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ΤΠΑ Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 
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Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα 
ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών 
οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και 
σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, 
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών 
εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών 
ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται 
ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 
ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται κατηγορία 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων 
αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια 
δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. Τονίζεται επίσης ότι οι 
συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 
οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης. 
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1. Σύνοψη 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) και 
του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) της Δημοκρατίας, σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και 
παραχώρησης χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Διαπιστώσαμε ότι η υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης και καταβολής χορηγίας και «κατά 
χάριν» χορηγίας είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις, για τη 
διεκπεραίωση του σχετικού αιτήματος, απαιτείται η εμπλοκή πολλών Τμημάτων και 
λειτουργών, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένο διοικητικό κόστος και κίνδυνος  
διοικητικών λαθών, όπως για παράδειγμα διπλοπληρωμές, που αναφέρουμε πιο κάτω. 

 Διαπιστώσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
παραχωρήθηκαν από το ΥΟ και το ΓΛ χορηγίες, που είχαν χαρακτηριστεί ως «κατά χάριν», 
των οποίων ο σκοπός προσκρούει στις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ, ως το αρμόδιο Υπουργείο, μέχρι να εκδοθεί σχετική γνωμάτευση 
από τη Νομική Υπηρεσία, μην προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση αιτήματα 
παραχώρησης «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σε ισχύ 
νομοθεσία που διέπει το θέμα ή/και ο σκοπός παραχώρησής τους δεν συνάδει με το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οπότε ενδέχεται να μην είναι σύννομη.  

 Εντοπίσαμε περιπτώσεις παραχώρησης «κατά χάριν» χορηγιών με έγκριση του Γενικού 
Διευθυντή του ΥΟ, αντί του Υπουργού Οικονομικών. 

Συστήσαμε όπως το ΥΟ συμμορφώνεται με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις «κατά χάριν» 
χορηγίες. 

 Το ΥΟ ενέκρινε την καταβολή «κατά χάριν» χορηγίας προς τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, για εξόφληση δύο τιμολογίων που εκδόθηκαν σε μη δικαιούχο ασθενή 
χωρίς αιτιολόγηση.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ αιτιολογεί γραπτώς και επαρκώς τις αποφάσεις του, για 
παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η παραχώρηση είναι σύννομη. 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτεπάγγελτα την καταβολή χορηγίας, στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διευθέτηση των οφειλών δύο νοσηλευτών, που 
εργοδοτήθηκαν στο Νοσοκομείο Αναφοράς για Διαχείριση της Πανδημίας του κορωνοϊού, 
χωρίς αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή είναι 
σύννομη, καθώς και κατά πόσο τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

 Δεν έχουν ετοιμαστεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία μας οικονομικές καταστάσεις για το 
Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε το 2013, του οποίου το υπόλοιπο στις 31.12.2021 
ανερχόταν σε €110.460.019. 
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Επισημάναμε ότι η σημαντική καθυστέρηση στην υποβολή και έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων δημιουργεί ανησυχία στην Υπηρεσία μας, δεδομένων των σημαντικών ποσών 
που διαχειρίζεται το Ταμείο και δεν προωθεί την αναμενόμενη διαφάνεια και λογοδοσία, 
ούτε παρέχει την ευκαιρία για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και προώθηση για 
αντιμετώπισή τους. 

Συστήσαμε όπως το ΥΟ ετοιμάσει και υποβάλει στην Υπηρεσία μας, για έλεγχο, τις 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του. 

 Διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ προώθησε προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήματα για παραχώρηση 
«κατά χάριν» χορηγίας σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς, τα οποία αφορούσαν 
στη χρηματοδότησή τους, ώστε να συνεχίσουν ως δρώσες οικονομικές μονάδες. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να 
εξευρεθούν άλλες λύσεις, σε περίπτωση που το Κράτος αποφασίσει ότι επιθυμεί την 
οικονομική στήριξή τους. 

 Διαπιστώσαμε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις για «κατά χάριν» χορηγίες που υπερέβαιναν τις 
€10.000, η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εξασφαλίστηκε εκ των 
υστέρων. 

