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Χαιρετισμός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας  

Όπως πρώτοι διατύπωσαν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πριν 2.500 χρόνια, 

απαραίτητο συστατικό κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η λογοδοσία 

των κυβερνώντων προς τους πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία, στην οποία εμπιστεύτηκαν τη 

διακυβέρνηση του τόπου, διαχειρίστηκε τους δημόσιους πόρους.  

2. Στα σύγχρονα κράτη, αυτό τον ρόλο του ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ασκούντων δημόσια 

εξουσία, καλούνται να επιτελέσουν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα, τα οποία διατηρούν στενούς 

δεσμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και οργανικούς δεσμούς, με το κοινοβούλιο της χώρας. Στην 

Κύπρο, η λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ρυθμίζεται στο Σύνταγμα, μέσω αρκετά ισχυρών 

διατάξεων, αλλά και σε αριθμό ειδικών και γενικών Νόμων. Ο, αυξημένης ισχύος, περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(I)/2014) επικαιροποίησε, 

διεύρυνε και αποκρυστάλλωσε το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

3. Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί δημόσιο φορέα, ο οποίος θα πρέπει και ο ίδιος να εφαρμόζει 

βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης και οργάνωσης, ώστε να αξιοποιεί τους πόρους του κατά τρόπο 

οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό και να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

4. Οι πρακτικές διακυβέρνησης και οργάνωσης αφορούν στον τρόπο που λειτουργεί η Ελεγκτική 

Υπηρεσία, από τη σκοπιά της οργάνωσης της Υπηρεσίας, του τρόπου που διοικείται, των εργαλείων 

διασφάλισης της ποιότητας, ώστε να αναπτυχθεί εντός της Υπηρεσίας κουλτούρα αριστείας, με την 

πρόσβαση και υιοθέτηση καλών πρακτικών και των θεμελιωδών αρχών αριστείας, που αποτελούν την 

ουσιαστική βάση για την επίτευξη βιώσιμης επαγγελματικής αριστείας. Κατάλληλο εργαλείο για αυτό 

τον σκοπό αποτελεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - ΚΠΑ (Common Assessment Framework - CAF), που 

είναι ένα μοντέλο αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων ενός δημόσιου Οργανισμού, βάσει των τεχνικών 

διοίκησης ποιότητας. Προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια να εισαχθούν οι αρχές Διοίκησης Ποιότητας στους δημόσιους 

οργανισμούς της Ε.Ε. Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ξεκίνησε πρόσφατα ένα πρόγραμμα, 

μέσω του οποίου παρέχει σε Υπουργεία και Υπηρεσίες στήριξη για εφαρμογή του ΚΠΑ. Η Υπηρεσία μας, 

από την πρώτη στιγμή, εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ήδη έχει ολοκληρωθεί 

η αξιολόγησή μας, η οποία, ως αναμενόταν, ανέδειξε πολλές αδυναμίες. Καταρτίσαμε σχέδιο δράσης και 

έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες για χειρισμό όλων αυτών των αδυναμιών. Στόχος μας είναι η 

επαγγελματική αριστεία. 

5. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 2016 η Υπηρεσία μας 

μετακάλεσε την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για μία ομότιμη αξιολόγηση (peer review). 

Τα πορίσματα και εισηγήσεις των Βρεττανών συναδέλφων, αλλά και η αυτοαξιολόγηση της Υπηρεσίας 

μας που προηγήθηκε, αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο μίας ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωσης της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με πλήρη επικαιροποίηση και αναβάθμιση των ελεγκτικών οδηγιών και 

διαδικασιών, σύσταση και λειτουργία Μονάδας Μεθοδολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου και αλλαγή στη 

δομή των Εκθέσεων και στον τρόπο που αυτές εκδίδονται.  

6. Η παρούσα Έκθεση εκδίδεται σε μία περίοδο ιδιαιτέρως δυσχερή για την Ελεγκτική Υπηρεσία, 

αφού βρίσκονται υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανεξαρτησία της. Οι αρχές 

ανεξαρτησίας των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Μεξικού 

(“The Mexico Declaration”) που υιοθετήθηκε, μαζί με τη Διακήρυξη της Λίμα (“The Lima Declaration”), 

από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 και ημερ. 22.12.2011 και με αρ. 69/228 

και ημερ. 19.12.2014. Μέχρι σήμερα, μοναδική εκκρεμότητα στα θέματα της ανεξαρτησίας της 

Υπηρεσίας μας ήταν η περιορισμένη οικονομική ανεξαρτησία της, αφού ο Προϋπολογισμός μας 
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εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, πλέον το πρόβλημα 

δεν αφορά μόνο στην οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και στους δύο άλλους βασικούς πυλώνες, δηλαδή: 

 την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση, και 

 την ελευθερία να αποφασίζει το ίδιο το ΑΕΙ το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και 

δημοσιοποίησης των Εκθέσεων ελέγχου. 

Έχουμε εξηγήσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς τη σημασία της διαφύλαξης των αρχών ανεξαρτησίας, 

ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για υγιή χρηματοοικονομική διαχείριση και πάταξη της ακμάζουσας 

διαφθοράς. Για το θέμα ενημερώσαμε επίσης τον διεθνή οργανισμό INTOSAI. 

7. Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται με βάση το άρθρο 116 του Συντάγματος. Αυτή περιλαμβάνει (α) 

τον κατάλογο όλων των Ειδικών Εκθέσεων που έχουν ετοιμαστεί και εκδοθεί από την ημερομηνία 

υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης, (β) αναφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, (γ) τον έλεγχο της Δημοσιονομικής 

Έκθεσης και του τελικού απολογισμού που υποβάλλεται από τη Γενική Λογίστρια στον Υπουργό 

Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 20(Ι)/2014 και (δ) τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που ετοιμάζονται από τη Γενική 

Λογίστρια, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ίδιου Νόμου. Οι πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις 

υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 19.12.2019, ενώ οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Γενικής Κυβέρνησης, την ετοιμασία των οποίων επιβάλλει ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί. Στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας Έκθεσης 

έχει περιληφθεί η Έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, στον οποίο η Υπηρεσία μας αυτοβούλως ανέθεσε, το 2015 

για πρώτη φορά από το 1960, τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού της. Αυτό εφαρμόζεται πλέον 

κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης διαφάνειας. 

8. Τα πορίσματα των ελέγχων, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολές μας, που 

αποστέλλονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στους ελεγχόμενους φορείς για σχόλια και απόψεις, 

καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν ήδη ληφθεί 

μέτρα για αποκατάσταση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

πλήρης αξιοποίηση των ευρημάτων μας εξακολουθεί να παραμένει βασικός μας στόχος, για την 

υλοποίηση του οποίου απαιτείται η συνδρομή της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.  

9. Σας διαβεβαιώνω ότι η ομάδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνεχίζει με επαγγελματισμό και 

ευσυνειδησία το συλλογικό έργο της, ευελπιστώντας ότι οι υποδείξεις μας θα τύχουν κατάλληλης 

αξιοποίησης. Προς τούτο ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό για τον ζήλο που έχει επιδείξει.  

Ευχαριστώ επίσης όλους τους αξιωματούχους και λειτουργούς των ελεγχόμενων Κυβερνητικών 

Τμημάτων και Υπηρεσιών, Ημικρατικών Οργανισμών και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βοήθεια 

και συνεργασία που μας παρείχαν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων μας και προσδοκώ ότι όλοι μαζί θα 

συμβάλουμε στην πάταξη της διαφθοράς, στην εμπέδωση των αρχών χρηστής διοίκησης και στην 

οικονομικότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

  

 

 

Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης 

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ποιοι είμαστε 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι το ανεξάρτητο όργανο το οποίο, βάσει προνοιών του 

Συντάγματος, είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως αυτή ασκείται 

από την εκτελεστική εξουσία. Μέσα από τους ελέγχους και τις Εκθέσεις της, η Ελεγκτική Υπηρεσία 

παρέχει στους πολίτες και στους αντιπροσώπους τους, δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την 

αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση που χρειάζονται για να αξιολογήσουν την απόδοση της 

εκτελεστικής εξουσίας, αναφορικά με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Με τον τρόπο αυτό 

συνεισφέρει στη διαφάνεια, τον δημόσιο απολογισμό και την πάταξη της διαφθοράς, έννοιες 

συνυφασμένες με τη χρηστή διοίκηση. 

Της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προΐσταται ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ένας ανεξάρτητος 

αξιωματούχος, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραμένει στο αξίωμά του 

μέχρι την αφυπηρέτησή του.  

Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή πηγάζουν από το Σύνταγμα και αριθμό ειδικών και 

γενικών Νόμων. Ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει έλεγχο στην Κεντρική Κυβέρνηση, Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ειδικά Ταμεία και άλλους Φορείς. Επίσης, για σκοπούς 

ελέγχου, έχει την εξουσία να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από λήπτες χορηγιών, δανείων ή εγγυήσεων 

από δημόσια ταμεία. 

Τα βασικότερα νομοθετήματα, που ορίζουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή, είναι τα 

εξής: 

 Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρα 115, 116, 117) 

 Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

του 2002 (Ν.113(Ι)/2002) 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (Ν.20(Ι)/2014) 

Οι εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, μπορούν να ανατεθούν, από 

τον ίδιο, στο προσωπικό που τελεί υπό τις οδηγίες του. 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Οι καταβολές του θεσμού 

Ο έλεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν ταυτισμένος με την οργάνωση του ανθρώπου σε 

κοινωνίες ήδη από την τρίτη χιλιετία προ Χριστού. Στη Βαβυλωνία εμφανίζονται οι εμπορικοί Νόμοι και 

οι λογιστικές-ελεγκτικές Εκθέσεις. Την εποχή εκείνη ο «γραμματέας» κατέγραφε επάνω σε πλάκες τις 

μεγάλες συναλλαγές και τις νομιμοποιούσε με την υπογραφή του, ήταν ο πραγματογνώμονας – λογιστής 

ή ο πλέον επικρατέστερος όρος σήμερα, ο «ελεγκτής». Στην ίδια περίοδο, στην Αίγυπτο των Φαραώ, το 

κράτος καθιερώνει τον θεσμό των «επιστατών επί των σιτηρών», ώστε να ελέγχεται η συγκομιδή του 

σιταριού που ήταν το κυριότερο φορολογητέο υλικό, επειδή το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ήταν ο 

έλεγχός τους. Οι «επιστάτες» αυτοί ήταν ουσιαστικά ελεγκτές που κατέγραφαν τις εισαγωγές και τις 

εξαγωγές των σιτηρών. 

Η έννοια του δημοσιονομικού ελέγχου αποκρυσταλλώθηκε και έλαβε μορφή παρόμοια με τη σημερινή 

στην αρχαία Αθήνα, όπου και αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς της Δημοκρατικής 

Πολιτείας. Με την ύπαρξη μιας ανώτατης Ελεγκτικής Αρχής διασφαλιζόταν η σωστή διαχείριση της 
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κρατικής περιουσίας, αποτρέπονταν οι αυθαιρεσίες και ο λαός συμμετείχε ενεργά στη διακυβέρνηση 

του κράτους. 

Όπως εξηγούσε ο Πλάτων στους Νόμους1 του, δεν πρέπει να έχουμε κανένα δικαστή (κριτή) ή ανώτατο 

λειτουργό, ο οποίος να κρίνει ή να κυβερνά χωρίς να αποδίδει λογαριασμό και προς τούτο είναι 

αναγκαίο, για να κριθούν οι λογαριασμοί, να ορισθούν ανώτατοι λειτουργοί, οι οποίοι θα είναι 

προικισμένοι με όλα τα είδη αρετών. Τότε, έλεγε ο Πλάτωνας, η πόλη θα ανθίσει και θα προοδεύσει.  

Το θεσμικό πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου, που ίσχυε στην Αρχαία Αθήνα, εξηγείται με σαφήνεια 

από τον Αριστοτέλη στα έργα του Πολιτικά2 και Αθηναίων Πολιτεία3. Όπως εξηγεί ο μεγάλος φιλόσοφος, 

προς αποφυγή καταχρήσεων, πρέπει η λογοδοσία να γίνεται «παρόντων πάντων των πολιτών», δηλαδή 

δημόσια. Το δε σύστημα ελέγχου που περιγράφει, με τους δέκα Λογιστές, στους οποίους λογοδοτούσαν 

οι άρχοντες και όλοι όσοι κατά οποιονδήποτε τρόπο είχαν αναμειχθεί στη δημόσια διαχείριση και τους 

δέκα Ευθύνους, που αποτελούσαν το ομώνυμο δεκαμελές δικαστήριο, θεωρείται η υβριδική μορφή των 

σύγχρονων ελεγκτικών οργάνων.  

Πλαίσιο δράσης των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) 

Η δράση των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για τον έλεγχο του δημόσιου τομέα, ανά τον κόσμο, 

διέπεται από Πρότυπα τα οποία εκδίδονται από τον Διεθνή Οργανισμό των Ανώτατων Ελεγκτικών 

Ιδρυμάτων, γνωστό ως INTOSAI, ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 

Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

Το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI εξέδωσε, το 1977, τη «Διακήρυξη της Λίμα σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές ελέγχου», η οποία περιλαμβάνει αναφορές στον σκοπό και τα 

είδη ελέγχου που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα, στην ανεξαρτησία των Ιδρυμάτων 

και τη σχέση τους με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την κυβέρνηση και τη διοίκηση, στις εξουσίες τους 

και στη μεθοδολογία που ακολουθούν. Αυτούσια η Διακήρυξη καταγράφεται στο πλέον θεμελιώδες 

Πρότυπο INTOSAI – PI, που αποτελεί τη «Magna Carta» στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των 

κυβερνήσεων, αφού θέτει τα θεμέλια του δημόσιου ελέγχου. Στο Πρότυπο αυτό ρητά εξηγείται ότι, ο 

παραδοσιακός ρόλος των ΑΕΙ είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας της 

χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης («The traditional task of Supreme Audit Institutions is to 

audit the legality and regularity of financial management and of accounting»). 

Οι βασικές αρχές για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
περιλήφθηκαν στη «Διακήρυξη του Μεξικού» (Πρότυπο ISSAI 10) το 2007 και είναι οι ακόλουθες: 

 

1Πλάτωνος Νόμοι 945β΄ 

2 Αριστοτέλους Πολιτικά (1322 b, 10 ) Επεὶ δὲ ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ μὴ πᾶσαι, διαχειρίζουσι πολλά τῶν κοινῶν, 
τῶν κοινῶν εἶναι τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν μηθὲν διαχειρίζουσαν ἕτερον (…) καλοῦσι 
δὲ τούτους οἱ μὲν εὐθύνους οἱ δὲ λογιστὰς οἱ δὲ ἐξεταστὰς οἱ δὲ συνηγόρους. 

3 Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία (LIV2) Κληροῦσι δὲ και λογιστάς δέκα καὶ συνηγόρους τούτων δέκα πρὸς οὓς 
ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄρξαντας λόγον ἀπενεγκεῖν. Ούτοι γάρ εἰσι μόνοι οἱ τοῖς ὑπευθύνοις λογιζόμενοι 
καὶ τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες. 
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Οι πιο πάνω αρχές υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2011 με το Ψήφισμα  

Α/66/209, το οποίο αντικαταστάθηκε το 2014 με το Ψήφισμα 68/228. Στα ψηφίσματα αυτά τονίστηκε o 

σημαντικός ρόλος των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στην προώθηση της αποδοτικότητας, 

λογοδοσίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη δράση της δημόσιας διοίκησης. 

Τα πιο πάνω συνάδουν με τις πρόνοιες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας (άρθρα 115 έως 117), 

καθώς και με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

Νόμο (N. 113(I)/2002), εκτός του θέματος της οικονομικής ανεξαρτησίας, που αναλύεται πιο κάτω. 

Περιορισμένη Οικονομική Ανεξαρτησία Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Σε σχέση με τα πιο πάνω κριτήρια και αρχές, το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει την 

οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφού ο Προϋπολογισμός της εγκρίνεται πρώτα από 

το Υπουργείο Οικονομικών (που αποτελεί ελεγχόμενο οργανισμό) και ακολούθως από το Υπουργικό 

Συμβούλιο (δηλαδή την εκτελεστική εξουσία). 

Όπως προκύπτει, η εκτελεστική εξουσία ασκεί πλήρη έλεγχο στον Προϋπολογισμό της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας και συνεπώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους πόρους που έχει στη διάθεσή της για 

εκπλήρωση του έργου της. Για το θέμα αυτό έχει ήδη περιληφθεί σχετική πρόνοια στο Μνημόνιο 

Συναντίληψης της Κύπρου με την Τρόικα, σύμφωνα με την οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία, όχι μόνο θα 

πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις της, 

αλλά το κυριότερο θα πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία της. Η ανεξαρτησία αυτή είχε 

τεθεί προ-ενταξιακά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ του 2004 και από το 2011 συνιστά, όπως 

εξηγήθηκε πιο πάνω, βασική αρχή διακυβέρνησης των Κρατών που υιοθετήθηκε σε επίπεδο Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά από πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, χωρίς να 

προωθείται κάποια λύση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ζήτησε τη συνδρομή της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 

η οποία εξέτασε το θέμα στις 3.11.2016. Το θέμα εξετάστηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Νομικών σε συνεδρία της στις 9.10.2019. Έκτοτε, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Ενδεικτικό του 

προβλήματος που δημιουργείται είναι πρόσφατη άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να ικανοποιήσει 
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αίτημα του Γενικού Ελεγκτή, για ενίσχυση της Υπηρεσίας με πέντε θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου 

Χρόνου, έναντι κενών μόνιμων θέσεων. 

Περιορισμοί στην πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και πληροφορίες.  

