντός του Δικτύου «Natura 2000», 

καθώς και για την έγκριση πολεοδομικών αιτήσεων και πολεοδομικών ζωνών εντός του 

πλαισίου τήρησης της νομοθεσίας που αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων.   

 Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι όλα τα ως άνω αναφερθέντα ζητήματα που καταγράφηκαν 

στην υπό εξέταση έκθεση τυγχάνουν διαχείρισης από τα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες του 

υπουργείου, ώστε να μην επαναληφθούν και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 

προληπτική δράση.  Οι διευθυντές των υπόλοιπων υπηρεσιών/τμημάτων του υπουργείου 

σχολίασαν τα  επιμέρους ευρήματα της έκθεσης και απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα που 

τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής. 

  Περαιτέρω, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 

αποθεμάτων σιτηρών για την κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεπεία 

της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία 

επιφέρει δυσκολίες στην εξεύρεση σιτηρών για ανθρώπινη χρήση και για ζωοτροφή, για την 

έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό του ποσοστού διατήρησης στρατηγικών 

αποθεμάτων στα σιτηρά και την εφαρμογή του προτύπου που αφορά στην παραγωγή του 

χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).    
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