Συστήσαμε όπως, πριν την καταβολή οποιασδήποτε «κατά χάριν» χορηγίας πέραν του 
ποσού των €10.000, θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε η καταβολή της να είναι σύννομη.   

 Διαπιστώσαμε ότι παραχωρήθηκε «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια σε Κοινοτικό Συμβούλιο 
για κατασκευή έργου, από το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ. 

Συστήσαμε όπως το ΥΟ εξετάζει τον σκοπό του κάθε αιτήματος και στις περιπτώσεις όπου 
η εξέτασή του εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου Υπουργείου, το οποίο διαθέτει κατάλληλο 
Κονδύλι στον Προϋπολογισμό του, να το παραπέμπει για χειρισμό. 

 Σε τρεις περιπτώσεις καταβολής οικονομικής βοήθειας και «κατά χάριν» χορηγίας από το ΓΛ 
διαπιστώσαμε διπλές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο. Στη μία περίπτωση το λάθος έγινε 
αντιληπτό από το ΓΛ και το ποσό ανακτήθηκε πλήρως.  Οι άλλες δύο περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου.  Στη μία περίπτωση 
προωθήθηκε ήδη διακανονισμός για ανάκτηση του ποσού σε μηνιαίες δόσεις, ενώ για την 
άλλη περίπτωση πληροφορήσαμε και γραπτώς τη Γενική Λογίστρια και ζητήσαμε ενημέρωση 
για τις ενέργειές της. 

Συστήσαμε όπως, πριν την καταβολή οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας και «κατά 
χάριν» χορηγίας, διενεργείται έλεγχος του λογαριασμού πιστωτή από τον αρμόδιο χρήστη 
εγγραφής, σύμφωνα με την πρόνοια της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ.   

 Διαπιστώσαμε αδυναμίες, εκ μέρους του ΥΟ, στην τήρηση των όρων/προϋποθέσεων που 
είχαν τεθεί στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.089 και ημερ. 2.8.2017, για 
την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους μέχρι €170.000, για  την ανέγερση ιδιόκτητου 
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Οικήματος του Προσφυγικού Σωματείου Εθνικός Άσσιας. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι το 
ΥΟ προχώρησε στην καταβολή  ποσού  ύψους €87.165,09 προς το εν λόγω Σωματείο, το οποίο 
αποτελεί μέρος της συνολικής χορηγίας, χωρίς να έχουν υποβληθεί όλα  τα απαιτούμενα 
έγγραφα/στοιχεία/βεβαιώσεις, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την παραχώρηση της 
χορηγίας,  στη βάση της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ.  
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2. Εισαγωγή 

Οι χορηγίες και «κατά χάριν» δωρεές διέπονται από τις πρόνοιες των άρθρων 24 έως 28 του περί 
της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24(1) του Ν.38(Ι)/2014, οι χορηγίες είναι κρατικές παροχές, 
οι οποίες εκταμιεύονται από τον Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση δράσεων νομικών ή/και 
φυσικών προσώπων, που αποσκοπούν στην προώθηση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου ή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και στη χρηματοοικονομική ενίσχυση νομικών ή/και φυσικών 
προσώπων, όσον αφορά στις λειτουργικές τους δαπάνες. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24(2) του ίδιου Νόμου, οι «κατά χάριν» δωρεές είναι τα 
χρηματικά ποσά που παραχωρούνται από τον Προϋπολογισμό, ως εισφορές προς νομικά ή/και 
φυσικά πρόσωπα, για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Νοείται ότι, «κατά χάριν» δωρεές 
δύνανται να παραχωρούνται μόνο όπου δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε νομοθεσία που να 
διέπει το θέμα και η κάθε περίπτωση, λόγω των δικών της περιστατικών, κρίνεται ως επιβάλλουσα 
ηθική υποχρέωση στη Δημοκρατία να καταβάλει τέτοια δωρεά και κάθε δωρεά αιτιολογείται 
γραπτώς και με επάρκεια. Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.751, ημερ. 
18.12.2019, με θέμα «Αρμοδιότητα και διαδικασία για την παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής 
βοήθειας», τα αιτήματα, για παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας ποσού μέχρι 
€10.000, εξετάζονται και εγκρίνονται από τον οικείο Υπουργό, ενώ πέραν του ποσού αυτού 
υποβάλλεται σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους οικείους Υπουργούς, για λήψη 
Απόφασης. 