Παρόλο που το ισχύον νομικό πλαίσιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή σε 

οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες κρίνει ο ίδιος απαραίτητα για διεξαγωγή του έργου του και 

εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας του, εντούτοις για πρώτη φορά τέθηκαν πρόσφατα σοβαρά 

προσκόμματα στην παροχή τέτοιας πληροφόρησης, τόσο κατά τον έλεγχο του Προγράμματος 

Πολιτογραφήσεων, όσο και κατά τον έλεγχο της αδειοδότησης κατασκευής και λειτουργίας 

φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Στην πρώτη περίπτωση, ο Υπουργός Εσωτερικών, στη βάση σχετικής γνωμάτευσης που είχε λάβει από 

τον Γενικό Εισαγγελέα, επικαλέστηκε ότι όλοι οι σχετικοί φάκελοι, αρχεία, στοιχεία και/ή έγγραφα που 

βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου του θα έπρεπε να διαφυλαχθούν για να δοθούν στην 

Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα για εξέταση του θέματος και ως εκ 

τούτου δεν επέτρεψε να δοθούν, σε αυτό το στάδιο, οποιαδήποτε στοιχεία στην Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το Τμήμα Περιβάλλοντος αρνήθηκε να μας υποβάλει αντίγραφο απάντησής του 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με Προειδοποιητική Επιστολή της τελευταίας, σε σχέση με εν 

εξελίξει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, για παραβίαση του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναφέρεται και το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Η Νομική Υπηρεσία διατύπωσε τη θέση ότι δεν θα πρέπει να διαβιβαστεί το ζητούμενο έγγραφο στην 

Υπηρεσία μας, με το επιχείρημα ότι δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικών με εν εξελίξει διαδικασία, λόγω 

παραβάσεως, είναι ικανή να αλλοιώσει τη φύση και την εξέλιξη μιας τέτοιας διαδικασίας. 

Είδη ελέγχων που διεξάγονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 81 (2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον έλεγχο των τελικών λογαριασμών της Δημοκρατίας 

και των οικονομικών καταστάσεων στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που καθορίζει ο ίδιος. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται 

από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 

(ISSAIs) που εκδίδει ο INTOSAI. Όπως όλα τα ΑΕΙ, η Ελεγκτική Υπηρεσία διενεργεί οικονομικούς, 

κανονιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ISSAI 100 («Θεμελιώδεις Αρχές 

Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα»), ISSAI 300 («Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου») και ISSAI 400 («Αρχές 

Ελέγχου Συμμόρφωσης»). Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί και εξειδικευμένους τεχνικούς ελέγχους, βάσει του 

προτύπου ISSAI 5520 («Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο της 

δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης και των συμβάσεων παραχώρησης»), καθώς και περιβαλλοντικούς 

ελέγχους βάσει των προτύπων ISSAI 5110 («Κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια ελέγχων 

δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική προοπτική») και ISSAI 5120 («Περιβαλλοντικός έλεγχος στο πλαίσιο 

οικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης»). 

  

http://www.intosai.org/issai-executive-summaries.html
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Οικονομικός έλεγχος 

Ο οικονομικός έλεγχος αφορά στον έλεγχο των τελικών λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων 

της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλων Οργανισμών, Ειδικών Ταμείων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στην έκφραση γνώμης αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο αυτές 

παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 

Κανονιστικός έλεγχος ή έλεγχος συμμόρφωσης 

Ο έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να διεξαχθεί ως ξεχωριστός έλεγχος ή ως μέρος ενός οικονομικού 

ή/και ενός διαχειριστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι 

ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και οι 

κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, Κανονισμών ή 

συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς 

δημοσίων αξιωματούχων, σε σχέση με τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου. Ο έλεγχος 

συμμόρφωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι πληρούνται οι αρχές της 

διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.  

 

Διαχειριστικός έλεγχος 

Ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην ανεξάρτητη εξέταση ενός προγράμματος, δραστηριότητας, 

λειτουργίας ή των συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών των ελεγχόμενων οργανισμών, με 

σκοπό την αξιολόγηση κατά πόσο η διαχείριση των πόρων τους γίνεται με τον πιο οικονομικό, 

αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Τεχνικός έλεγχος 

Ο τεχνικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσο η εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων  

γίνεται αφενός, σύμφωνα με τους όρους/προδιαγραφές της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, καθώς και τον Προϋπολογισμό τους και αφετέρου, κατά τον πιο οικονομικό, αποδοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο και ότι τα έργα προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν 

ικανοποιητικά. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξέταση των οικονομοτεχνικών 

μελετών σκοπιμότητας, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων, των όρων των προσφορών, των 

όρων των συμβολαίων, των διαδικασιών για ζήτηση, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών, 

καθώς και της διαδικασίας τροποποιήσεων/αλλαγών στις συμβάσεις.  

 
Περιβαλλοντικός έλεγχος:  

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποτελεί συνήθως συνδυασμό οικονομικού ελέγχου, ελέγχου 

συμμόρφωσης και διαχειριστικού ελέγχου, αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με 

την περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 
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Πέραν των πιο πάνω, η ελεγκτική εργασία διέπεται και από: 

 Τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που 

αποσκοπεί στην προώθηση και διασφάλιση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ο 

Κώδικας ενισχύει τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα, στα οποία στηρίζεται το έργο της Υπηρεσίας 

και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τις αποφάσεις και ενέργειες κατά τη διενέργεια των θέσμιων 

και επαγγελματικών καθηκόντων μας. 

 Τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης. 

 Τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 Τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, σκοπός του οποίου είναι να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, 

να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να μεγιστοποιήσει έτσι την αξία που λαμβάνει το κοινό από τους 

παρόχους δημόσιων υπηρεσιών. Ο Κώδικας, με τον τρόπο που έχει συνταχθεί, είναι εφαρμόσιμος 

στους Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι διοικούνται από Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ωστόσο, οι πλείστες αρχές του ισχύουν και για Δημόσιους Οργανισμούς που δεν έχουν 

Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά διοικούνται από κάποιο άλλο σχήμα διακυβέρνησης και ενθαρρύνεται 

η ευρεία χρήση του. 

Διαδικασία ελέγχου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την αξιολόγηση 

ελεγκτικής μαρτυρίας. Σε όλα τα στάδια του ελέγχου ακολουθείται η κατάλληλη επαγγελματική 

μεθοδολογία που θα διασφαλίσει την επιτυχή διενέργειά του με αντικειμενικότητα, ακρίβεια και 

αξιοπιστία. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
(Επισημάνσεις/Εισηγήσεις/Συστάσεις) 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΒΟΥΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΕΞΟΥΣΙΑ 

ΚΟΙΝΟ και ΜΜΕ 

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
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Με την αποπεράτωση του ελέγχου, ετοιμάζονται επιστολές προς τους ελεγχόμενους, στις οποίες 

αναφέρονται τα ευρήματα του ελέγχου μαζί με τις επισημάνσεις/εισηγήσεις/συστάσεις μας, τις οποίες 

οι ελεγχόμενοι καλούνται να σχολιάσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους και εξηγήσεις τους. 

Ακολούθως, ετοιμάζεται Ειδική Έκθεση η οποία δημοσιοποιείται με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας μας (http://www.audit.gov.cy) και η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της 

Δημοκρατίας. Είναι επιθυμητό όπως τα θέματα τύχουν επαρκούς κάλυψης από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, αφού τούτο διασφαλίζει τη διαφάνεια των ευρημάτων και συστάσεών μας. 

Η Ετήσια Έκθεση, η οποία υποβάλλεται με βάση το άρθρο 116 του Συντάγματος, περιλαμβάνει:  

α. Κατάλογο όλων των Ειδικών Εκθέσεων που ετοιμάστηκαν και εκδόθηκαν από την ημερομηνία 

υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης.  

β. Πληροφόρηση για τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης και του τελικού απολογισμού που 

υποβάλλεται από τον Γενικό Λογιστή στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Νόμου Ν.20(Ι)/2014.  

γ. Πληροφόρηση για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους 

οικονομικούς φορείς που ετοιμάζονται από τον Γενικό Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ίδιου 

Νόμου και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης. 

δ. Την Έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, στον οποίο η Υπηρεσία μας αυτοβούλως αναθέτει τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεών της.  

Το Πρότυπο ISSAI 20 («Αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας») ρητά καθορίζει ότι τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα δημοσιοποιούν τα πορίσματα και συστάσεις τους, εκτός αν αυτά καθορίζονται ως 

εμπιστευτικά από ειδικό Νόμο. Ειδική αναφορά στο εν λόγω Πρότυπο γίνεται στους ισχυρούς δεσμούς 

με τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Για το θέμα της δημοσιοποίησης γίνεται η εξής αναφορά: 

 Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα επικοινωνούν ανοικτά με τα ΜΜΕ και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη, σχετικά με τις δραστηριότητές τους και οι Εκθέσεις Ελέγχου είναι προσβάσιμες στο κοινό. 

 Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα ενθαρρύνουν το δημόσιο και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τα 

πιο σημαντικά ευρήματά τους. 

 Οι συνόψεις των Εκθέσεων Ελέγχου είναι διαθέσιμες σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 

INTOSAI, πέραν από την επίσημη γλώσσα της χώρας. 

 Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα αρχίζουν και διεκπεραιώνουν ελέγχους και εκδίδουν τις 

σχετικές εκθέσεις έγκαιρα. Η διαφάνεια και λογοδοσία ενισχύονται αν η ελεγκτική εργασία και 

η σχετική πληροφόρηση είναι επίκαιρη. 

 Οι εκθέσεις των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων είναι προσβάσιμες και κατανοητές στο ευρύ 

κοινό, με χρήση διαφόρων μέσων (π.χ. συνόψεις, γραφήματα, παρουσιάσεις σε βίντεο, 

ανακοινώσεις τύπου κ.ά.). 

 

Οργανωτική Δομή Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Η αποτελεσματική υλοποίηση του συνολικού έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας απαιτεί τον συντονισμό 

των διάφορων θέσεων εργασίας, ο οποίος επιτυγχάνεται με την τμηματοποίηση των θέσεων σε 

τέσσερεις Διευθύνσεις Ελέγχου (Α, Β, Γ και Τεχνικού Ελέγχου) και δύο Κλάδους. Στις Διευθύνσεις Α, Β και 

http://www.audit.gov.cy/
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Γ και στους δύο Κλάδους υπάγονται 13 Παραρτήματα. Δύο Παραρτήματα υπάγονται απευθείας στον 

Βοηθό Γενικού Ελεγκτή. 

 

Τα Παραρτήματα διεξάγουν οικονομικό, κανονιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. Η Διεύθυνση Τεχνικού 

Ελέγχου διεξάγει κυρίως τεχνικό έλεγχο αναπτυξιακών και άλλων έργων και έλεγχο μηχανογραφικών 

συστημάτων. Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2017 Μονάδα Μεθοδολογίας και 

Ποιοτικού Ελέγχου. Το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υποβοηθείται από τη Διοίκηση, το Αρχείο και το 

Λογιστήριο. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου οικονομικού, διαχειριστικού και κανονιστικού 

ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς δημόσιου απολογισμού, βέλτιστης 

διαχείρισης των δημόσιων πόρων και καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. 

ΟΡΑΜΑ  

Η συμβολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων 

πόρων. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της μείωσης των φαινομένων διασπάθισης 

δημόσιου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής και στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των 

δημοσίων δαπανών. 

ΑΞΙΕΣ  

Ανεξαρτησία – από τους ελεγχόμενους φορείς 

Ακεραιότητα – άσκηση των δραστηριοτήτων μας με ανεξάρτητο, επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόπο 

Αντικειμενικότητα – άσκηση καθηκόντων με αμεροληψία, χωρίς προκατάληψη και με αποτροπή 

καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή αθέμιτης επιρροής τρίτων 

Επαγγελματισμός – υιοθέτηση υψηλών προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειας  

Αξιοπιστία – παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης 
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Διαφάνεια – Διαφάνεια για τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και 

τεκμηριωμένης πληροφόρησης 

Συνεχής ανάπτυξη - Η αναζήτηση συνεχώς αναβαθμισμένων γνώσεων για σύγχρονες προσεγγίσεις 

ελέγχου και μεγιστοποίησης της αξίας των δημοσίων πόρων 

Διάχυση γνώσης και εμπειριών - Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί μανθάνοντα Οργανισμό, όπου η γνώση 

και η εμπειρία αποτελούν κοινό εργαλείο δράσης. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για την περίοδο 2019-2021, είναι οι ακόλουθες: 

1. Εμπέδωση της χρηστής διοίκησης στους ελεγχόμενους φορείς. Βελτίωση της λογοδοσίας και 

απολογισμού και μείωση της ατιμωρησίας. 

2. Δημιουργία ενός πλαισίου συμμόρφωσης και υιοθέτησης των συστάσεων της Υπηρεσίας. Ενίσχυση της 

συνεργασίας με τους ελεγχόμενους φορείς. 

3. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στους ελεγχόμενους φορείς, μέσα από ένα κύκλο ανατροφοδότησης 

– βελτίωσης. 

4. Προώθηση βέλτιστων διαδικασιών από τους ελεγχόμενους φορείς. Δημιουργία ενός ισχυρού 

μηχανισμού οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης. 

5. Ενδυνάμωση της υπεύθυνης και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην 

ικανότητα του δημόσιου τομέα. 

Η διαφάνεια και ο δημόσιος απολογισμός της εκτελεστικής εξουσίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

κάθε σύγχρονου δημοκρατικού συστήματος διοίκησης. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, μέσω των ελέγχων και των 

Εκθέσεών της, παρέχει στους πολίτες και στους εκλελεγμένους αντιπροσώπους τους, δηλαδή τη Βουλή, 

την αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση που χρειάζονται για να αξιολογήσουν την απόδοση της 

εκτελεστικής εξουσίας, όσον αφορά στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, συνεισφέροντας, με τον 

τρόπο αυτό, στην επίτευξη των πιο πάνω αρχών, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την πάταξη της 

διαφθοράς και τη χρηστή διοίκηση.  

Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη δύσκολη, για την οικονομία, περίοδο, που διανύουμε 

σήμερα, που έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας COVID – 19, όπου η οικονομική, αποδοτική 

και αποτελεσματική διαχείριση καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική, ώστε να συμβάλει, στοΝ μέγιστο 

δυνατό βαθμό, στην επίτευξη της ανάκαμψης της οικονομίας μας το συντομότερο. Η κοινωνία απαιτεί 

από το Κράτος να διαχειρίζεται τους περιορισμένους δημόσιους πόρους με τρόπο συνετό, ώστε να 

περιορίζονται οι δαπάνες, να αποφεύγονται οι σπατάλες και να επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις. 

Υπάρχουν επίσης αυξημένες απαιτήσεις για πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς, τη λογοδοσία και 

την απόδοση ευθυνών εκεί όπου υπάρχουν. 

Διαγωνισμοί 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε στις 11.6.2019 ανοικτό διαγωνισμό, για τον έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων συνολικά 199 Οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται 16 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ) και άλλοι Οργανισμοί, καθώς και Κοινοτικά Συμβούλια, Σχολικές Εφορείες, Κυβερνητικά 

Υδατικά Έργα και Συμβούλια Εκμετάλλευσης. Ο έλεγχος αφορά σε παλαιοτέρα, καθώς και προσεχή έτη. Ο 

Προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού ήταν €568.263+ΦΠΑ. Υποβλήθηκαν προσφορές από 10 

Οικονομικούς Φορείς. Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε στις 2.9.2019, με ανάθεση του ελέγχου των 17 
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από τους 199 Οργανισμούς σε 4 διαφορετικούς προσφοροδότες, για το συνολικό ποσό των €59.014+ΦΠΑ. 

Τα ΝΠΔΔ που αναφέρονται πιο πάνω είναι τα ακόλουθα: 

ΝΠΔΔ 

1 ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

3 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

4 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 

5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ, ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

7 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

8 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΜΒΡΙΑ 

9 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

10 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

12 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

13 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 

14 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

15 ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»  

16 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ  

Σχέσεις με τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Οι εισηγήσεις και επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξετάζονται σε τακτικές συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Οι 

συνεδρίες αυτές αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία παρακολούθησης της ανταπόκρισης των 

ελεγχόμενων οργανισμών στις επισημάνσεις και συστάσεις μας. 

Επιπρόσθετα, όλες σχεδόν οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ζητούν τακτικά τη συνδρομή της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. 

Διεθνείς δραστηριότητες 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι μέλος στους ακόλουθους διεθνείς Οργανισμούς: 

 International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI):  Αυτόνομος, ανεξάρτητος και μη 

πολιτικοποιημένος Οργανισμός, που λειτουργεί ως ένας οργανισμός – ομπρέλα για την κοινότητα των 

εξωτερικών ελεγκτών των κυβερνήσεων των κρατών μελών του ΟΗΕ (Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα – 

ΑΕΙ), με ειδικό συμβουλευτικό ρόλο προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) των 

Ηνωμένων Εθνών.  

 European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI): Η περιφερειακή ομάδα των μελών του 

INTOSAI από Ευρωπαϊκές χώρες.  Αποτελεί την κυρίως περιφερειακή ομάδα, στην οποία ανήκει η 

Ελεγκτική Υπηρεσία. 

 Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI): Η περιφερειακή ομάδα των μελών του 

INTOSAI από χώρες της Ασίας, που λειτουργεί ως δευτερεύουσα ομάδα για την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

 Contact Committee: H συνεργασία μεταξύ των ΑΕΙ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) πραγματοποιείται, κυρίως, στο πλαίσιο της δομής που 

ονομάζεται Επιτροπή Επαφών. Η Επιτροπή προωθεί και διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των 
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ΑΕΙ των κρατών μελών της με τα αντίστοιχα των υποψηφίων και πιθανών υποψηφίων χωρών, μέσω 

διαφόρων πρωτοβουλιών.  

Επίσης, η Υπηρεσία μας, κατά το 2019, προέδρευσε του τριμελούς Κολλεγίου Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας και συμμετέχει με εκπρόσωπό της, σε διαχειριστικό έλεγχο του υπό αναφορά 

Οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του προγραμματισμού. 

Κατά το 2019 η Ελεγκτική Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες διοργανώσεις: 

 

 23η Σύνοδος των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (XIII INCOSAI) που έλαβε χώρα στη Μόσχα, 

Ρωσία,  από τις 25 μέχρι τις 27 

Σεπτεμβρίου 2019. Τα δύο κύρια 

θέματα που απασχόλησαν τη 

Σύνοδο, την οποία προσφώνησε ο 

Πρόεδρος της Ρωσίας, κ. Βλαντιμίρ 

Πούτιν, αφορούσαν (α) τις 

τεχνολογίες πληροφορικής για την 

ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης 

και (β) τον ρόλο των ΑΕΙ στην 

επίτευξη των εθνικών 

προτεραιοτήτων και στόχων.  

 

 

 Ετήσια συνάντηση Επιτροπής Επαφών, που διεξήχθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 27 και 28 

Ιουνίου του 2019.  Το κύριο θέμα της συνάντησης αφορούσε στις προκλήσεις και ευκαιρίες που 

προκύπτουν για τα ΑΕΙ από τη ψηφιοποίηση στην Ευρώπη.  

 

 

 Συνέλευση Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικών Ελέγχων του ΙΝΤOSAI που διοργανώθηκε στην 

Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στις 6–9 Αυγούστου 2019. Η συνάντηση λειτούργησε ως τόπος 

ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σε σχέση με τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα και τους 

Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Υπηρεσία μας παρουσίασε την εμπειρία της, σε σχέση με τη 

διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας από  πλαστικό, καθώς επίσης τα αποτελέσματα κοινού 

ελέγχου, τον οποίο συντόνιζε σε συνεργασία με το ΑΕΙ της Μάλτας, με θέμα την 
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αποτελεσματικότητα των ενεργειών επτά χωρών της μεσογείου, σε σχέση με τη διαχείριση των 

θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικών Ελέγχων του EUROSAI, που φιλοξένησε 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από τις 22 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019, στο Λουξεμβούργο.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είχε ως κύριο θέμα τη 

βιοποικιλότητα, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρουσίασε την 

εμπειρία της, σε σχέση με πιέσεις στη βιοποικιλότητα, που 

προκύπτουν από αναπτύξεις και την αστικοποίηση. Επίσης, 

παρουσίασε, μαζί με το ΑΕΙ της Μάλτας, ως συντονιστές του 

ελέγχου, τα 

αποτελέσματα κοινού 

ελέγχου, με άλλα επτά ΑΕΙ μεσογειακών χωρών, με θέμα την 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών των χωρών που 

συμμετείχαν, σε σχέση με τη διαχείριση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών. 

 

 

 Συνάντηση Συνδέσμων Επιτροπής Επαφών, που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, στις 9 

και 10 Απριλίου 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 Συνάντηση της ομάδας εργασίας για θέματα ελέγχου και δεοντολογίας του EUROSAI, που έλαβε χώρα 

στη Βόννη από τις 10 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου του 2019.  Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προώθηση 

της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISSAI 130 «Κώδικας Δεοντολογίας» για ΑΕΙ και τον  ρόλο των ΑΕΙ 

στην προώθηση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα. 
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 Ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Τεχνολογιών Πληροφορικής του EUROSAI στη Μάλτα 

από τις 4 μέχρι τις 5 Απριλίου 2019, όπου έγινε 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών των ΑΕΙ σε θέματα 

ψηφιακού ελέγχου, ανάλυσης δεδομένων και 

ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων.  

 

 

 

 Σεμινάριο του ASOSAI για τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας, που διενεργήθηκε 

στο Κατμαντού από τις 2 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 2019.  Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων στους τομείς του ελέγχου ποιότητας και της διασφάλισης της 

ποιότητας σε ΑΕΙ.  Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, η Υπηρεσία μας παρουσίασε τις πρακτικές διασφάλισης 

ποιότητας που εφαρμόζει.   

 

 Εργαστήριο με θέμα «Ελέγχοντας τις Πολιτικές Άμυνας και Ασφάλειας της Ένωσης», που 

διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις 14 – 15.2.2019 στο Λουξεμβούργο. Το 

εργαστήριο επικεντρώθηκε στον ρόλο και τις δυνατότητες της Ε.Ε στην άμυνα και ασφάλεια.  

Παρουσιάστηκαν επίσης οι εμπειρίες αναφορικά με τον έλεγχο των μη στρατιωτικών αποστολών της 

Ένωσης, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και τον έλεγχο 

προμηθειών κύριων εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

 

 Σεμινάριο με θέμα τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση του δημόσιου τομέα, που διοργάνωσε το ΑΕΙ 

της Ολλανδίας στη Χάγη στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Κύρια θέματα του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή 

πληροφοριών, απόψεων και ιδεών σχετικά με τις εξελίξεις και τα σχέδια χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης στον δημόσιο τομέα των κρατών μελών της ΕΕ και σε βάθος συζήτηση για την αύξηση 

της χρησιμότητας και προώθηση της πραγματικής χρήσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και λογοδοσίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία 

παρουσίασε την εμπειρία της, σε σχέση με την εφαρμογή των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου 

Τομέα που προωθείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

 

 Πρόγραμμα ανάπτυξης δυνατοτήτων του ASOSAI, σχετικά με τον έλεγχο μηχανογραφικών 

συστημάτων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαίδευση, μέσω διαδικτύου, στον έλεγχο 

μηχανογραφικών συστημάτων και ετοιμασία 

προγράμματος ελέγχου, που αφορούσε στο μηχανογραφικό 

σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Μετά από 

ενδιάμεσες συναντήσεις, διαδικτυακά, με ομάδες από 

εκπροσώπους ΑΕΙ, το πρόγραμμα ελέγχου 

οριστικοποιήθηκε, και εκτελέστηκε την περίοδο 

Φεβρουαρίου – Απριλίου του 2019. Στη συνέχεια, η 

Υπηρεσία μας συμμετείχε στο Περιφερειακό συνέδριο 

Αναφορών Ελέγχου του Προγράμματος που έγινε μεταξύ 1.4.2019 - 5.4.2019 στην Μπανγκόγκ, 

Ταϋλάνδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Υπηρεσία μας παρουσίασε αποτελέσματα ελέγχου του 

μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. 
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Επίσης, κατά το 2019, η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο των διεθνών της δραστηριοτήτων, 

φιλοξένησε τα ακόλουθα: 

 Σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομάδα Εργασίας Περιβαλλοντικών Ελέγχων του ΕUROSAI. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας φιλοξένησε με επιτυχία από τις 7 -  8 Μαΐου 2019 στον 

Καλοπαναγιώτη τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου του EUROSAI WGEA, 

με θέμα «Από τη Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία». Στη συνάντηση συμμετείχαν 50 

εκπρόσωποι από 23 χώρες. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία 

παρουσίασε ελέγχους 

που διενήργησε, σε 

σχέση με τη διαχείριση 

των αποβλήτων 

συσκευασίας, καθώς και 

την αξιολόγηση της 

Στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων  στην Κύπρο.  

 

 Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Επαφών, διοργάνωσε 

σεμινάριο, με αντικείμενο τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, με έμφαση 

στην επίδρασή του στα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα 

(ΑΕΙ), κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων τους, καθώς 

επίσης όσον αφορά στη διαχείριση, αποθήκευση και 

καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το 

σεμινάριο παρουσιάστηκε στις 14.11.2019 σε όλο το 

προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και σε 

φιλοξενούμενους από ελεγχόμενους οργανισμούς 

και υπηρεσίες και στις 15.11.2019, στη Λάρνακα, σε 

22 συμμετέχοντες από 13 ΑΕΙ της Ευρώπης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσής μας, η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε 

και δημοσιοποίησε τις ακόλουθες Ειδικές Εκθέσεις. Οι συστάσεις των Εκθέσεων αυτών υιοθετούνται και 

θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Έκθεσης, ώστε να τυγχάνει και για αυτές 

εφαρμογής το άρθρο 4Α («Έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής») του περί της Καταθέσεως Στοιχείων 

και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου. 

Ημερ. 
δημοσίευσης 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

 ΠΡΟΕΔΡIΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓAΡΟ 

31.01.2020 Αεροπορικές μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠΜ/01/2020) 

  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

03.04.2020 Έλεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA/01/2020) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

21.07.2020 Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ/01/2020) 

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

24.07.2020 Έλεγχος διαδικασιών σύναψης και διαχείρισης συμβάσεων πληροφορικής (ΤΥΠ/01/2020) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

26.11.2020 
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και ιδιωτική απασχόληση στρατιωτικών 
ιατρών (ΥΠΑΜ/01/2020) 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

08.01.2020 Έλεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (KY/01/2020) 

03.03.2020 
Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου «Natura 2000» - 
«ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ» (ΠΕ/01/2020) 

03.09.2020 
Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών 
της (ΤΑΥ/01/2020) 

20.11.2020 
Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία για σκοπούς κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών 
Πάρκων (ΥΠΕΣ/03/2020) 

24.11.2020 
Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα 
(ΤΔ/01/2020) 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

18.05.2020 
Έλεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας 
(ΑΣΤ/01/2020) 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

19.02.2020 
Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην 
Εσωτερική Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΟΑΠ/01/2020) 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

31.01.2020 Διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών (ΥΠΕΣ/01/2020) 

03.03.2020 
Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου «Natura 2000» - 
«ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ» (ΠΕ/01/2020) 

20.07.2020 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ/01/2020) 
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Ημερ. 
δημοσίευσης 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020 

24.09.2020 
Έλεγχος για την παραχώρηση Κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος (ΥΠΕΣ/02/2020) 

20.11.2020 
Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία για σκοπούς κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών 
Πάρκων (ΥΠΕΣ/03/2020) 

27.11.2020 
Έλεγχος για την παραχώρηση Κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών, στο πλαίσιο του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΥΠΕΣ/04/2020) 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

31.01.2020 Διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών (ΥΠΕΣ/01/2020) 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

13.10.2020 
Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας Covid-19: Εργαστηριακές εξετάσεις Covid-19, 
αγορά προστατευτικών μασκών, κατασκευή νέας πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
(ΥΠΥΓ/01/2020) 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

  ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

15.5.2020 Έλεγχος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ/01/2020)  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΥΠΡΟΥ 

25.05.2020 Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ/01/2020) 

  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

14.02.2020 Έλεγχος Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ/01/2020) 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

19.02.2020 
Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην 
Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΟΑΠ/01/2020) 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

13.10.2020 
Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας Covid-19: Εργαστηριακές εξετάσεις Covid-19, 
αγορά προστατευτικών μασκών, κατασκευή νέας πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
(ΥΠΥΓ/01/2020) 

 ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

10.11.2020 Έλεγχος Εφοριακού Συμβουλίου (ΕΦΣΥ/01/2020) 

 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 

5.11.2020 Έλεγχος Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία (ΚΙΕΜΔ/01/2020) 

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ 

27.11.2020  Έλεγχος Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΕΑΠΕΚ/01/2020) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Έλεγχος Δημοσιονομικής Έκθεσης για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

Θεσμικό Πλαίσιο. 

Η Γενική Λογίστρια ετοίμασε τη Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019, σύμφωνα με τον περί της 

Δημοσιονομικής Έκθεσης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(Ι)/2014), η οποία, αφού εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβλήθηκε, από τον Υπουργό Οικονομικών, στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, στις 27.3.2020.  

Το περιεχόμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης καθορίζεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 78 του 

Ν.20(Ι)/2014 και περιλαμβάνει τον Τελικό Απολογισμό του Προϋπολογισμού και οποιαδήποτε άλλα 

θέματα καθορίζονται από τη Γενική Λογίστρια. Στα άλλα θέματα περιλαμβάνονται οι Πίνακες 

Καθυστερημένων Εσόδων, Επενδύσεων, Δανείων και Εγγυήσεων. Η Δημοσιονομική Έκθεση αποτελείται 

από το Μέρος Α΄ – Τελικός Απολογισμός και Άλλες Καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 

άλλα θέματα που καθόρισε η Γενική Λογίστρια και το Μέρος Β΄ - Ανάλυση Υλοποίησης Προϋπολογισμού.  

Η Δημοσιονομική Έκθεση έχει ελεγχθεί από τον Γενικό Ελεγκτή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) 

του άρθρου 116 του Συντάγματος και του εδαφίου (4) του άρθρου 78 του Ν.20(Ι)/2014. 

Μεθοδολογία Ελέγχου. 

Ο Τελικός Απολογισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού ετοιμάζεται με βάση τις πραγματικές εισπράξεις 

και πληρωμές και περιλαμβάνει διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζουν συνοπτικά την υλοποίηση 

του Προϋπολογισμού, με διάφορες μορφές και αναλύσεις. Για τον έλεγχο των διαφόρων καταστάσεων 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού, τα πραγματικά αποτελέσματα λήφθηκαν από το Σύστημα Διοικητικής 

και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (σύστημα FIMAS), χωρίς να ελεγχθεί η 

ορθότητα των ποσών, αφού ο έλεγχος αυτός  διενεργείται στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αντίστοιχο έτος.  

Αναφορικά με τα ποσά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Καθυστερημένων Εσόδων, η Υπηρεσία μας 

διενήργησε δειγματοληπτικό έλεγχο της ορθότητας των Εκθέσεων Καθυστερημένων Εσόδων που 

υπέβαλαν οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών/Τμημάτων στη Γενική Λογίστρια. Επισημαίνεται ότι, το 

μεγαλύτερο μέρος αφορά σε καθυστερημένα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας. 

Όσον αφορά στους Πίνακες Επενδύσεων, Συνδρομών ή Συμμετοχής σε Διεθνείς Οργανισμούς Δανείων 

και Εγγυήσεων, έχουμε ελέγξει την ορθότητα των μεταβολών κατά το έτος 2019, βάσει στοιχείων του 

Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων πηγών. 
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Μετοχές. Οι μετοχές που κατείχε η Κυπριακή Δημοκρατία στις 31.12.2019 παρουσιάζονται στον Πίνακα  

Επενδύσεων  της Δημοσιονομικής Έκθεσης ως εξής: 

Οργανισμός 

Μερίδιο Κυβέρνησης 

Λογ. αξία Τιμή Κτήσης Ποσοστό 

€000 €000 % 

Συνήθεις μετοχές    

Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης 

Πετρελαιοειδών Λτδ1 

35.318,8 35.318,8 100,00 

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ 697,1 697,1 51,07 

Κυπριακή Εταιρεία Αναπτ. Ακινήτων Λτδ 594,6 594,6 82,66 

Κυπριακές Βιομηχανίες Σωλήνων Λτδ 4,3 4,3 0,10 

Bank of Cyprus Holdings Plc 2 3 3 0,00 

Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ 300 300 100,00 

Κυπριακό Σταθεροποιητικό Ταμείο 

Επενδύσεων Λτδ 

- - 100,00 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Λτδ 239,4 239,4 100,00 

ΚΕΟ Plc (Κατοχή μετοχών ονομαστικής 

αξίας €45) 3  

- - 0,00 

Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου 

(Ε.Υ.Κ.) Λτδ 4 

- - 100,00 

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) 5 

1.500.000 1.500.000 77,35 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 6 - - - 

PD Berate der Offentlichen Hand GmBH 10 10 1,00 

Υπό εξυγίανση    

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 7 - 1.796.060 81,54 

Υπό εκκαθάριση    

Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ 8 - 100.906 93,67 

Eurocypria Airlines Ltd 9 - 57.938 100,00 

Παγκύπριος Εταιρεία Αρτοποιών Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ 10 

- 488 11,09 

Ολικό 1.537.167,2 3.492.559,2  

1 Το ποσό της πιο πάνω επένδυσης παρουσιάζεται, εκ παραδρομής, χαμηλότερο κατά €6.272.782. 
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2 Σύμφωνα με τα Διατάγματα που εκδόθηκαν με βάση τον Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 

Ν17(Ι)2013, οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (μετοχές Τάξης Δ) μετατράπηκαν το 2013 σε νέες μετοχές 

ονομαστικής αξίας €1 σε αναλογία 100:1. Κατά το 2017, οι 3.053 μετοχές που κατείχε το Κράτος στην Τράπεζα Κύπρου 

ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 153 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 της Bank of Cyprus Holdings Plc. 

3 Κατά το 2019, η ΚΕΟ Plc παραχώρησε νέες μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους της αντί μερίσματος. Στην Κυπριακή 

Δημοκρατία παραχωρήθηκαν 17 νέες μετοχές με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο της ΚΕΟ Plc να ανέλθει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 142 από τις 42.181.923 μετοχές. 

4 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου αποτελείται από 1 εκ. μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. 

Μέχρι τις 31.12.2019, το Κράτος δεν είχε καταβάλει το αντίτιμο (€1 εκ.). 

5 Με Ομόλογο το οποίο μεταβιβάστηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέρος της χρηματοδότησης που έλαβε από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ), προέκυψε 

επένδυση στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ). Στις 28.2.2014 υπογράφηκε η πράξη ανακεφαλαιοποίησης του ΣΠΤ 

από τον Υπουργό Οικονομικών, την Επιτροπεία της ΣΚΤ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σύμφωνα με το Περί της 

Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικός Φορέας Διάταγμα του 2013 και 2014, στις 10.3.2014 το 

Ομόλογο δόθηκε ως αντίτιμο για την απόκτηση από το κράτος μετοχών αντίστοιχης αξίας στη ΣΚΤ. Παραχωρήθηκαν συνολικά 

1.171.875.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,28 έκαστη. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε το 2015 από τον Ενιαίο Εποπτικό 

Μηχανισμό, η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις της για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με αποτέλεσμα να χρειαστεί ένα 

επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα ύψους €175 εκ. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 14.12.2015, αποφάσισε την 

ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το 

Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του εν λόγω Ταμείου στη μετοχική δομή του ΣΠΤ με την έκδοση 

νέων μετοχών ισόποσης αξίας. Με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 6.5.2016, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε σε €1,1155, εκδόθηκαν νέες μετοχές προς το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης και καθορίστηκε το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στη μετοχική δομή της ΣΚΤ που ανέρχεται σε 

21,875%.Με το ίδιο Διάταγμα αποφασίστηκε η υποδιαίρεση των υφιστάμενων μετοχών σε 4 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,28 

για κάθε μία μετοχή ονομαστικής αξίας €1,1155. Το ποσοστό συμμετοχής του Κράτους μειώθηκε από 99% σε 77,35%.  

Η ΣΚΤ υπέγραψε στις 25.6.2018 Συμφωνία Μεταφοράς ορισμένων εργασιών της στην Ελληνική Τράπεζα και μετονομάστηκε σε 

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕ.ΔΙ.ΠΕ.Σ.) Λτδ. Το ποσοστό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕ.ΔΙ.ΠΕ.Σ. στις 31.12.2019 παρέμεινε στο 77,35%. 

6 Οι μετοχές που κατείχε το κράτος στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ πωλήθηκαν τον Μάρτιο του 2019 στην τιμή 

των €427.280. 

7 Τον Ιούλιο του 2012, στα πλαίσια της αναδοχής της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας Cyprus Popular Bank Public 

Co Ltd, η Κυβέρνηση απέκτησε το 84% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Ως αντίτιμο, εκδόθηκαν Κρατικά 

Ονομαστικά Χρεόγραφα αρχικής ονομαστικής αξίας €1.888.562.000 τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα Δανεισμού (Πίνακας 

4.1) της Δημοσιονομικής Έκθεσης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της Κυβέρνησης μειώθηκε στο 81,5% μετά την 

έκδοση νέων μετοχών από την υποχρεωτική μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου στις 4.2.2013. 