Σχετική με το θέμα είναι και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 19.8.1986, (η οποία 
προφανώς αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα σύνταξη του σχετικού άρθρου του Νόμου 
Ν.38(Ι)/2011), σύμφωνα με την οποία, «σε πολύ εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου δεν 
υπάρχει σχετική νομοθεσία που να διέπει το θέμα, αλλά συντρέχουν σοβαροί λόγοι δικαιοσύνης ή 
λόγοι ανθρωπιστικοί, μπορεί να γίνει «κατά χάριν» πληρωμή, αλλά μόνο όπου η περίπτωση είναι 
πραγματικά εξαιρετική και παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα και όπου υπάρχει ηθική 
υποχρέωση για την πληρωμή ή θα ήταν άδικο να μη γίνει». 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου Νόμου, η παραχώρηση των χορηγιών και «κατά χάριν» δωρεών 
διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και περιορίζεται στο συνολικό 
ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ή του προγράμματος για 
το οποίο δόθηκαν.  Οι χορηγίες και οι «κατά χάριν» δωρεές δημοσιεύονται από τη Γενική 
Λογίστρια, εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο παραχωρήθηκαν. 

Σημειώνουμε ότι τα ποσά που καταβάλλονται ως «κατά χάριν», τυγχάνουν ποικίλου και 
ανομοιόμορφου χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα, στη σχετική νομοθεσία (Ν. 38(Ι)/2014, άρθρο 24) 
χαρακτηρίζονται ως «κατά χάριν» δωρεές, ενώ στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού 
της Διοίκησης του ΥΟ ως «κατά χάριν» χορηγίες.  Στις Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και 
τις Αποφάσεις του, σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως «κατά χάριν» οικονομική 
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βοήθεια, ενώ σε άλλες ως «κατά χάριν» χορηγία.  Επίσης, στη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, 
ημερ. 19.8.1986, κατονομάζονται ως «κατά χάριν» χορηγήματα. 

Η Υπηρεσία μας, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που καταγράφει στην παρούσα Ειδική Έκθεση, 
χρησιμοποιεί την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε από το ΥΟ ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα. 
Στις υπόλοιπες παραγράφους χρησιμοποιεί την ορολογία «κατά χάριν» χορηγίες. 

Διαδικασία έγκρισης χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών 

Το αίτημα για χορηγία ή «κατά χάριν» χορηγία υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς 
την Προεδρία ή τον Υπουργό Οικονομικών. Η Προεδρία προωθεί το αίτημα στον Υπουργό 
Οικονομικών, ορισμένες φορές με συγκεκριμένη εισήγηση για το ύψος του ποσού και άλλες χωρίς.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Προεδρία ετοιμάζει η ίδια Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.  
Τα αιτήματα που αποστέλλονται, είτε απευθείας, είτε από την Προεδρία προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, εξετάζονται από το Γραφείο του Υπουργού και δίνεται προκαταρκτική έγκριση ή 
απορρίπτονται. 

 Όσα από αυτά εγκριθούν προκαταρκτικά και αφορούν σε ποσά μεγαλύτερα των €10.000, 
αποστέλλονται, από το Γραφείο του Υπουργού, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΟ για απόψεις και, 
αφού ληφθεί η οριστική έγκριση του Υπουργού, ετοιμάζεται Πρόταση προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με την Απόφασή του αρ. 88.751 που αναφέρουμε στην εισαγωγή της 
Έκθεσής μας.  Στην Πρόταση περιλαμβάνεται εισήγηση για το ποσό της χορηγίας ή «κατά χάριν» 
χορηγίας.  Τα αιτήματα που αφορούν σε ποσά μικρότερα ή ίσα των €10.000 εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών. Εντοπίσαμε μερικές περιπτώσεις όπου το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
και για ποσά μικρότερα των €10.000, χωρίς την υποβολή Πρότασης. 

Τα εγκεκριμένα ποσά καταβάλλονται, είτε από το Κονδύλι «Έκτακτες χορηγίες» του ΥΟ, είτε από 
το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ.  Σημειώνουμε ότι, πριν την πληρωμή της 
χορηγίας ή «κατά χάριν» χορηγίας, το ΥΟ και το ΓΛ προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, στη 
βάση των προνοιών της εγκυκλίου του ΓΛ αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019, πριν την καταβολή του ποσού 
προς τον αιτητή. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή,  ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της 
Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και 
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την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΥΟ και του ΓΛ 
με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης  που 
διέπουν την παραχώρηση χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

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 Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (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.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:  

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014). Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που 
υποβλήθηκαν από το ΥΟ και το ΓΛ, σε επισκόπηση 
εγγράφων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και 
στη διενέργεια συναντήσεων με αρμόδιους 
λειτουργούς του ΥΟ και του ΓΛ. 

Ο έλεγχος των χορηγιών που καταβλήθηκαν αφορά 
στο έτος 2021, ενώ διενεργήθηκε και σύγκριση 
πληρωμών, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο 
κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο λαμβάνει 
επανειλημμένα χορηγία ή εάν επωφελείται 
χορηγίας και από το ΥΟ και από το ΓΛ, για τα έτη 
2018-2021. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ 
και στη Γενική Λογίστρια και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα 
Έκθεση. 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 
ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 
πρότυπα. 

Επίσης, γίνεται ονομαστική αναφορά στα νομικά πρόσωπα, που έλαβαν χορηγίες εφόσον τα 
στοιχεία τους δημοσιοποιούνται, ούτως ή άλλως, βάσει της νομοθεσίας, από το ΓΛ. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014). 

 Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/99). 

 Οι περί Προϋπολογισμού Νόμοι και τα Επεξηγηματικά Υπομνήματα για τα έτη 2018 – 2022. 

 Οι περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμοι για τα έτη 2018 – 2021. 

 Σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου  αρ. 83.089 και ημερ. 2.8.2017. 

 Εγκύκλιος αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Εγκύκλιος αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος. 

Ευρήματα και Συστάσεις

Συναντήσεις 
με 

Λειτουργούς

Επισκόπιση 
αλληλογραφίας

Επισκόπηση 
εγγράφων
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

Όπως προαναφέραμε, χορηγίες και «κατά χάριν» χορηγίες καταβάλλονται από το Κονδύλι 
«Έκτακτες χορηγίες» του ΥΟ και από το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ.  
Συγκεκριμένα, για το 2021 ελέγχθηκαν όλες οι πληρωμές μεγαλύτερες ή ίσες των €10.000 με ή 
χωρίς Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και όλες οι πληρωμές μικρότερες των €10.000 που 
παραχωρήθηκαν με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Για πληρωμές κάτω των €10.000 χωρίς 
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου έγινε απλή επισκόπηση. 

Τα ευρήματα του ελέγχου για το κάθε Κονδύλι παρατίθενται ξεχωριστά.  

Όσον αφορά στη διαδικασία για την καταβολή των χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών, 
διαπιστώσαμε αδυναμίες, λόγω εμπλοκής πολλών Τμημάτων και λειτουργών και της 
πολυπλοκότητας στη διεκπεραίωση των αιτημάτων, που δημιουργούν αυξημένο διοικητικό κόστος 
και κίνδυνο διοικητικών λαθών, όπως διπλοπληρωμές. Κατόπιν εντοπισμού των πιο πάνω 
αδυναμιών, τόσο κατά το παρελθόν, όσο και κατά τον παρόντα έλεγχο, το ΓΛ απέστειλε, στις 
28.3.2022, επιστολή προς το ΥΟ, με την οποία παρέθεσε τις απόψεις του σχετικά με το θέμα, όπως 
την ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης διαδικασίας διεκπεραίωσης των χορηγιών και «κατά 
χάριν» χορηγιών, η οποία είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, καθώς επίσης και την ανάγκη 
επανεξέτασης του θεσμού σε μια πιο ορθολογική βάση, μέσω θεσμοθέτησης συγκεκριμένων 
κριτηρίων. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποίησε 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, αναφορικά με τις χορηγίες που παραχωρούνται  από το ΥΟ, 
ετοιμάζεται Εσωτερικό Εγχειρίδιο, στο οποίο θα καταγράφονται οι διαδικασίες παραχώρησης των 
χορηγιών.  Σημείωσε, επίσης, ότι θα ληφθούν υπόψη και οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας, καθώς 
και η σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, για την οποία γίνεται αναφορά στην 
παράγραφο 4.1.1 πιο κάτω. 