Τον Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα εισήλθε σε καθεστώς εξυγίανσης και με βάση το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της 

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα που εκδόθηκε στις 29.3.2013 και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν στη συνέχεια, οι 

ασφαλισμένες καταθέσεις και η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρία Λτδ. Οι υποχρεώσεις που παρέμειναν στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ξεπερνούν τα περιουσιακά της 

στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης του Κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Τράπεζας. Ως εκ τούτου το 2013 διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης. 

8 Συνεπεία της αρνητικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) σχετικά με την αίτηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών, το Διοικητικό Συμβούλιο των 

Κυπριακών Αερογραμμών αποφάσισε στις 9.1.2015 να θέσει σε λειτουργία τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας. 

Κατά το 2019, διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης, αφού οι υποχρεώσεις της εταιρείας ξεπερνούν τα 

περιουσιακά της στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης. 

9 Η εταιρεία Eurocypria Airlines Ltd βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το έτος 2010. Κατά το 2013 διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική 

αξία της επένδυσης αφού οι υποχρεώσεις της εταιρείας ξεπερνούν τα περιουσιακά της στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να 

ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης. 

10 Η Παγκύπριος Εταιρεία Αρτοποιών Δημόσια Εταιρεία Λτδ βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με διάταγμα του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που εκδόθηκε στις 31.10.2016. Κατά το 2019, διαγράφηκε ολόκληρη  η λογιστική  αξία της 

επένδυσης, αφού οι υποχρεώσεις της εταιρείας ξεπερνούν τα περιουσιακά της στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να ανακτηθεί 

οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης. 
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Δανεισμός. 

α. Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση, το σύνολο των δανείων εσωτερικού και εξωτερικού, (μη 

συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Δημοσίου ύψους €300,1 εκ.), στο τέλος του έτους, ανερχόταν 

σε €20.452 εκ., σε σύγκριση με €20.800 εκ. το 2018. 

Σημειώνεται ότι στις 31.12.2019 δεν υπήρχε εξοφλητικό απόθεμα για την αποπληρωμή των δανείων, 

όπως και στις 31.12.2018. 

β. Άλλες υποχρεώσεις.  

 Δάνεια με κυβερνητική εγγύηση. Οι εγγυήσεις που δόθηκαν για δάνεια και πιστωτικές 

διευκολύνσεις ανέρχονταν, στις 31.12.2019, σε €1.936 εκ. (€1.975,5 εκ. στις 31.12.2018). Από 

τα πιο πάνω υπόλοιπα εγγυημένων δανείων, ποσό ύψους €1,8 εκ. (€1,9 εκ. στις 31.12.2018) 

αφορούσε σε δάνεια των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας με κυβερνητική εγγύηση, τα 

οποία αποπληρώνονται απευθείας από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης 

έργων υποδομής. Επίσης, από την 1.1.2018, η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή όλων των 

εγγυημένων δανείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία στις 31.12.2019 ανέρχονταν 

σε €268,8 εκ. (€286,3 εκ. στις 31.12.2018).  

γ. Καθυστερημένα έσοδα. Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση, τα καθυστερημένα έσοδα κατά την 

31.12.2019, ανέρχονταν σε €2.861.446.515, εκ των οποίων τα €2.216.031.396 ή το 77% αφορούσαν στο 

Τμήμα Φορολογίας. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας, από το ποσό των €2,2 δις, 

ποσό €1,6 δις αφορά σε άμεση φορολογία και €0,6 δις σε έμμεση φορολογία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με στοιχεία του Τμήματος, στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων άμεσης φορολογίας, όπως και σε 

προηγούμενα έτη, δεν περιλήφθηκαν οι φορολογίες που αφορούν σε έκτακτη εισφορά, ούτε τα 

διοικητικά πρόστιμα. 

Σύμφωνα με την Δημοσιονομική Έκθεση του 2018, το συνολικό ποσό καθυστερημένων εσόδων ΦΠΑ, 

στις 31.12.2018, ανερχόταν σε €503,17 εκ., ενώ, σύμφωνα με την Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων του 

Τμήματος Φορολογίας, το υπόλοιπο αυτό, κατά την 1.1.2019, αναθεωρήθηκε σε €539 εκ., δηλαδή 

αυξήθηκε κατά €35,83 εκ. Όπως διαπιστώθηκε, στα συγκριτικά ποσά της Δημοσιονομικής Έκθεσης για 

το 2019, περιλήφθηκε το αρχικό λανθασμένο ποσό, και όχι το αναθεωρημένο.  Το γεγονός δημιουργεί 

αμφιβολίες ως προς τη διαδικασία ετοιμασίας της Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων του Τμήματος 

Φορολογίας και κατά συνέπεια της πληρότητας και ορθότητας των ποσών που παρουσιάζονται σε αυτή. 

Σε σχέση με τη χρονολογική ανάλυση των υπολοίπων των καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος 

Φορολογίας, ποσό ύψους €58 εκ. περίπου αφορά σε φορολογίες που εκδόθηκαν μέχρι το 1994, ποσό 

ύψους €284 εκ. περίπου αφορά σε φορολογίες που εκδόθηκαν την περίοδο 1995 - 2004, ενώ ποσό 

ύψους €484 εκ. περίπου αφορά σε φορολογίες που εκδόθηκαν την περίοδο 2005 – 2014. Επίσης, οι 

οφειλές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την περίοδο 1992 – 2013 ανέρχονται, σύμφωνα με στοιχεία του 

Τμήματος, σε περίπου €401 εκ. 

Η Υπηρεσία μας υπέδειξε την ανάγκη όπως το Τμήμα Φορολογίας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για 

περιορισμό των ανείσπρακτων οφειλών του Κράτους, οι οποίες αυξάνονται σε ανησυχητικό βαθμό. Προς 

τον σκοπό αυτό, εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό όλα τα εργαλεία που 

έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με τη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των μέτρων με βάση τις πρόνοιες 

του τροποποιητικού Νόμου Ν.80(Ι)/2014 (εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία και 

κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς). 
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Από σύγκριση του Πίνακα Καθυστερημένων Εσόδων της Δημοσιονομικής Έκθεσης (Πίνακας) με τα ποσά 

που παρουσιάζονται στις Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων των υπολοίπων Υπηρεσιών/ Τμημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Διοικήσεων Υπουργείων και Υφυπουργείων, διαπιστώθηκαν διαφορές, 

τόσο στα υπόλοιπα στις 31.12.2019 όσο και στα υπόλοιπα στις 31.12.2018. 

Επίσης, από έλεγχο Εκθέσεων Καθυστερημένων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι, σε μερικές από αυτές και 

κατ’ επέκταση στον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης, περιλήφθηκαν, λανθασμένα, ποσά τα οποία 

είχαν εξοφληθεί εντός του 2018 ή του 2019, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν περιλήφθηκαν σε αυτές 

όλα τα καθυστερημένα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και τόκων υπερημερίας, οι οποίοι παρόλο που 

προέκυπταν από αποφάσεις δικαστηρίου ή σχετικές συμφωνίες, εντούτοις δεν υπολογίστηκαν ή δεν 

υπολογίστηκαν ορθά. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις που περιλήφθηκαν ποσά μεγαλύτερα 

από τα πραγματικά οφειλόμενα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν ετοιμάστηκαν Εκθέσεις 

Καθυστερημένων Εσόδων σε όλες τις περιπτώσεις ή αυτές δεν ετοιμάστηκαν έγκαιρα, ώστε να 

περιληφθούν στη Δημοσιονομική Έκθεση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπόλοιπα που εκκρεμούν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, σε αρκετές Υπηρεσίες/Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων και των 

Διοικήσεων Υπουργείων και Υφυπουργείων, δεν υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα παρακολούθησης και 

ενημέρωσης των καθυστερημένων εσόδων, που να διασφαλίζει την πληρότητα και ορθότητα της 

Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων. 

Πιο κάτω, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου μας για τα 

καθυστερημένα έσοδα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Λογίστρια με επιστολή της Υπηρεσίας 

μας, ημερ. 3.11.2020: 

(i) Ποσό ύψους €6,2 εκ., που αφορά στην επιβολή διοικητικών προστίμων από το Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης (€5,9 εκ.) και από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

(€0,3 εκ.), που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2019, 

δεν περιλήφθηκε στον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης. Όπως διαπιστώθηκε, δικαίωμα για επιβολή 

διοικητικών προστίμων έχουν και άλλες Υπηρεσίες/Τμήματα, βάσει της οικείας νομοθεσίας. Λόγω του 

ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε είναι δειγματοληπτικός, δεν γνωρίζουμε τον χειρισμό που έτυχαν από 

άλλες Υπηρεσίες τα διοικητικά πρόστιμα που ενδεχομένως επιβλήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν. 

Όπως αναφέραμε στην Ετήσια Έκθεσή μας για το 2018, η Υπηρεσία μας είχε εκφράσει προς τη Γενική 

Λογίστρια την άποψη ότι, τα οφειλόμενα διοικητικά πρόστιμα, για τα οποία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχει 

παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης και δεν βρίσκεται σε εκκρεμότητα προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Δικαστηρίου ή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διευθυντή, Υπουργού ή του 

Υπουργικού Συμβουλίου, πρέπει να περιλαμβάνονται στα καθυστερημένα έσοδα. 

(ii) Το συνολικό ποσό των €12.792.349, που παρουσιάζεται στις επιμέρους Εκθέσεις Καθυστερημένων 

Εσόδων που υποβλήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, αναφορικά με τη Διοίκηση του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), αφορά σε υπερπληρωμές 

επιδομάτων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα (ΕΕΕ), χορηγίες σε χαμηλοσυνταξιούχους και επίδομα τέκνου ή/και επίδομα σε μονογονεϊκές 

οικογένειες (ΕΤΜ)). Οι εν λόγω Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων εξάγονται από τα αντίστοιχα 

Πληροφοριακά  Συστήματα (ΠΣ), βάσει των οποίων τα πιο πάνω επιδόματα παραχωρούνται. Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε, με σκοπό την εξακρίβωση της ακρίβειας και ορθότητας των 

Εκθέσεων αυτών, εντοπίστηκαν ποσά που αφορούσαν σε υπερπληρωμές ΕΕΕ, οι οποίες δεν 

περιλήφθηκαν στη σχετική Έκθεση, λόγω του ότι το ΠΣ, βάσει του οποίου εξάγεται η εν λόγω Έκθεση, 
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είτε δεν ενημερώθηκε για να εκτελεστεί μηχανογραφικά ο υπολογισμός ή λόγω τερματισμού της αίτησης 

(πρώην λήπτες), οι υπερπληρωμές υπολογίστηκαν εκτός ΠΣ, είτε λόγω του ότι δεν υπάρχει ακόμη 

μηχανογραφική δυνατότητα για υπολογισμό τους από το ΠΣ (επιδόματα φροντίδας, δημοτικά τέλη ή 

έκτακτες ανάγκες). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος τους. Επίσης δεν περιλήφθηκε ποσό 

το οποίο αφορά ΕΤΜ που καταβλήθηκε σε οικογένειες τους πρώτους μήνες του 2019 (προκαταβολικά 

πριν την υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης βάσει σχετικής νομοθετικής πρόνοιας), η παροχή του 

οποίου τελικά τερματίστηκε λόγω μη υποβολής αίτησης και το οποίο εκκρεμεί, αφού χρήζει εξέτασης η 

νομιμότητα της ανάκτησής του. 

(iii) Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δεν ετοίμασε Έκθεση Καθυστερημένων 

Εσόδων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δημοσιονομικής και 

Λογιστικής Οδηγίας αρ. 42, ενώ σε επιστολή του προς τη Γενική Λογίστρια, ημερ. 25.2.2019, ανέφερε ότι 

δεν παρουσίαζε καθυστερημένα έσοδα κατά την 31.12.2018.  Το ίδιο ανέφερε και για το 2017.  Ωστόσο, 

όπως διαπιστώθηκε από στοιχεία του Τμήματος, στις 31.12.2019 εκκρεμούσαν οφειλές εταιρειών για 

ετήσια τέλη που αφορούν στα έτη 2012 – 2019 ύψους €267,1 εκ. (31.12.2018: €211,9 εκ.), καθώς επίσης 

οφειλές εταιρειών για τέλη και επιβαρύνσεις για τις ετήσιες εκθέσεις εταιρειών για τα έτη 2012 – 2018, 

οι οποίες δεν είχαν καταχωριστεί μέχρι τις 31.12.2019, ύψους €24 εκ. (31.12.2018: δεν υπήρχαν 

στοιχεία). 

Όπως πληροφορηθήκαμε, στα πιο πάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται οφειλές εταιρειών, οι οποίες έχουν 

υποβάλει αίτηση για διαγραφή ή παραμένουν χωρίς διευθυντή και δεν διαγράφονται λόγω ενστάσεων,  

κυρίως του Τμήματος Φορολογίας και των τραπεζών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, οι οφειλές 

των εν λόγω εταιρειών ανέρχονται σε περίπου €39,3 εκ. για ετήσιο τέλος και €3 εκ. για μη υποβολή 

ετήσιων εκθέσεων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μάς πληροφόρησε ότι, 

παρόλο που δεν είχε συμπληρωθεί η Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων υπό τη μορφή του εντύπου ΓΛ20 

του Γενικού Λογιστηρίου, εντούτοις το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών υπέβαλε ηλεκτρονικά τα 

καθυστερημένα έσοδα στο Γενικό Λογιστήριο. Σημειώνουμε ότι, τα πιο πάνω στοιχεία δεν υποβλήθηκαν 

στον αρμόδιο για τα καθυστερημένα έσοδα Κλάδο, αλλά σε άλλο, με αποτέλεσμα να μην περιληφθούν 

στη Δημοσιονομική Έκθεση. 

(iv) Λόγω των αδυναμιών που παρουσιάζει το σύστημα MARCOS, δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση 

της πληρότητας των καθυστερημένων εσόδων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, τα οποία σύμφωνα με την 

Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων, στις 31.12.2019 ανέρχονταν σε  €2,3 εκ.  

(vi) Σύμφωνα με την Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, τα 

καθυστερημένα έσοδα κατά την 31.12.2019, ανέρχονται σε €19.074.923, εκ των οποίων τα €9.714.600 ή 

ποσοστό 50,93% αφορούσαν σε καθυστερήσεις εσόδων από την εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές 

Δημόσια Λτδ και τη συνδεδεμένη εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές (Αδασμολόγητων Ειδών) Λτδ, οι 

οποίες τελούν υπό εκκαθάριση, από το 2015 και 2008, αντίστοιχα. Έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα 

διερευνήσει την πιθανότητα είσπραξης, λαμβάνοντας υπόψη και το δικαίωμα προτεραιότητας κατά την 

εκκαθάριση σε σχέση με τους άλλους χρεώστες, για να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει τη συμπερίληψή 

του στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων. 

(ix) Το συνολικό ποσό των καθυστερημένων εσόδων για όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, στις 

31.12.2019, ανήλθε σε €8.976.973, σε σύγκριση με €8.003.875 στις 31.12.2018. Από μελέτη των ποσών 

που παρουσιάζονται στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
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τα ποσά εκκρεμούν για αρκετά χρόνια, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ποσά είναι μικρότερα των 

€200 και για τα οποία θα έπρεπε να είχαν κινηθεί οι νενομισμένες διαδικασίες για διαγραφή τους.   

(xi) Στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου περιλαμβάνονται υπόλοιπα που 

εκκρεμούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και ορισμένα, κυρίως σε σχέση με οφειλές 

Τουρκοκυπρίων, που χρήζουν χειρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.  Επίσης,  συνολικό 

ποσό ύψους €38,6 εκ. αποτελεί μέρος της πληρωμής, ύψους €49,5 εκ., από το Κράτος προς την πρώην 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία διενεργήθηκε στις 4.11.2015 για εξόφληση 45 δανείων με 

κυβερνητική εγγύηση. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τόκοι πέραν του διπλάσιου του αρχικού 

κεφαλαίου των δανείων, ύψους €9 εκ. περίπου, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, δεν θα 

μπορούν να διεκδικηθούν από τους δανειολήπτες, αφού η σύναψή τους έγινε όταν ήταν σε ισχύ ο περί 

Τόκου Νόμος του 1977. Κατ΄ επέκταση, το ποσό των καθυστερημένων εσόδων παρουσιάζεται αυξημένο 

κατά το ποσό αυτό.  

Εισηγηθήκαμε όπως, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των καθυστερημένων εσόδων, τον μεγάλο αριθμό 

των περιπτώσεων και του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παραγραφής Αγώγιμων 

Δικαιωμάτων Νόμου Ν66(Ι)/2012, ο χρόνος παραγραφής άρχισε να προσμετρείται από 1.1.2016, δηλαδή 

το δικαίωμα για καταχώριση αγωγής παύει να ισχύει από την 1.1.2022, αποστείλει σχετική επιστολή 

προς όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες, με οδηγίες ως προς την ετοιμασία και αποστολή, στη Νομική Υπηρεσία, 

όλων των σχετικών εκθέσεων γεγονότων, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώριση αγωγών και η 

διαφύλαξη των συμφερόντων του Κράτους. 

Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως, για απλοποίηση των διαδικασιών, την επίτευξη ομοιομορφίας και τη 

μείωση του διοικητικού κόστους, εξεταστεί το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της υποχρέωσης υποβολής 

κατάστασης καθυστερημένων εσόδων, ώστε αντί αυτής να ετοιμάζεται κατάσταση χρεωστών (ή 

εισπρακτέων) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό θα λιγοστέψουν οι περιπτώσεις όπου 

προκύπτουν ερωτηματικά αναφορικά με την κατάταξη ενός χρεώστη ως καθυστερημένο έσοδο, ενώ στις 

περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο να δοθούν εξηγήσεις (π.χ. εάν εκκρεμεί ένσταση ή αγωγή), αυτό 

μπορεί να γίνεται σε ξεχωριστή στήλη της κατάστασης. Αναφέραμε επίσης ότι μπορούσε να περιληφθεί 

στήλη που να διαχωρίζει κατά πόσο το εισπρακτέο υπόλοιπο είναι ληξιπρόθεσμο ή όχι, αν η 

πληροφόρηση αυτή κρίνεται χρήσιμη από το Γενικό Λογιστήριο. Επιπρόσθετα, υποδείξαμε όπως τονιστεί 

σε όλους τους εμπλεκομένους η σημασία ετοιμασίας των  Εκθέσεων Καθυστερημένων Εσόδων με τη 

δέουσα προσοχή, ώστε να είναι πλήρεις και ορθές.  

Όπως μας πληροφόρησε το Γενικό Λογιστήριο, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, που στόχο έχει την απλοποίηση της διαδικασίας για το κλείσιμο του 

οικονομικού έτους 2020, όσον αφορά στα καθυστερημένα έσοδα, συμπεριλαμβανομένης και της 

αντικατάστασης του εντύπου Γ.Λ.20 «Έκθεση Καθυστερημένων εσόδων».  

δ. Ανάκτηση απολαβών αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων στον ΟΚΥπΥ. Κατά το 2019 

καταβλήθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσό ύψους €251.772.597, το οποίο αφορά στις 

απολαβές και συνεισφορές εργοδότη των αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων στον ΟΚΥπΥ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 (2) του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017 

(Ν73(Ι)/2017), ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να καταβάλει στη δημόσια υπηρεσία τις απολαβές των πιο πάνω 

υπαλλήλων και τις συνεισφορές ως εργοδότης στα διάφορα ταμεία, με διαδικασία που καθορίζεται 

μεταξύ Γενικού Λογιστηρίου και ΟΚΥπΥ. Ως εκ τούτου, το πιο πάνω ποσό θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί 

από τον ΟΚΥπΥ, ή τουλάχιστον να περιληφθεί στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων του Υπουργείου 

Υγείας, κάτι που δεν έγινε. Ζητήσαμε από τη Γενική Λογίστρια να μας ενημερώσει σχετικά με τους λόγους 
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που το εν λόγω ποσό δεν έχει εισπραχθεί ακόμα, αλλά ούτε καν παρουσιάζεται ως καθυστερημένη 

οφειλή.  Επίσης, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία που προνοείται στο Νόμο έχει καθοριστεί με επιστολή 

της Γενικής Λογίστριας προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ημερ.17.1.2020, εντούτοις 

μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κανένα τιμολόγιο προς τον ΟΚΥπΥ, ούτε έχει προωθηθεί οποιαδήποτε 

άλλη διαδικασία για είσπραξη των απολαβών των αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων. 

Αναφέρεται ότι, παρά τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, δεν έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας για το 2019 σχετικό Κονδύλι εσόδων για την είσπραξη του πιο πάνω ποσού από τον 

ΟΚΥπΥ. 

 

  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 

 

28 

Τελικός Απολογισμός Κρατικού Προϋπολογισμού 

Έγκριση Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019. Ο Προϋπολογισμός του Κράτους για το έτος 2019 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε Νόμο (Ν.59(ΙΙ)/2018) και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31.12.2018. 

Υποβολή Τελικού Απολογισμού του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 81 του Συντάγματος και του άρθρου 78 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Τελικός Απολογισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στη Δημοσιονομική 

Έκθεση, πρέπει να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του 

οικονομικού έτους. Η Δημοσιονομική Έκθεση για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2019 

υποβλήθηκε από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στον Υπουργό Οικονομικών στις 9.3.2020 και, 

μετά από τη σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 27.3.2020. Η Δημοσιονομική Έκθεση ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116 του Συντάγματος. 

Σημειώνεται ότι, το περιεχόμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης, που περιλαμβάνει τον Τελικό Απολογισμό 

του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμο του 2014 (Ν.20(Ι)/2014) και διαχωρίζεται ρητά από τις οικονομικές καταστάσεις. 

Αποτελέσματα έτους. Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση, κατά το 2019 προέκυψε έλλειμμα ύψους 

€357,9 εκ., σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €2.928,2 εκ. το 2018 ενώ, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 

του 2019, θα προέκυπτε έλλειμμα που θα ανερχόταν σε €2.319,3 εκ., σε σύγκριση με €1.441,5 εκ. το 

2018. Η δημιουργία ελλείμματος, σε σχέση με το πλεόνασμα του 2018, προέκυψε κυρίως για τους λόγους 

που αναφέρονται πιο κάτω:  

 2019 2018 

 
Προϋπολογι-σθέντα 

 

 
Πραγματικά  Απόκλιση Προϋπολογι-σθέντα 

 

 
Πραγματικά  Απόκλιση 

 €’ 000  €’ 000  % €’ 000  €’ 000  % 

Εισπράξεις 8.792.091  9.825.153  11,75 7.712.348  11.364.156  47,35 

Πληρωμές 11.111.321  10.183.046  (8,35) 9.153.874  8.435.983  (7,84) 

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα (2.319.320)  (357.892)   (1.441.526)  2.928.173   

Εισπράξεις. Οι συνολικές εισπράξεις σημείωσαν μείωση ύψους €1.539 εκ. ή 13,54%, σε σύγκριση με το 

2018, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναλήψεων δανείων κατά €1.786,2 εκ. Παράλληλα, 

παρουσιάστηκε αύξηση των άλλων εσόδων κατά €128,9 εκ. 
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Ανάλυση Εισπράξεων Προϋπολογισμού 2019
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Μεταβιβάσεις (3%) Έσοδα μή άλλως κατατάξιμα (1%)

Χορηγίες (2%) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (24%)
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Σύγκριση Εισπράξεων Προϋπολογισμού 
με το προηγούμενο έτος

2019 2018

 2019=€8.792.091χιλ  
 2018=€11.364.156χιλ  
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€856,300 χιλ.

€835,000 χιλ.

€159,270 χιλ.

€86,200 χιλ.

€255,801 χιλ.

Ανάλυση Άμεσων Φόρων 2019

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (39%)

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (38%)

Φόροι Περιουσίας (7%)

Φόροι Μηχανοκίνητων Οχημάτων (4%)

Άλλοι άμεσοι φόροι (12%)

€29,420 χιλ.

€691,758 χιλ.

€2,249,985 χιλ.

€29,447 χιλ.

€437,873 χιλ.

Ανάλυση Έμμεσων Φόρων 2019

Εισαγωγικοί Δασμοί (1%)

Φόροι Κατανάλωσης (20%)

ΦΠΑ (65%)

Φόροι Μηχανοκίνητων Οχημάτων (1%)

Άλλοι έμμεσοι φόροι (13%)
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Πληρωμές. Οι πληρωμές κατά το 2019 παρουσίασαν αύξηση ύψους €1.747,1 εκ. ή 20,71%, σε σύγκριση 

με το 2018, κυρίως λόγω αύξησης στις αποπληρωμές και εκδόσεις δανείων, των μεταβιβάσεων και των 

δαπανών προσωπικού κατά €1.240 εκ.,  €453,2 εκ. και €98 εκ., αντίστοιχα. Παράλληλα, σημειώθηκε 

μείωση στις λειτουργικές δαπάνες κατά €125,7 εκ.  Οι εισπράξεις και οι πληρωμές των δύο τελευταίων 

ετών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1 της Δημοσιονομικής Έκθεσης για το έτος 2019. 

 
 

 

Υπερβάσεις επί του Προϋπολογισμού. Παρατηρήθηκαν και πάλι πληρωμές πέραν από τα αρχικά 

εγκριθέντα ποσά, για τις οποίες ζητήθηκε και δόθηκε καλυπτική έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. 

25%
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32%

Ανάλυση Πληρωμών Προϋπολογισμού 2019

Δαπάνες προσωπικού (25%) Λειτουργ. Δαπάνες (8%)

Μεταβιβάσεις (25%) Άλλα συγχρ. έργα & σχέδια (1%)

Επενδ. Δραστ. - Πάγια (1%) Επενδ. Δραστ. - Έργα υπό κατασκευή (3%)

Χρημ. Δραστ. - Άλλα έξοδα (5%) Χρημ. Δραστ. - Δάνεια (32%)
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Άλλα συγχρ. 
έργα & σχέδια 

(1%)

Επενδ. Δραστ. -
Πάγια (1%)

Επενδ. Δραστ. -
Έργα υπό 

κατασκευή (3%)

Χρημ. Δραστ. -
Άλλα έξοδα (5%)

Χρημ. Δραστ. -
Δάνεια (32%)

Σύγκριση Πληρωμών Προϋπολογισμού  
με το προηγούμενο έτος

2019 2018

2019=€11.111.321χιλ 
2018=€8.435.983χιλ 
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Ειδικά Εντάλματα Πληρωμής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 του Συντάγματος ή με βάση τον περί 

Προϋπολογισμού Νόμο εκδόθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών συνολικά 74 Ειδικά Εντάλματα 

Πληρωμής (ΕΕΠ) για συνολικό ποσό €2.894.652.346. Αυτά αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Αρ. 

Ε.Ε.Π. 

Ποσό 

€ 

Άμεση επιβάρυνση Πάγιου Ταμείου 12 1.333.923.530 

Με Συμπληρωματικούς Προϋπολογισμούς  2 790.963.841 

Άλλα-σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο 60 769.764.975 

Σύνολο 74 2.894.652.346 

 

Η κατηγορία Άλλα Ειδικά Εντάλματα Πληρωμής αναλύεται όπως πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά, 1.261 άρθρα επηρεάστηκαν μια ή περισσότερες φορές.  Μετά τις 31.12.2019 εκδόθηκαν για 

το έτος 2019, 5 ΕΕΠ συνολικού ύψους €435.621.671. Το τελευταίο ΕΕΠ που εκδόθηκε έφερε ημερομηνία 

11.2.2020. 

  

Περιγραφή Ποσό 

€ 

Μεταφορά από Αποθεματικό 403.354.809 

Μεταφορά από Συγκεντρωτικά Κονδύλια 140.864.057 

Μεταφορά από εξοικονομήσεις σε άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου 225.546.109 

Σύνολο 769.764.975 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Θεσμικό πλαίσιο 

Βάσει των προνοιών του άρθρου 116(1) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός 

Ελεγκτής «ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας, κάθε πληρωμή ή είσπραξη και κάθε λογαριασμό 

χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό 

της υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείριση γίνεται από τη Δημοκρατία ή στο όνομά της, θεωρώντας και 

ελέγχοντας συνάμα κάθε τέτοιο λογαριασμό».  

Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (Ν. 20(I)/2014) 

ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν 

όλους τους οικονομικούς φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας και 

τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες ετοιμάζονται από τον 

Γενικό Λογιστή (άρθρο 79(1)) και υποβάλλονται σε αυτόν για έλεγχο, εντός έξι μηνών από το τέλος του 

οικονομικού έτους αναφοράς (άρθρο 79(5)). Βάσει του άρθρου 81 του ίδιου Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής 

διενεργεί τους ελέγχους στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος ήθελε 

αποφασίσει. 

Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 

(Ν.20(Ι)/2014), η Γενική Λογίστρια ετοιμάζει ετήσια τις οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν 

όλους τους οικονομικούς φορείς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, 

στη βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που η ίδια αποφασίζει. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις 

υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους 

αναφοράς.  

Η Γενική Λογίστρια υπέβαλε, στις  6.12.2017, στην Υπηρεσία μας τις οικονομικές καταστάσεις της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2014, 31.12.2015 και 31.12.2016, για έλεγχο. 

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν ακολουθώντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον 

Δημόσιο Τομέα «Χρηματοοικονομική πληροφόρηση με βάση τη λογιστική αρχή των πραγματικών 

εισπράξεων και πληρωμών». Σύμφωνα με τη βάση αυτή, τα έσοδα και οι δαπάνες των οικονομικών 

φορέων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής τους. Κατά τον έλεγχο 

εντοπίστηκαν και τέθηκαν ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου διάφορα θέματα, κυρίως σε σχέση με τον 

λογιστικό χειρισμό εισπράξεων και πληρωμών και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, για 

τα οποία ζητήσαμε όπως γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες πριν από την οριστικοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι τελικές υπογραμμένες οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν στην 

Υπηρεσία μας στις 16.11.2020 και έχουμε προχωρήσει στην έκδοση έκθεσης ελεγκτή για αυτές στις 

26.11.2020. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2017, και 

31.12.2018 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 29.6.2018 και 17.12.2019, αντίστοιχα. Κατόπιν 

συζήτησης των θεμάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο, συμφωνήθηκε ότι το Γενικό Λογιστήριο θα 

προέβαινε σε διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι τελικές υπογραμμένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 23.11.2020 και 

έχουμε προχωρήσει στην έκδοση ελεγκτικής γνώμης για αυτές στις 26.11.2020.  
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Λόγω του ότι, για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2014-31.12.2017, η έκθεση ελεγκτή εκδόθηκε μόλις 

πρόσφατα, η υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων και η δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 20(Ι)/2014, 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.   

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, για το έτος που έληξε στις 31.12.2018, έχει ολοκληρωθεί, 

ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η διόρθωση, από το Γενικό Λογιστήριο, των σφαλμάτων που 

εντοπίστηκαν. Ως αποτέλεσμα, η έκδοση ελεγκτικής γνώμης, η υποβολή των ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η δημοσίευσή τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 20(Ι)/2014, βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

Οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις, για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, υποβλήθηκαν στην 

Υπηρεσία μας με καθυστέρηση, στις 12.8.2020.  Ο οικονομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και τα θέματα 

που προέκυψαν τέθηκαν ενώπιον της Γενικής Λογίστριας, καθώς και των αρμόδιων 

Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών.  Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης 

παρέμενε σε εκκρεμότητα η διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή των τελικών, με 

αποτέλεσμα η έκδοση ελεγκτικής γνώμης, η υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στο 

Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 20(Ι)/2014, να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.   

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, για τα έτη 2014 μέχρι 2019, δεν είχαν 

υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για έλεγχο μέχρι τις 27.11.2020. Η ετοιμασία των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων επιβάλλεται με βάση τον Ν.20(Ι)/2014 και καθίσταται επίσης υποχρεωτική 

από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον Δημόσιο Τομέα «Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση με Βάση 

τη Λογιστική Αρχή των Πραγματικών Εισπράξεων και Πληρωμών», το οποίο εκδόθηκε το 2003 και 

τροποποιήθηκε το 2006 και το 2007. 

Επισημαίνεται ότι το Πρότυπο τροποποιήθηκε εκ νέου το 2017, με ημερομηνία υποχρεωτικής 

εφαρμογής από 1.1.2019, αλλά με ενθάρρυνση για εφαρμογή νωρίτερα. Με βάση τις τροποποιήσεις που 

έγιναν, η ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά 

εθελοντική.  

Μεθοδολογία ελέγχου 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε επί της ορθότητας και κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών της 

Δημοκρατίας, μέσω της εξέτασης δείγματος συναλλαγών που εξήχθηκε με την εφαρμογή μεθοδολογίας 

που συνάδει με τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 

τα οποία η Υπηρεσία μας έχει υιοθετήσει. 

Το δείγμα συναλλαγών επιλέγηκε από όλες τις κατηγορίες εισπράξεων, πληρωμών και άλλων 

λογαριασμών που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης 

του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS). Οι συναλλαγές επιλέγηκαν με συνδυασμό δειγματοληψίας 

νομισματικής μονάδας και στατιστικά τυχαίας δειγματοληψίας και το δείγμα συμπληρώθηκε με την 

επισκόπηση της κίνησης σημαντικών Κονδυλίων των ελεγχόμενων φορέων και επιλογή σημαντικών, 

μεγάλων ή/και ασυνήθιστων εγγραφών που δεν είχαν επιλεγεί στο στατιστικό δείγμα. 

Καθεμία από τις συναλλαγές που επιλέγηκαν για έλεγχο εξετάστηκε με βάση προκαθορισμένα 

ερωτήματα ελέγχου, τόσο ως προς την χρηματοοικονομική ορθότητά της και την ορθή παρουσίασή της 

στο FIMAS (οικονομικός έλεγχος), όσο και ως προς τη συμμόρφωσή της με τις αρχές (νομοθεσία, 

Κανονισμοί, διαδικασίες, καλή πρακτική κ.λπ.) που τη διέπουν (κανονιστικός έλεγχος). 
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Από τον έλεγχο προέκυψαν οι διαπιστώσεις που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της 

Γενικής Λογίστριας ή/και των αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση. 

α. Διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον οικονομικό έλεγχο. 

(i) Πίστωση εισπράξεων σε λογαριασμούς καταθέσεων. Εντοπίσαμε περιπτώσεις, όπου 

εισπράξεις πιστώνονται σε λογαριασμούς καταθέσεων, αντί σε λογαριασμούς εσόδων και 

μεταφέρονται σε λογαριασμούς εσόδων στο επόμενο έτος. Τα έσοδα αυτά παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις του έτους κατά το οποίο εισπράττονται, στον Λογαριασμό 

Εισπράξεων και Πληρωμών στο Μέρος «Εισπράξεις/Πληρωμές Εκτός Υλοποίησης 

Προϋπολογισμού», στη γενική κατηγορία εσόδου «Εισπράξεις από Λογαριασμούς 

Καταθέσεων και Λογαριασμούς με Πιστωτικά Υπόλοιπα». Ο χειρισμός αυτός έχει ως 

αποτέλεσμα να μην κατηγοριοποιούνται οι εισπράξεις αυτές ανάλογα με το είδος εσόδου που 

αφορούν.  

 Εισηγηθήκαμε όπως, για την ορθή παρουσίαση των εσόδων του κράτους, οι εισπράξεις που στο 

τέλος του έτους παραμένουν πιστωμένες σε λογαριασμούς καταθέσεων,  παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις στην κατηγορία εσόδου που ανήκουν, αντί στη γενική κατηγορία 

«Εισπράξεις από Λογαριασμούς Καταθέσεων και Λογαριασμούς με Πιστωτικά Υπόλοιπα». 

 Το Γενικό Λογιστήριο, με επιστολή του ημερ. 19.11.2020, μας πληροφόρησε ότι η διαχρονική 

χρήση των λογαριασμών καταθέσεων και προκαταβολών γίνεται για σκοπούς διευκόλυνσης 

των λογιστικών εγγραφών, λόγω του γεγονότος ότι τα λογιστικά βιβλία της Κυβέρνησης και 

οι οικονομικές της καταστάσεις έχουν ως Λογιστική Αρχή την Αρχή των Εισπράξεων και 

Πληρωμών.  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρήματα, τα οποία εισπράττονται κατά τη διάρκεια 

του έτους δεν μπορούν να πιστωθούν απευθείας σε Κονδύλια εσόδων, είτε γιατί αφορούν 

ποσά τα οποία εισπράττονται εκ μέρους τρίτων και πρέπει να επιστραφούν, είτε αφορούν 

ποσά για τα οποία εκκρεμεί η διενέργεια ελέγχων, πριν καταχωριστούν σε Κονδύλι εσόδων.  