4.1 Υπουργείο Οικονομικών – Κονδύλι «Έκτακτες χορηγίες» 

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του 2021 για το πιο πάνω Κονδύλι, 
η πρόνοια που προϋπολογίστηκε, ύψους €29 εκ., προοριζόταν να δαπανηθεί ως ακολούθως: 

(i)     «Κατά χάριν» χορηγίες έπειτα από Αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου: 

 Κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 
Ανθρωπιστικών Ζητημάτων «Μαρί», «Ήλιος» και «Άλλων 
Ανθρωπιστικών Θεμάτων». 

 Δαπάνες για οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικής φύσεως έκτακτες 
χορηγίες. 

€4.000.000 

(ii)   Χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 

 

€25.000.000 
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97,37%

2,55%

0,08%

Ανάλυση δαπανών
Χρηματοδότηση 
Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης

Δαπάνες για 
άλλες χορηγίες

Χορηγίες κατόπιν 
εισηγήσεων της 
Επιτροπής 
Παρακολούθησης 
Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων

Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκε, μέσω του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.5) 
(Ν.47(ΙΙ)/2021), επιπρόσθετο ποσό ύψους €30 εκ. για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω της, εκ παραδρομής, λανθασμένης λογιστικής 
εγγραφής που διενεργήθηκε το 2019, με ποσό ύψους €30.000 αντί €30.000.000, όπως προνοείτο 
στον Προϋπολογισμό του 2019, για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.1.6 πιο κάτω.  
Όπως επισημαίνουμε και στην εν λόγω παράγραφο, το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης δεν υπέβαλε 
μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας για έλεγχο οικονομικές καταστάσεις. 

Όπως διαπιστώσαμε, από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό των  €59.000.000 δαπανήθηκαν τα 
€56.486.964, εκ των οποίων €55.000.000 ή 97,37% δαπανήθηκαν για τη χρηματοδότηση του 
Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, €1.439.964 ή 2,55% δαπανήθηκε ως οικονομική βοήθεια για 
διάφορους σκοπούς, με βάση Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ή με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών και €47.000 ή 0,08% παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο των εισηγήσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων. 

 
 

            
  

0
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Από το ποσό των €1.486.964 (€1.439.964 + €47.000), ποσό €1.171.430 αφορά σε χορηγίες και 
«κατά χάριν» χορηγίες μεγαλύτερες ή ίσες των €10.000, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο 
κυκλικό διάγραμμα. 

 

4.1.1 «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια για πληρωμή οφειλών προς το Κράτος  

Από τον έλεγχο των συναλλαγών για το έτος 2021, εντοπίσαμε εννέα περιπτώσεις παροχής «κατά 
χάριν» οικονομικής βοήθειας για εξόφληση οφειλών προς το Κράτος, με Αποφάσεις Υπουργικού 
Συμβουλίου, ως ακολούθως: 

 Έξι περιπτώσεις αφορούσαν σε εξόφληση οφειλών Φ.Π.Α., συνολικού ύψους €1.760.559 
έναντι των οποίων  καταβλήθηκε, εντός του 2021, ποσό ύψους €497.985. 

 Μία περίπτωση αφορούσε σε εξόφληση οφειλής προς το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας ύψους €4.605, η οποία καταβλήθηκε το 2021. 