Ως εκ τούτου, η χρήση των πιο πάνω λογαριασμών επιβάλλεται και σχετική Σημείωση 

περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα τήρησης των πιο πάνω 

λογαριασμών, ωστόσο η επισήμανσή μας αφορά σε εισπράξεις  για τις οποίες,  με βάση τα 

πιο πάνω, δεν αιτιολογείται η παραμονή τους στους λογαριασμούς αυτούς, αλλά θα έπρεπε 

να είχαν μεταφερθεί σε Κονδύλια εσόδων. 

(ii) Ενδοκυβερνητικές παραγγελίες. Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που καθορίστηκε από το 

Γενικό Λογιστήριο, για τις ενδοκυβερνητικές παραγγελίες για τις οποίες υπάρχει ρητή 

πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Τμήματος που υποβάλλει την παραγγελία (εντολοδότης), 

η δαπάνη χρεώνεται δύο φορές, μια στα Κονδύλια εξόδων του εντολοδότη και μια στα 

Κονδύλια εξόδων του Τμήματος που εκτελεί την παραγγελία (εντολοδόχος). Επίσης, 

καταχωρίζεται μια εικονική πίστωση στα έσοδα του εντολοδόχου.  

 Η πιο πάνω πολιτική έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αυξημένες και οι εισπράξεις και 

οι πληρωμές στις οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεδομένου ότι, 

σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, ο εντοπισμός όλων των ποσών που αφορούν σε διπλή 

χρέωση δαπάνης, με αντίστοιχη πίστωση εικονικής είσπραξης, δεν είναι δυνατή, 

περιλήφθηκε κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας, σχετική σημείωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο στη σημείωση γίνεται αναφορά μόνο στις 

εικονικές εισπράξεις. 
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 Εισηγηθήκαμε όπως, στη σχετική σημείωση γίνεται αναφορά και για τη διπλή χρέωση των 

δαπανών. 

 Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, ο θεσμός της χρήσης των ενδοκυβερνητικών παραγγελιών 

χρησιμοποιείται από το 2004, με την εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος FIMAS, 

πρακτική που, όπως αναφέρει, είχε συμφωνηθεί τότε και με την Υπηρεσία μας.  Επίσης, το 

Γενικό Λογιστήριο, εκεί  που κρίνει ότι τα επηρεαζόμενα ποσά είναι σημαντικά, θα προβαίνει 

στις σχετικές αναφορές στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

 Επισημαίνουμε ότι, αφενός, τότε δεν υπήρχε υποχρέωση ετοιμασίας οικονομικών 

καταστάσεων για την κεντρική κυβέρνηση, οπότε δεν τίθετο θέμα παρουσίασης της πιο πάνω 

πρακτικής σε αυτές.  Αφετέρου, η Υπηρεσία μας δεν αμφισβητεί τη χρήση της πρακτικής, αλλά 

θεωρεί ότι, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, θα πρέπει να δίδεται αναφορά για τη διπλή χρέωση δαπανών στις Σημειώσεις 

επί των οικονομικών καταστάσεων. 

(iii) Χειρισμός κρατήσεων. Σύμφωνα με την υφιστάμενη λογιστική πολιτική, όταν 

παρακρατούνται ποσά για έργα, χρεώνεται το Κονδύλι που αφορά στο συγκεκριμένο έργο και 

πιστώνεται λογαριασμός καταθέσεων, παρόλο ότι δεν προκύπτει πραγματική ταμειακή 

εισροή/εκροή.  

 Εισηγηθήκαμε όπως, στη σημείωση «Λογιστικές Πολιτικές» των Οικονομικών Καταστάσεων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, γίνει αναφορά και στην πιο πάνω πολιτική. 

(iv) Συμψηφισμοί. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου που προβλέπει περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 

(Ν.38(Ι)/2014), «ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και τηρουμένων 

των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος περί Προϋπολογισμού Νόμου, ο Γενικός Λογιστής 

δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή 

προς άλλο ειδικό ταμείο».  

 Για την ορθή εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου εκδόθηκαν Εγκύκλια Σημειώματα. Ως 

αποτέλεσμα του λογιστικού χειρισμού που καθορίστηκε με τα Εγκύκλια Σημειώματα, τα 

επηρεαζόμενα Κονδύλια εισπράξεων και πληρωμών περιλαμβάνουν το ποσό των 

συμψηφισμών, παρόλο που δεν προκύπτει πραγματική ταμειακή εισροή/ εκροή. 

 Θεωρούμε ότι, η αναφορά του ποσού που γίνεται στην Έκθεση της Γενικής Λογίστριας 

επί των οικονομικών καταστάσεων, δεν είναι επαρκής, αφού δεν διαχωρίζεται το ποσό 

σε εισπράξεις και πληρωμές, ενώ η επαλήθευσή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, για το συνολικό ποσό των εισπράξεων και πληρωμών που 

προκύπτει μέσω συμψηφισμών που διενεργούνται κάθε έτος, περιλαμβάνεται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας κατάλληλη πληροφόρηση, υπό 

μορφή σημείωσης. 

 Διαπιστώσαμε ότι δεν διενεργείται από όλα τα Τμήματα έλεγχος μέσω της Εφαρμογής 

Συμψηφισμού (ΕΦΑΡ.ΣΥ.) για ύπαρξη τυχόν οφειλών προς το Κράτος, σε αντίθεση, με το 

άρθρο 13 του Ν.38(Ι)/2014, καθώς και του Εγκύκλιου Σημειώματος Συμψηφισμού Αρ.1, 

που αναφέρεται σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων πληρωμών κάτω των €1.000.  
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(v) Απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης μηχανογραφικών συστημάτων. Διαπιστώσαμε την 

απουσία μηχανισμού τακτικής συμφιλίωσης ή/και συμφιλίωσης στο τέλος του έτους των 

ποσών του κεντρικού λογιστικού συστήματος FIMAS με επιμέρους μηχανογραφικά 

συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η 

πληρότητα και η ορθότητα των επηρεαζόμενων εισπράξεων και πληρωμών. Συγκεκριμένα, 

αναφέρονται  τα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Φορολογίας, το Σύστημα 

Τιμολόγησης Νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το σύστημα "ΤΟΜΙΣ" του Τμήματος 

Οδικών Μεταφορών, το σύστημα "ΖΗΝΩΝ" του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το 

σύστημα "MARCOS" του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τα συστήματα του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και  Μετανάστευσης. 

 Το Γενικό Λογιστήριο εξέφρασε την άποψη ότι το θέμα αφορά σε άλλα Υπουργεία/ 

Τμήματα/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και συνεπώς οι πιο πάνω παρατηρήσεις θα έπρεπε να 

τεθούν σε αυτές. 

 Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι έγιναν σχετικές υποδείξεις και  στα Υπουργεία/Τμήματα/ 

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες στις οποίες αφορούν τα πιο πάνω, ωστόσο θεωρεί ότι, το Γενικό 

Λογιστήριο, που έχει την ευθύνη τήρησης κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και της ετοιμασίας 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από λάθη και παραλείψεις, θα έπρεπε να 

ενσκήψει στο πιο πάνω ζήτημα, για εξεύρεση λύσεων. 

(vi) Λογιστικές εγγραφές για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των 

σχετικών ποσών. 

 Συμψηφισμοί διαφόρων φόρων. Δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν τα σχετικά 

υποστηρικτικά στοιχεία/αναλυτικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην καταστεί 

δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των συγκεκριμένων ποσών. 

 Εισπράξεις Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα. Τα σχετικά ποσά, δεν κατέστη δυνατό να 

επιβεβαιωθούν, αφού δεν τηρούνται αναλυτικά στοιχεία από το Τμήμα Φορολογίας. 

 Καταβολή εισφορών ΓεΣΥ στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

αναλυτικά στοιχεία για τις συνολικές εισπράξεις που εμβάζονται 

  από το Τμήμα Φορολογίας στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, ούτε και τα αναλυτικά 

στοιχεία, στη βάση των οποίων υπολογίζεται η συνεισφορά του Κράτους στο Ταμείο, με 

αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των εν λόγω ποσών.  

 Είσπραξη ή/και παρακράτηση εισφορών ΓεΣΥ από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των πιο πάνω ποσών, 

ούτε και των ποσών που αφορούν στη συνεισφορά του Κράτους στο Ταμείο, επειδή, 

παρόλο που αυτά υποστηρίζονται από μηχανογραφικές αναφορές/καταστάσεις, 

εντούτοις παρουσιάζονται ως συνολικά/συγκεντρωτικά ποσά και δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία, σε σχέση με τα άτομα ή τις αποδείξεις που αφορούν.  

 Παροχή τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

(ΑΤΗΚ) προς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ). Δεν κατέστη δυνατό να 

επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του ποσού της συνολικής χρέωσης της ΑΤΗΚ προς το ΤΠΑ, 

ύψους €7,1 εκ., εκ των οποίων τα €4,7 εκ. αφορούσαν σε κόστος εργατικών της ΑΤΗΚ για 

παροχή υπηρεσιών,  καθότι η ΑΤΗΚ δεν υποβάλλει, στο ΤΠΑ, επαρκή υποστηρικτικά 

στοιχεία.  
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(vii) Λανθασμένη καταχώριση εισπράξεων του Τμήματος Φορολογίας. Εισπράξεις ύψους €80,7 

εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές άμεσης φορολογίας, πιστώθηκαν λανθασμένα στο Κονδύλι 

ΦΠΑ αντί σε Κονδύλι άμεσης φορολογίας. 

 Εισηγηθήκαμε τη διόρθωση της παρουσίασης των εισπράξεων για άμεσους και έμμεσους 

φόρους και των σχετικών σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το έτος 2019. 

(viii) Ταξινόμηση των μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος Φορολογίας στους διάφορους 

λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος. Προέκυψε αδυναμία στη λήψη αναλυτικών 

στοιχείων για σκοπούς ελέγχου και επιβεβαίωσης της ταξινόμησης των εσόδων του Τμήματος 

Φορολογίας στα διάφορα Κονδύλια εσόδων/κατηγορίες φόρων, όπως, για παράδειγμα, 

εισπράξεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Φόρου Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων κ.λπ. 

(ix) Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον 

Δημόσιο Τομέα «Χρηματοοικονομική πληροφόρηση με βάση τη λογιστική αρχή των 

πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών», ποσά που εισπράττονται από τρίτους και 

καταβάλλονται σε τρίτους ή/και τυχόν υπόλοιπα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό κατά 

τη λήξη του οικονομικού έτους που αφορούν σε τρίτους, χρήζουν ειδικής αναφοράς στις 

οικονομικές καταστάσεις. Αυτό πρέπει να τύχει εφαρμογής στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Ποσά ΦΠΑ που εισπράττονται για λογαριασμό άλλων χωρών, τα οποία, μέχρι να 

εμβαστούν  στις χώρες αυτές, κατατίθενται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Για το 

2019, το ποσό αυτό ανερχόταν σε €115 εκ. 

 Ποσό ύψους €27 εκ., σε σχέση με εισφορές ΓεΣΥ που εισπράχθηκαν ή παρακρατήθηκαν 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατατέθηκαν στον Γενικό Κυβερνητικό 

Λογαριασμό, αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η πληρωμή τους προς τον Ο.Α.Υ. εντός του 2019.  

β. Κύριες διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο κανονικότητας των εισπράξεων και 

πληρωμών.   

(i) Τα  δικαιολογητικά που επισυνάπτονταν στα δελτία πληρωμής δεν έφεραν τις σφραγίδες 

«Λήφθηκε», «Πληρώθηκε» και «Έγκριση και Εξουσιοδότηση Δαπάνης». Επιπλέον, 

εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου η σφραγίδα «Έγκριση και Εξουσιοδότηση Δαπάνης» δεν έφερε 

καθόλου υπογραφές ή έφερε υπογραφή μόνο στο σημείο της Εξουσιοδότησης, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν τη 

διενέργεια της πληρωμής. Επίσης, εντοπίσαμε περιπτώσεις πληρωμών στις οποίες υπήρχαν 

υπογραφές, μη αναγνωρίσιμες, σε άλλο σημείο των δικαιολογητικών, εκτός της σφραγίδας. 

(ii) Δελτία πληρωμών και/ή διορθωτικά δελτία, εγκρίνονταν/εξουσιοδοτούνταν από μη 

εξουσιοδοτημένους λειτουργούς ή από λειτουργούς που είχαν εξουσιοδότηση για μικρότερα 

ποσά.  

(iii) Μη διενέργεια ή μη τεκμηρίωση της διενέργειας,  της συμφιλίωσης των εσόδων και των 

δαπανών με τις μηνιαίες καταστάσεις (ΕΠΒ21) και μη υποβολή των σχετικών πιστοποιήσεων 

στο Γενικό Λογιστήριο, με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπεται στην Εγκύκλιο 

Επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 2/2016. 

(iv) Παραχωρήθηκαν χορηγίες από Υπουργεία σε Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΑΤΑ), Ταμεία και Σχολικές Εφορείες υπό την εποπτεία τους, χωρίς να υποβληθούν οι 
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τελευταίες διαθέσιμες εξελεγμένες οικονομικές  καταστάσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη  τα 

ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά των Οργανισμών και χωρίς να τηρούνται οι πρόνοιες 

του άρθρου 26 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(I)/2014) και χωρίς να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην Εγκύκλιο αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019.  

(v) Καθυστερήσεις στην εξόφληση τιμολογίων, πέραν των 30 ημερών.  

(vi) Μη υποβολή, στη Γενική Λογίστρια, των προνοούμενων από τη νομοθεσία  μηνιαίων  

Εκθέσεων Δεσμεύσεων.  

(vii) Καταστάσεις Καταθέσεων και Προκαταβολών. Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή ή μη 

ορθή υποβολή, στη Γενική Λογίστρια, των Καταστάσεων Καταθέσεων και Προκαταβολών, με 

όλα τα υπόλοιπα στις 31.12.2019 ή/και μη κοινοποίησή τους στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και 

αδυναμίες στην τήρηση και παρακολούθησή τους. 

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις: 

 Μη τήρησης Καθολικού Καταθέσεων και Προκαταβολών ή μη κατάλληλης τήρησής του.  

 Μη τεκμηρίωσης της συμφιλίωσης ή μη συμφιλίωσης των υπολοίπων των λογαριασμών 

καταθέσεων και προκαταβολών με τα υπόλοιπα του λογισμικού μηχανογραφικού 

συστήματος FIMAS. 

 Μη παρακολούθησης της περιόδου παραμονής των καταθέσεων στους λογαριασμούς 

καταθέσεων και καθυστέρησης στη μεταφορά τους στα έσοδα. 

 Ύπαρξης χρεωστικών υπολοίπων σε λογαριασμούς καταθέσεων, οι οποίες δεν έτυχαν 

διερεύνησης. 

 Υπολοίπων καταθέσεων που εκκρεμούσαν για αρκετά χρόνια, για τα οποία δεν 

μπορούσε να καθοριστεί ο σκοπός τους. 

 Μη συμπερίληψης, στις Καταστάσεις Καταθέσεων και Προκαταβολών, όλων των 

λογαριασμών καταθέσεων.  

 Χρήσης άλλων λογαριασμών καταθέσεων, αντί του καθορισμένου, για τις εισπράξεις των 

ποσών που αφορούσαν σε εξαγορά ανοιχτών δημόσιων χώρων πρασίνου. 

(viii) Είσπραξη εσόδων και τήρηση Μητρώου Βιβλίων Είσπραξης. Από τον έλεγχο των εισπράξεων 

και των Μητρώων Βιβλίων Είσπραξης προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Τήρηση Μητρώου Βιβλίων Είσπραξης και αχρησιμοποίητων Βιβλίων Είσπραξης από 

Λειτουργούς Είσπραξης Eσόδων. 

 Mη έγκαιρη ή μη επιστροφή βιβλίων είσπραξης από Λειτουργούς Είσπραξης Eσόδων, με 

αποτέλεσμα να μην ασκείται επαρκής έλεγχος ως προς την ποσότητα των 

αχρησιμοποίητων βιβλίων είσπραξης στην κατοχή τους. 

 Μη προώθηση της καταστροφής λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Γενικού 

Λογιστηρίου, για τα οποία παρήλθε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωσή 

τους και προώθηση της καταστροφής άλλων, χωρίς την άσκηση της δέουσας επίβλεψης, 

με αποτέλεσμα να καταστραφούν βιβλία του Γενικού Λογιστηρίου χωρίς έγκριση. 
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 Μη τήρηση, από όλους τους εισπράκτορες, Μητρώου Εγγραφής Βιβλίων Είσπραξης, ούτε 

και βιβλίου ταμείου ή βοηθητικού βιβλίου ταμείου ή/και μη κατάλληλη τήρηση του 

Μητρώου Εγγραφής Βιβλίων Είσπραξης. 

 Παράλειψη παράδοσης, έναντι απόδειξης, στον Λειτουργό Είσπραξης Εσόδων, των 

εισπράξεων στο τέλος της ημέρας, από ορισμένους εισπράκτορες. 

 Μη ενημέρωση της Γενικής Λογίστριας, με όλες τις περιπτώσεις υπαλλήλων που 

ορίστηκαν ως Λειτουργοί Είσπραξης Εσόδων. 

 Μη ασφαλής φύλαξη μετρητών. 

 Παραλαβή/αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών και καταχώρισή τους σε βιβλίο 

ταμείου, μη διαγράμμιση των επιταγών και μη σφράγισή τους με την ένδειξη «Μη 

μεταβιβάσιμες-Κυβερνητικός Γενικός Λογαριασμός μόνο».  

 Κατάθεση των εισπράξεων στην τράπεζα με καθυστέρηση. 

 Μη υπογραφή του Μητρώου κατά την παραλαβή διπλοτύπων. 

 Μη ύπαρξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων, σε όλες τις περιπτώσεις, για εγγραφές σε 

Κονδύλια εσόδων του Υπουργείου Υγείας.  