 Μία περίπτωση αφορούσε σε εξόφληση οφειλής προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για ποσό ύψους €4.523, η οποία καταβλήθηκε το 2021. 

 Μία περίπτωση αφορούσε σε εξόφληση οφειλής προς το Τμήμα Τελωνείων για ποσό ύψους 
€402, η οποία καταβλήθηκε το 2021. 

Επίσης, εντοπίσαμε μία περίπτωση «κατά χάριν» χορηγίας που καταβλήθηκε για εξόφληση 
οφειλής προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με έγκριση του Γενικού 
Διευθυντή του ΥΟ,  για ποσό ύψους €9.854.   

Σημειώνουμε ότι, μετά από σύσταση της Υπηρεσίας μας προς το ΥΟ, στο πλαίσιο του ελέγχου του 
έτους 2020, το ΥΟ αποτάθηκε, στις 29.12.2021, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τις 
απόψεις της όσον αφορά στην ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθεί, καθώς και τυχόν νομικές 
ρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθηθούν, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις παραχώρησης 
«κατά χάριν» χορηγίας για κάλυψη οφειλών νομικών/φυσικών προσώπων προς το Κράτος. Η 
Υπηρεσία μας, κατά τον έλεγχο των χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών του 2021, εντόπισε την 
πιο πάνω επιστολή, η οποία δεν μας είχε κοινοποιηθεί και με επιστολή της προς τη Νομική 

455.345

716.085

"Έκτακτες χορηγίες" μεγαλύτερες ή 
ίσες των €10.000

Χορηγίες

"Κατά χάριν" 
χορηγίες 
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Υπηρεσία, ημερ. 18.8.2022, παρέθεσε τις απόψεις και τους προβληματισμούς της για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις «κατά χάριν» χορηγιών, καθώς και πρόσθετη πληροφόρηση, ώστε να 
ληφθούν και αυτά υπόψη κατά την κρίση της, κατά την έκδοση της εν λόγω νομικής γνωμάτευσης, 
με σκοπό να εξαλειφθούν οι αμφιβολίες για τη νομιμότητα των «κατά χάριν» χορηγιών των 
περιπτώσεων αυτών. 

4.1.1.1 Παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας για οφειλές Φ.Π.Α. 

Το ποσό των €1.760.559 για οφειλές Φ.Π.Α., περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Όπως αναφέραμε και στην Ειδική Έκθεσή μας για τον έλεγχο του ΥΟ για το 2020, το 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 28.2.2019 (αρ. Απόφασης 86.957), την παραχώρηση «κατά 
χάριν» οικονομικής βοήθειας ύψους €1.254.000, προς την κατασκευαστική εταιρεία “Valeband 
Ltd», που αφορά στο ποσό Φ.Π.Α. που αναμένεται να επιβληθεί επί του κόστους ανέγερσης 
ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο. Όπως αναφέρεται στην Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το ερευνητικό κέντρο θα ανεγερθεί με δαπάνες του Ιδρύματος «George and Kaity 
David». Η δωρεά θα παραχωρηθεί προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το κέντρο θα ανεγερθεί εντός 
της Πανεπιστημιούπολης. Το κόστος του έχει προϋπολογιστεί σε €6 εκ., με όριο υπέρβασης, που 
θα καλυφθεί από τον δωρητή, τις €600.000. Ο Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί επί του ποσού των €6,6 εκ. 
ανέρχεται σε €1.254.000 και μόνο με την «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια θα διατηρηθεί το ποσό 
της δωρεάς στα €6,6 εκ., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η αποδέσμευση του ποσού της 
«κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης 
του κέντρου. Το 2021 καταβλήθηκε για τον σκοπό αυτό το ποσό των €190.000.  