Σε σχέση με τις προαναφερόμενες γενικές παρατηρήσεις, το Γενικό Λογιστήριο εξέφρασε την 

άποψη ότι αυτές θα έπρεπε να τεθούν υπόψη των Ελέγχοντων Λειτουργών των 

Υπουργείων/Τμημάτων/Ανεξάρτητων Υπηρεσιών στις οποίες αφορούν. 

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι αυτό έχει ήδη γίνει, θεωρεί όμως ότι, εφόσον οι 

περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σε μη συμμόρφωση με Δημοσιονομικές και Λογιστικές 

Οδηγίες ή Κανονισμούς Αποθηκών ή Εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Λογίστρια ή 

νομοθετικές πρόνοιες που αφορούν σε χρηματοοικονομική διαχείριση, αυτές έπρεπε να 

τεθούν ενώπιον και του Γενικού Λογιστηρίου, το  οποίο μάλιστα θα αναμέναμε να ζητήσει το 

ίδιο, πρωτίστως, τη λήψη μέτρων για συμμόρφωση.  

(ix) Συμφωνία παραχώρησης για την ανάπτυξη και διαχείριση των αερολιμένων Λάρνακας και 

Πάφου. Μέσα στο πλαίσιο για την ανάπτυξη και διαχείριση σύγχρονων αερολιμένων και με 

σκοπό τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αερολιμένων 

Λάρνακας και Πάφου, στις 12.5.2006 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Παραχώρησης ανάμεσα 

στην Κυπριακή Δημοκρατία και την εταιρεία Hermes Airports Ltd («Hermes») για περίοδο 25 

χρόνων.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση, ημερ. 19.12.2007, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη 

σύσταση και όρους εντολής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Έργου Παραχώρησης (ΕΣΕΠ) και τη 

διαδικασία διορισμού και όρους εντολής του Διευθυντή Διαχείρισης Έργου Παραχώρησης 

(«Διευθυντή Διαχείρισης Έργου») και της Ομάδας Έργου Παραχώρησης («Ομάδα Έργου»). 

Επίσης, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η Ομάδα Έργου θα βοηθείται στο έργο της από 

Λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Διαχείρισης Έργου, θα είναι υπεύθυνος 

για τα χρηματοοικονομικά θέματα και τους λογιστικούς λογαριασμούς που αφορούν στη 

Συμφωνία Παραχώρησης και στην ετοιμασία χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Όπως 

διαπιστώσαμε, δεν ετοιμάστηκαν χρηματοοικονομικές εκθέσεις από το 2010.  

Όσον αφορά στη νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργου Παραχώρησης, αυτή 

παρέχεται από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ωστόσο, παρατηρήσαμε σημαντική 
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καθυστέρηση στη λήψη νομικών γνωματεύσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την 

αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση της Συμφωνίας Παραχώρησης.   

Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, είχαμε εγείρει θέμα ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του 

όρου ακαθάριστα έσοδα («Gross Revenue»), βάσει του οποίου υπολογίζεται το πληρωτέο 

Τέλος Παραχώρησης («Concession Fee»), το οποίο κατά το 2019 ανήλθε σε €43.374.033. Η 

εταιρεία Hermes ερμηνεύει τη Συμφωνία Παραχώρησης και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 

δείξει μέχρι σήμερα να συμφωνεί και να αποδέχεται την ερμηνεία αυτή, ότι τα ακαθάριστα 

έσοδα («Gross Revenue») καθορίζονται ως τα εισπραχθέντα εισοδήματα του 

Παραχωρησιούχου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τριμηνίας (cash basis) και όχι ως το 

σύνολο των δεδουλευμένων εισοδημάτων της τριμηνίας (accrual basis). Παρόλα αυτά, τα 

ποσά που αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του Τέλους Παραχώρησης από τα εισπραχθέντα 

εισοδήματα, υπολογίζονται στη βάση των δεδουλευμένων εισοδημάτων (τιμολογήσεων). 

Επομένως, δεν υπάρχει συσχετισμός των εισπραχθέντων εισοδημάτων και των αφαιρετέων 

ποσών. Στις 9.9.2019, ο Διευθυντής Διαχείρισης Έργου ζήτησε, με επιστολή του στον Γενικό 

Εισαγγελέα, γνωμάτευση, η οποία εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

Έκθεσης. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερ. 21.11.2018 και την τροποποιητική αυτής, 

ημερ. 18.12.2018, όρισε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής («Επιτροπή»), αποτελούμενη 

από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με σκοπό να 

μελετήσει θέματα πολιτικής, τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης και να 

έρθει σε διαβούλευση με την Hermes. Η Επιτροπή, με την κατάθεση της έκθεσης προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 26.9.2019 έκρινε ότι είχε ολοκληρώσει το έργο της. 

Τα θέματα που απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκονται μέχρι 

σήμερα σε εκκρεμότητα μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών είναι τα ακόλουθα: 

 Αποζημίωση λόγω της λειτουργίας του παράνομου αερολιμένα της Τύμπου για την 

περίοδο 2015 – 2017. Παρόλο που τα δύο μέρη δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία, 

εντούτοις ο Παραχωρησιούχος προχώρησε σε αποκοπή συνολικού ποσού ύψους €30 εκ., 

για τα έτη 2015 έως 2017, ως ετήσια αποζημίωση για τον παράνομο αερολιμένα Τύμπου, 

ποσό που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιούται. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε προκαταρκτική 

συμφωνία για ποσό ύψους €23 εκ., ωστόσο η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι για τον 

υπολογισμό του ποσού αυτού αγνοήθηκαν τα οφέλη για την Hermes από τη χρήση των 

αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από επιβάτες που καταλήγουν στα κατεχόμενα και 

από Τ/Κ που διαμένουν στα κατεχόμενα. Το θέμα εκκρεμεί ενώπιον της Κεντρικής 

Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων («ΚΕΑΑ»). Σημειώνουμε ότι η Hermes έχει 

προχωρήσει με την αποκοπή των ποσών που η ίδια έχει υπολογίσει για τα έτη 2018 και 

2019, τα οποία ανέρχονται σε €6.300.774 και €6.845.373, αντίστοιχα.  

 Πρόνοιες της Συμφωνίας Παραχώρησης για την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης 

υποδομών. Με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας, προτού η επιβατική κίνηση ξεπεράσει 

την ικανότητα εξυπηρέτησης των αερολιμένων, η Hermes θα προβεί στην ανάπτυξη της 

δεύτερης φάσης υποδομών. Με βάση τα στοιχεία που αφορούν στον ρυθμό αύξησης της 

επιβατικής κίνησης, διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει οι παράμετροι που προβλέπονται 

στη Συμφωνία για έναρξη της δεύτερης φάσης υποδομών. Η Hermes προέβαλε τον 

ισχυρισμό ότι έχει δικαίωμα για επ’ αόριστον αναστολή της έναρξης των εργασιών της 

δεύτερης φάσης υποδομών. Το ΥΜΕΕ διαφώνησε και αφού έλαβε νομική γνωμάτευση 
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από τη Νομική Υπηρεσία, έθεσε το θέμα σε διαβούλευση μεταξύ των Συμβαλλόμενων 

Μερών. 

 Ισχυρισμός περί λάθους στην καταβολή του μεταβλητού Τέλους Παραχώρησης από 

την Hermes. Η εταιρεία με επιστολή της, ημερ. 3.4.2018, ισχυρίστηκε ότι λόγω 

λανθασμένης πρακτικής που εφάρμοζε επί σειρά ετών πραγματοποίησε υπερπληρωμές 

στο μεταβλητό Τέλος Παραχώρησης συνολικού ύψους €15 εκ., μέσω υπερεκτιμημένων 

αεροναυτικών εσόδων και προχώρησε μονομερώς στην αποκοπή του ποσού αυτού κατά 

το 2018, γεγονός που προκάλεσε τη διαφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών. Στις 

2.5.2018, ο Διευθυντής Έργου Παραχώρησης ζήτησε σχετική νομική γνωμάτευση από τη 

Νομική Υπηρεσία, η οποία εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

Έκθεσης. 

Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς. 

Στις 11.3.2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του κορονοϊου 

COVID-19 ως πανδημία. Η Hermes με επιστολές της, επικαλούμενη τις πρόνοιες της 

Συμφωνίας Παραχώρησης, σχετικά με τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας («Force Majeure Event»), 

απαίτησε την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους €164,6 εκ., για την περίοδο 

13.3.2020 μέχρι 30.11.2020, λόγω διαφοροποίησης του κόστους του Έργου και συνεπώς των 

εξόδων ή/και εσόδων της εταιρείας, επικαλούμενη τους περιορισμούς που τέθηκαν από τα 

Υπουργικά Διατάγματα, τα οποία απαγόρευαν ή/και περιόριζαν την αεροπορική κίνηση από 

και προς τους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και την χρήση των αερολιμένων από 

το επιβατικό κοινό, τους εργαζομένους, τους επισκέπτες και άλλους, και τα οποία είχαν 

δραστικά επηρεάσει την λειτουργία των αερολιμένων. Ο Διευθυντής Έργου Παραχώρησης, 

αφού έλαβε νομική γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία, έθεσε το θέμα των 

αποζημιώσεων ενώπιον της ΚΕΕΑ για λήψη απόφασης.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερ. 15.4.2020, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την 

αποπληρωμή της δόσης του Ιουνίου του 2020, σε περίπτωση όπου δεν καταστεί δυνατή η 

αναστολή της καταβολής δόσεων των δανειακών υποχρεώσεων της Hermes ή η 

χρηματοδότηση της εταιρείας από εγγυημένα δάνεια, με βάση το νομοσχέδιο που εκκρεμεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») ενέκρινε στις 17.11.2020 

δάνειο ύψους €22,2 εκ. για τη στήριξη της Hermes, που είναι ο φορέας διαχείρισης των 

διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και έχει πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού 

COVID-19. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους που 

προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να 

στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. 

(x) Συμβάσεις Παραχώρησης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. Κατά την εφαρμογή των 

Συμβάσεων Παραχώρησης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών («Συμβάσεων») προέκυψαν 

διαφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού και το 

ύψος της Κυβερνητικής Συνεισφοράς. Οι Ανάδοχοι συμφώνησαν την από κοινού παραπομπή 

του ζητήματος σε Επιτροπή Κρίσης Διαφορών («ΕΚΔ»). Στις 15.10.2018, η ΕΚΔ εξέδωσε την 

απόφασή της για όλους τους Αναδόχους, εκτός ενός του οποίου η εταιρεία είχε αποχωρήσει 

από την υπό αναφορά διαδικασία. Το ΥΜΕΕ, ως Αναθέτουσα Αρχή, ενημέρωσε τους 

Ανάδοχους ότι, με βάση την απόφαση της ΕΚΔ, η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων της, αποφάσισε να εφαρμόσει το αποτέλεσμα της απόφασης της ΕΚΔ για 

τα έτη που αφορούσε σε αυτή, για σκοπούς καταβολής της Κυβερνητικής Συνεισφοράς προς 
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τους Ανάδοχους. Η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε σε καταβολή ποσών, ως Κυβερνητική 

Συνεισφορά, στη βάση προκαταρκτικών υπολογισμών και για τα επόμενα έτη, είτε γιατί δεν 

είχαν υποβληθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είτε γιατί δεν είχαν ελεγχθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για το 2019 το σχετικό ποσό ανήλθε σε €45.858.433. 

 Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις μας, παρατηρείται σημαντική 

καθυστέρηση στην υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των Αναδόχων, τις 

οποίες οι Ανάδοχοι όφειλαν συμβατικά να παραδίδουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 

μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ φαίνεται να υπάρχει και καθυστέρηση στον 

έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή των υποβληθεισών ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, 

με αποτέλεσμα, αφενός να μην έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 

την ημερομηνία λήξης των Συμβάσεων, ήτοι 5.7.2020 και αφετέρου να υπάρχει καθυστέρηση 

στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού της Κυβερνητικής Συνεισφοράς και να ελλοχεύει ο 

κίνδυνος απώλειας χρημάτων υπό τη μορφή ενδεχόμενων υπερπληρωμών.  

 Παρόλο που ζητήθηκαν, εντούτοις δεν δόθηκαν στοιχεία από το ΥΜΕΕ για τις ενδεχόμενες 

υπερπληρωμές στις 31.12.2019 και στις 5.7.2020, ημερομηνία λήξης των Συμβάσεων. Στην 

προηγούμενη Έκθεσή μας σημειώσαμε ότι, με βάση στοιχεία του ΥΜΕΕ, οι ενδεχόμενες 

υπερπληρωμές στις 31.12.2018 συμποσούνταν σε περίπου €4 εκ., ποσό που αποτελούσε τη 

βάση για το πλάνο ανάκτησης υπερπληρωμών. Ωστόσο, αν λαμβάνονταν υπόψη οι 

παραδοχές που είχαν υιοθετηθεί από την Ομάδα Μελέτης ΚΑΧ που προεδρευόταν από τον 

τότε Βοηθό Γενικού Λογιστή, οι πιθανές υπερπληρωμές στις 31.12.2018 ενδεχομένως να 

ανέρχονταν σε περίπου €9 εκ.  

 Ενόψει των πιο πάνω, διαπιστώνουμε ότι δεν αναπτύχθηκε και δεν εφαρμόστηκε κατάλληλη 

δομή από τον Ελέγχοντα Λειτουργό του Κονδυλιού, που είναι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής 

του ΥΜΕΕ και δεν εφαρμόστηκαν διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα 

της πληρωμής των δαπανών, κατά παράβαση του άρθρου 7(ζ) του περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 

2014 (Ν.38(Ι)/2014). 

 Επίσης, παρατηρούμε ότι, ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ, ως Προϊστάμενος της 

Αναθέτουσας Αρχής και ο Συντονιστής των Συμβάσεων, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις 

μας για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του άρθρου 3 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 

Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 138/2016), δεν μερίμνησαν 

για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των Συμβάσεων και για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων, με 

αποτέλεσμα το κράτος να παραμείνει εκτεθειμένο σε περίπτωση που οι έλεγχοι καταδείξουν 

εκκρεμείς υπερπληρωμές, των οποίων η ανάκτηση ενδεχομένως να αποδειχθεί ιδιαιτέρως 

επισφαλής, λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένες Συμβάσεις έληξαν στις 5.7.2020 και άλλες 

έχουν λάβει επέκταση και επίκειται η λήξη τους. 

(xi) Συμφωνία Παραχώρησης για τον Τερματικό Σταθμό Γενικού Εμπορίου και Τερματικό 

Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού. Η ουσιαστική έναρξη διαχείρισης του Λιμανιού έγινε στις 

29.1.2017 και σύμφωνα με τη Συμφωνία Παραχώρησης η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει 

από τον Παραχωρησιούχο, ως «αντάλλαγμα» για τα δικαιώματα που του παραχωρήθηκαν, 

σταθερό ετήσιο τέλος («Fixed Concession Fee») €2,0 εκ. και μεταβλητό τέλος («Variable 
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Concession Fee») 52,10% επί των ακαθάριστων εσόδων του Παραχωρησιούχου. Κατά το υπό 

εξέταση έτος 2019, καταβλήθηκε στη Δημοκρατία ποσό ύψους €17.510.176. 

 Λαμβανομένου υπόψη ότι (α) η Ομάδα Έργου δεν προέβηκε σε σύγκριση του συνολικού 

όγκου των φορτίων ανά κατηγορία και του αριθμού των επιβατών, όπως παρουσιάζεται στο 

μηχανογραφημένο σύστημα της Αρχής Λιμένων Κύπρου (PCS – Port Community System), σε 

σχέση με τον συνολικό όγκο των φορτίων ανά κατηγορία και του αριθμού των επιβατών, με 

βάση την κατάσταση απόδοσης για το έτος που υποβλήθηκε από τον Παραχωρησιούχο (β) το 

μέγεθος του δείγματος, ως μέρος του συνόλου των πλοίων που εξυπηρετήθηκαν που 

επιλέχθηκε από την Ομάδα Έργου, για τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου στα 

ακαθάριστα έσοδα του Παραχωρησιούχου για το έτος, ήταν πολύ περιορισμένο (20 από 1253 

πλοία ή ποσοστό 1,60%) και (γ) η αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας και των 

ασφαλιστικών δικλείδων των μηχανογραφικών συστημάτων του Παραχωρησιούχου έγινε 

από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου το 2017 χωρίς να γίνει νέα επαναξιολόγηση, δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η ορθότητα του ποσού που έχει εμβαστεί στη 

Δημοκρατία ως «Δικαιώματα διαχείρισης Αερολιμένων/Λιμένων». 

 Επιπρόσθετα, για την επιβολή των μη ρυθμιζόμενων ταριφών/χρεώσεων από τον 

Παραχωρησιούχο, η Συμφωνία Παραχώρησης παρέχει το δικαίωμα στον Παραχωρησιούχο να 

επιβάλει κατά την κρίση του οποιεσδήποτε ταρίφες/χρεώσεις, χωρίς να έχει την υποχρέωση 

να διαβουλεύεται ή έστω να ενημερώνει τη Δημοκρατία για οτιδήποτε σχετικά με τις εν λόγω 

χρεώσεις. Στη μόνη περίπτωση που παρέχεται από τη Συμφωνία Παραχώρησης η δυνατότητα 

της Δημοκρατίας να προβαίνει σε έλεγχο τιμών που επιβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο, 

είναι στην περίπτωση κατά την οποία οι χρεώσεις που επιβλήθηκαν ήταν υψηλότερες από το 

25% των χρεώσεων που επιβάλλονται από τα συγκρίσιμα περιφερειακά λιμάνια και πέραν 

του ποσοστού 40%, σε σχέση με το κόστος προσφοράς της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, η 

Ομάδα Έργου κατά το 2019 δεν επιβεβαίωσε ότι οι πιο πάνω χρεώσεις εμπίπτουν στα 

προαναφερθέντα ποσοστά. 

 Τονίζεται επίσης ότι, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Έκθεσης, εκκρεμούσε η 

γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα στο θέμα της ορθής ερμηνείας του όρου σχετικά με το 

όριο διακίνησης φορτίου στο λιμάνι, που ζητήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων με διαδοχικές του επιστολές στις 23.1.2018, 1.3.2018, 11.6.2018, 

31.7.2018 και 20.3.2019. Συγκεκριμένα, ο Παραχωρησιούχος ερμηνεύει τη Συμφωνία 

Παραχώρησης ότι, στο όριο των 50.000 TEU's που δικαιούται ο διαχειριστής να 

φορτώνει/εκφορτώνει για κάθε έτος της συμφωνίας περιλαμβάνονται μόνο 

εμπορευματοκιβώτια, ενώ το Υπουργείο υποστηρίζει ότι, μέρος του ορίου των 50.000 TEU's 

θα μπορούσε να περιλαμβάνει εμπορευματοκιβώτια που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν προς και 

από πλοία με κύλιση (Roll On – Roll Off), όπως και κενά εμπορευματοκιβώτια τα οποία μπορεί 

να χρήζουν αποθήκευσης.  

(xii) Συμφωνία Παραχώρησης για τον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι 

Λεμεσού. Με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας Παραχώρησης (ουσιαστική έναρξη 

διαχείρισης του Λιμανιού στις 29.1.2017), η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει από τον 

Παραχωρησιούχο ως «αντάλλαγμα» για τα δικαιώματα που του παραχωρήθηκαν σταθερό 

ετήσιο τέλος («Fixed Concession Fee») €7,0 εκ., και μεταβλητό τέλος («Variable Concession 

Fee») 62,71% επί των ακαθάριστων εσόδων του Παραχωρησιούχου. Κατά το 2019 το τέλος 

παραχώρησης ανήλθε σε €37.566.087. 
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 Λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) η Ομάδα Έργου δεν προβαίνει σε συμφιλίωση του όγκου των 

εμπορευματοκιβωτίων που είναι καταχωρισμένος στο μηχανογραφημένο σύστημα της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου (PCS – Port Community System), με τον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων όπως 

εξάγεται από το σύστημα του Παραχωρησιούχου (β) το μηχανογραφημένο σύστημα (PCS) 

παρέχει πληροφορίες μόνο για τον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων και όχι για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες των χρεώσεων που επιβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο, με αποτέλεσμα, να μην 

ελέγχονται από την Δημοκρατία και (γ) η αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας και των 

ασφαλιστικών δικλείδων των μηχανογραφικών συστημάτων του Παραχωρησιούχου έγινε από 

την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου το 2017 χωρίς να γίνει νέα επαναξιολόγηση,  

 δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η ορθότητα του ποσού που έχει εμβαστεί στη 

Δημοκρατία ως «Δικαιώματα διαχείρισης Αερολιμένων/Λιμένων». 

 Επιπρόσθετα, κατά το 2019 προέκυψαν αντιδράσεις των χρηστών του λιμανιού οι οποίοι 

διαφώνησαν με τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού της αναπροσαρμογής των χρεώσεων 

που επιβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο, όπως προνοείται στη Συμφωνία Παραχώρησης, 

και τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και 

Λάρνακας) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π 7/2016), με αποτέλεσμα, το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων στις 18.10.2019 να ζητήσει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, 

κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία έχει νομικό υπόβαθρο για αναθεώρηση του τρόπου 

υπολογισμού της αναπροσαρμογής των χρεώσεων, η οποία ακόμη εκκρεμούσε μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης. 

(xiii) Αδυναμία επιβεβαίωσης της ορθότητας του ποσού είσπραξης για τα τέλη υπερπτήσεων 

αεροσκαφών για το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Λόγω έλλειψης των απαραίτητων 

στοιχείων βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό είσπραξης για τα τέλη υπερπτήσεων 

αεροσκαφών, δεν είναι εφικτό να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των εισπράξεων συνολικού 

ύψους €55.623.302 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 

(EUROCONTROL). 

(xiv) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Σε εννέα περιπτώσεις πληρωμών, συνολικού ύψους €14,5 εκ., 

δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της χρέωσης από τον πιστωτή. Οι 

πέντε από τις εννέα περιπτώσεις αφορούν σε πληρωμές κυβερνητικής συνεισφοράς για τη 

λειτουργία και συντήρηση σταθμών επεξεργασίας λυμάτων,  για τις οποίες δεν έχει 

επιτευχθεί, μέχρι σήμερα, η συνομολόγηση σχετικών συμφωνιών με σαφή καθορισμό των 

υποχρεώσεων του ΤΑΥ και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων. Δύο περιπτώσεις αφορούν στην 

αγορά νερού από μονάδες αφαλάτωσης νερού, για τις οποίες υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ 

του ΤΑΥ και του Αναδόχου ως προς τον υπολογισμό της τιμής μονάδας, καθώς και ως προς 

τον φορολογικό χειρισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας όταν οι χρεώσεις δεν αφορούν σε 

αγορά νερού αλλά κόστος εφεδρείας κατά τις περιόδους που οι μονάδες αφαλάτωσης 

βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Οι υπόλοιπες δύο περιπτώσεις αφορούν στη λειτουργία 

έργων Συμβουλίων Εκμετάλλευσης, για μία από τις οποίες το ΤΑΥ δεν είχε ελέγξει το  ποσό 

που πληρώθηκε, σύμφωνα με το σχετικό παραστατικό και, για τη δεύτερη, δεν ήταν εφικτή η 

επιβεβαίωση ποσού που χρεώθηκε στο τιμολόγιο και αφορούσε σε υπόλοιπο από 

προηγούμενο πιστοποιητικό πληρωμής, λόγω αναπροσαρμογής τιμών. 

(xv) Ελλείψεις/Αδυναμίες στους  μηχανισμούς  ελέγχου για την καταβολή επιδομάτων από την  

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) της Διοίκησης του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από έλεγχο δείγματος πληρωμών σε 
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δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), Επιδόματος Τέκνου ή και 

Μονογονεϊκής οικογένειας και Χορηγίας σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα, 

διαπιστώσαμε κάποιες ελλείψεις/αδυναμίες, όσον αφορά στη μη ύπαρξη/λειτουργία 

κατάλληλων ή/και συστηματικών μηχανισμών για τη λήψη ή/και επιβεβαίωση κάποιων 

στοιχείων που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται νομοθετική συμμόρφωση και λήψη 

απόφασης κατά πόσο οι αιτητές/δικαιούχοι πληρούν ή συνεχίζουν να πληρούν τα 

καθορισμένα κριτήρια παροχής των εν λόγω επιδομάτων.   

 Μη εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.207, ημερ. 18.9.2019, που 

προέβλεπε να  λαμβάνεται υπόψη, κατά την εξέταση της αίτησης  για την παροχή της 

Χορηγίας σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα, αποξενωθείσα περιουσία  για σκοπούς 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ομοιομορφίας της διαχείρισης των επιδομάτων. Η εφαρμογή της, 

ενδεχομένως να είχε ως αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, τον τερματισμό καταβολής της 

Χορηγίας.    

 Δεν μπορεί να γίνει ποσοτικοποίηση της ενδεχόμενης επίπτωσης στην κανονικότητα των 

πληρωμών των επιδομάτων.   

(xvi) Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως. Διαπιστώσαμε ανομοιομορφία στην υλοποίηση του «Σχεδίου 
επιδιόρθωσης/συντήρησης κατοικιών σε κυβερνητικά οικόπεδα»,  μεταξύ των Επαρχιακών 
Διοικήσεων. Ενόψει απουσίας κριτηρίων, δηλαδή κριτήρια τα οποία να καθορίζουν σε ποιες 
περιπτώσεις οι επιδιορθώσεις στις κατοικίες θεωρούνται «πραγματικά και απολύτως 
αναγκαίες για την ασφάλεια και υγεία των ενοίκων», η κάθε Επαρχιακή Διοίκηση χειριζόταν 
διαφορετικά τις περιπτώσεις. Ανομοιομορφία παρατηρήθηκε επίσης και στο ύψος της 
βοήθειας στους δικαιούχους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αρχικός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Αδαπάνητα 
Ποσά 

€ € € € % 

Προεδρία και 
Προεδρικό Μέγαρο 

8.014.298 9.888.528 9.104.990 783.538 7,92 

Υπουργικό Συμβούλιο 2.003.334 2.008.334 1.725.981 282.353 14,06 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

40.251.328 41.382.642 28.068.761 13.313.881 32,17 

Δικαστική Υπηρεσία 40.311.495 43.980.115 32.454.072 11.526.043 26,21 

Νομική Υπηρεσία 19.939.140 24.013.362 20.126.032 3.887.330 16,19 

Ελεγκτική Υπηρεσία 6.234.721 6.568.221 5.930.091 638.130 9,72 

Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας 

847.168 912.818 857.900 54.918 6,02 

Επιτροπή 
Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας 

691.500 721.075 682.432 38.643 5,36 

Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

1.988.239 1.994.821 1.778.709 216.112 10,83 

Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού 

1.806.210 1.824.760 1.602.405 222.355 12,19 

Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

501.514 506.455 351.910 154.545 30,52 

Γραφείο Εφόρου 
Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων 

186.425 188.425 161.371 27.054 14,36 

Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου 

2.334.083 2.369.983 1.969.746 400.237 16,89 

Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 

448.645 477.145 464.420 12.725 2,67 

Υπηρεσία 
Συνεργατικών 
Εταιρειών 

2.161.219 2.161.219 2.070.686 90.533 4,19 

Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφύγων 

341.735 404.885 333.830 71.055 17,55 

Ειδικές Ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες 

6.500.000 11.070.000 10.456.272 613.728 5,54 

Γραφείο Επιτρόπου 
Εποπτείας (ΓεΣΥ) 

228.707 228.707 119.217 109.490 47,87 

Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του 
Παιδιού 

0 118.490 60.053 58.437 49,32 

Υφυπουργείο 
Τουρισμού 

47.839.436 52.168.047 42.718.905 9.449.142 18,11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αρχικός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Αδαπάνητα 
Ποσά 

€ € € € % 

Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας 

9.794.634 10.397.927 7.572.708 2.825.219 27,17 

Υπουργείο Άμυνας- 
Διοίκηση 

7.925.244 9.167.443 6.905.577 2.261.866 24,67 

Κυπριακός Στρατός 142.151.924 147.987.674 146.105.369 1.882.305 1,27 

Εθνική Φρουρά 156.843.185 158.943.185 153.886.061 5.057.124 3,18 

Αμυντική Θωράκιση 51.867.129 120.687.129 105.326.203 15.360.926 12,73 

Υπουργείο 
Γεωργίας,Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος- 
Διοίκηση 

9.765.780 9.984.020 9.406.675 577.345 5,78 

Τμήμα Γεωργίας 24.963.539 28.943.539 26.813.452 2.130.087 7,36 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 14.990.800 14.983.153 12.650.418 2.332.735 15,57 

Τμήμα Δασών 42.525.080 44.936.747 42.420.634 2.516.113 5,60 

Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων 

120.955.667 167.035.706 141.963.848 25.071.858 15,01 

Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκοπήσεως 

4.468.535 4.748.245 3.973.613 774.632 16,31 

Μετεωρολογική 
Υπηρεσία 

4.197.044 4.343.870 4.053.174 290.696 6,69 

Μεταλλεία 698.306 793.306 695.266 98.040 12,36 

Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών 

5.956.020 6.695.028 6.038.440 656.588 9,81 

Τμήμα Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών 

5.554.088 11.497.719 8.768.072 2.729.647 23,74 

Τμήμα Περιβάλλοντος 4.060.728 5.441.999 4.106.286 1.335.713 24,54 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως- 
Διοίκηση 

4.188.657 4.281.657 2.657.153 1.624.504 37,94 

Φυλακές 19.688.890 21.091.271 18.284.917 2.806.354 13,31 

Αστυνομία 231.863.373 239.837.462 228.600.588 11.236.874 4,69 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

41.123.316 41.637.716 37.511.591 4.126.125 9,91 

Κρατικό Αρχείο 1.039.362 1.048.381 950.565 97.816 9,33 

Yπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας-Διοίκηση 

39.873.053 82.587.147 47.857.024 34.730.123 42,05 

Εμπορικά Κέντρα στο 
Εξωτερικό 

2.020.097 2.023.877 1.680.547 343.330 16,96 

Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη 

7.230.452 8.517.446 7.520.493 996.953 11,70 

Υπουργείο Εργασίας, 
Προνοίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων-Διοίκηση 

453.646.268 469.516.027 424.915.050 44.600.977 9,50 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αρχικός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Αδαπάνητα 
Ποσά 

€ € € € % 

Tμήμα Εργασίας 6.244.742 13.631.973 12.021.924 1.610.049 11,81 

Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

400.650.700 540.586.200 534.546.636 6.039.564 1,12 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας 

50.049.062 59.699.062 52.875.243 6.823.819 11,43 

Κέντρο 
Παραγωγικότητας 

2.651.726 2.651.726 2.035.288 616.438 23,25 

Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων 
με Αναπηρίες 

40.966.216 43.551.216 41.289.195 2.262.021 5,19 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό 
Ινστιτούτο Κύπρου 

1.696.912 1.712.261 1.405.474 306.787 17,92 

Τμήμα Εργασιακών 
Σχέσεων 

1.762.984 1.762.984 1.556.420 206.564 11,72 

Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

6.054.003 6.173.984 5.147.242 1.026.742 16,63 

Υπουργείο Εσωτερικών-
Διοίκηση 

184.831.560 234.249.025 218.465.356 15.783.669 6,74 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Λευκωσίας 

32.476.402 37.916.402 30.703.506 7.212.896 19,02 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Αμμοχώστου 

6.748.606 8.588.746 7.809.100 779.646 9,08 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Λάρνακας 

22.350.353 24.611.153 22.616.244 1.994.909 8,11 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Λεμεσού 

28.791.084 27.556.784 24.680.568 2.876.216 10,44 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Πάφου 

19.940.497 25.041.105 21.496.035 3.545.070 14,16 

Επαρχιακή Διοίκηση 
Κερύνειας 

167.121 180.621 176.601 4.020 2,23 

Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως 

77.101.705 71.274.789 34.627.615 36.647.174 51,42 

Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και 
Μεταναστεύσεως 

9.041.083 4.712.093 3.598.831 1.113.262 23,63 

Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας 

120.263.195 123.169.757 93.409.382 29.760.375 24,16 

Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών 

6.366.058 6.938.813 6.275.875 662.938 9,55 

Υπηρεσία Μέριμνας και 
Αποκαταστάσεως 
Εκτοπισθέντων 

9.357.935 9.357.935 7.858.910 1.499.025 16,02 

Πολιτική Άμυνα 4.514.098 6.827.589 4.811.786 2.015.803 29,52 

Υπηρεσία Ασύλου 1.689.681 2.058.748 1.491.833 566.915 27,54 

Υπουργείο Εξωτερικών-
Διοίκηση 

36.640.940 36.645.640 31.616.369 5.029.271 13,72 

Εξωτερικές Υπηρεσίες 50.566.702 50.716.702 42.589.360 8.127.342 16,02 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αρχικός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Αδαπάνητα 
Ποσά 

€ € € € % 

Υπουργείο 
Οικονομικών-Διοίκηση 

472.872.319 548.913.240 384.592.389 164.320.851 29,94 

Τελωνεία 24.360.929 24.418.105 21.615.392 2.802.713 11,48 

Τμήμα Φορολογίας 45.632.221 55.763.737 50.921.842 4.841.895 8,68 

Στατιστική Υπηρεσία 9.543.195 9.627.715 8.753.009 874.706 9,09 

Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και 
Προσωπικού 

110.101.119 110.749.747 104.471.852 6.277.895 5,67 

Τυπογραφείο 4.215.845 4.365.845 3.875.379 490.466 11,23 

Τμήμα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής 

28.190.956 28.196.895 21.063.096 7.133.799 25,30 

Οφειλές Δημόσιου 
Χρέους 

2.691.182.930 3.976.182.930 3.890.860.367 85.322.563 2,15 

Συντάξεις και 
Φιλοδωρήματα 

667.695.000 667.695.000 639.392.249 28.302.751 4,24 

Μη Προβλεπόμενες 
Δαπάνες και 
Αποθεματικό 

62.300.846 26.947.184 0 26.947.184 100,00 

Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης 

238.261.409 144.127.814 74.856.984 69.270.830 48,06 

Γενικό Λογιστήριο 40.801.320 53.194.210 47.019.332 6.174.878 11,61 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας - Διοίκηση 

177.575.008 192.391.264 177.595.684 14.795.580 7,69 

Ανώτερη Εκπαίδευση 196.925.391 202.198.485 186.091.335 16.107.150 7,97 

Μέση Εκπαίδευση 319.449.773 328.537.992 325.918.590 2.619.402 0,80 

Διεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

33.389.334 34.895.095 33.729.399 1.165.696 3,34 

Δημοτική Εκπαίδευση 328.676.088 335.223.920 331.363.814 3.860.106 1,15 

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

6.300.463 6.480.686 6.113.281 367.405 5,67 

Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών 

356.202 376.495 209.150 167.345 44,45 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες 16.002.071 16.051.594 14.347.613 1.703.981 10,62 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων- Διοίκηση 

68.823.345 73.210.353 64.299.722 8.910.631 12,17 

Τμήμα Δημοσίων 
'Εργων 

104.225.089 112.929.049 92.110.932 20.818.117 18,43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αρχικός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Αδαπάνητα 
Ποσά 

€ € € € % 

Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών 

5.218.481 5.273.181 5.002.263 270.918 5,14 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 14.675.056 15.829.953 14.210.274 1.619.679 10,23 

Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας 

35.893.548 36.053.548 31.574.823 4.478.725 12,42 

Τμήμα Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών 

25.744.788 27.199.788 25.465.310 1.734.479 6,38 

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

7.915.079 8.094.959 6.990.931 1.104.028 13,64 

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών 

20.992.350 26.529.230 23.242.525 3.286.705 12,39 

Υπουργείο Υγείας-
Διοίκηση 

293.759.884 640.775.627 598.770.428 42.005.199 6,56 

Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες Δημόσιας 
Υγείας 

283.758.139 197.719.507 152.467.657 45.251.850 22,89 

Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας 

13.798.443 12.166.771 8.701.475 3.465.296 28,48 

Οδοντιατρικές 
Υπηρεσίες 

4.772.384 4.772.659 4.634.906 137.753 2,89 

Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες 

12.432.401 12.186.111 9.961.533 2.224.578 18,26 

Γενικό Χημείο του 
Κράτους 

12.389.136 12.511.056 8.015.712 4.495.343 35,93 

ΟΛΙΚΟ 9.089.174.275 11.111.320.759 10.183.045.548 928.275.211 8,35 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ 

α/α Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου 

1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) 

5 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

6 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ  

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

10 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 

11 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΜΒΡΙΑ 

12 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ, ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

13 ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

14 ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»  

15 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

16 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

17 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

 