Όπως αναφέραμε και στην Ειδική Έκθεση για τον έλεγχο του ΥΟ για το έτος 2020,  δεν εκφράζουμε 
άποψη σε σχέση με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, να απαλλάξει το Κράτος τους 
δωρητές από το ποσό του Φ.Π.Α., που διαφορετικά θα καταλήξει στο δημόσιο ταμείο. Η 
επισήμανσή μας αφορά στο γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές θα έπρεπε να χρεωθούν στο Κονδύλι 
«Χορηγία έναντι επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» του Προϋπολογισμού του Τμήματος 
Φορολογίας, το οποίο αφορά σε περιπτώσεις δωρεών που έχουν τη μορφή κτηρίων σε κρατική γη 
για συγκεκριμένο σκοπό, όπου η καταβολή Φ.Π.Α. αντιβαίνει την πρόθεση του δωρητή. 

β. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 83.586, ημερ. 25.10.2017, ενέκρινε την 
εκμίσθωση του κτηρίου του πρώην Κέντρου Αποκατάστασης Παραπληγικών και τμήματος κρατικής 
γης πλησίον αυτού, στο ίδρυμα «Ronald McDonald House Charities of Cyprus” (Ίδρυμα), μετά από 
διαβούλευση με τον Υπουργό Υγείας, για σκοπούς ανέγερσης ξενώνων φιλοξενίας, για 
ικανοποίηση των αναγκών διαμονής των γονέων των παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο 
Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ ή και άλλα νοσοκομεία του Δημοσίου.  Η Απόφαση λήφθηκε, μεταξύ άλλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωνόταν από τη Νομική Υπηρεσία ότι το Ίδρυμα αποτελεί 
φιλανθρωπικό ίδρυμα και ότι το σύνολο του κόστους, για την πλήρη ανακαίνιση, συντήρηση ή/και 
επέκταση του κτηρίου, θα επιβάρυνε αποκλειστικά το Ίδρυμα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα 
επιβαρυνόταν με οποιαδήποτε δαπάνη. 

Ωστόσο, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 83.538, ημερ. 15.11.2019, ενέκρινε 
«κατά χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €142.500, που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. επί του κόστους 
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ανέγερσης των ξενώνων, βάσει ενδεικτικού Προϋπολογισμού.  Όπως καταγράφεται στην Πρόταση 
του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το κόστος ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων των 
ξενώνων, το οποίο θα επιβαρυνόταν με Φ.Π.Α., δεν δύνατο να εξαιρεθεί από το νομικό πλαίσιο 
που διέπει την επιβολή Φ.Π.Α.  Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 
90.748, ημερ. 27.1.2021, ενέκρινε πρόσθετο αίτημα για παραχώρηση επιπλέον «κατά χάριν» 
οικονομικής βοήθειας ύψους €96.425, που αντιστοιχούσε στον Φ.Π.Α. επί των συμπληρωματικών 
κατασκευαστικών εξόδων, αναγκαίων για την ολοκλήρωση των ξενώνων φιλοξενίας. Σημειώνουμε 
ότι, στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται ότι ο ελεγκτικός οίκος, που  υπέβαλε 
το αίτημα για λογαριασμό του Ιδρύματος, πληροφόρησε το ΥΟ με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι, κατά 
την υποβολή του αρχικού αιτήματος, είχε δηλώσει προφορικά ότι θα προέκυπτε επιπρόσθετη 
απαίτηση για «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια για κάλυψη του Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε, λόγω 
του πρόσθετου κατασκευαστικού κόστους για ολοκλήρωση του έργου. 

Επισημαίνουμε ότι το ποσό της πρόσθετης απαίτησης ανέρχεται στο 68%, περίπου, του αρχικού 
αιτήματος, γεγονός που υποδηλοί ότι ο Προϋπολογισμός στον οποίο στηρίχθηκε ο υπολογισμός 
του Φ.Π.Α. δεν ήταν ρεαλιστικός.  Επίσης, στην αρχική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο δεν 
είχε γίνει οποιαδήποτε αναφορά ότι θα ακολουθούσε πρόσθετη απαίτηση, αγνώστου ποσού, 
γεγονός που, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να γνώριζε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν τη λήψη 
Απόφασης. 

Το ποσό που αφορούσε στον Φ.Π.Α. καταβλήθηκε σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών 
ανέγερσης και κατόπιν έκδοσης διατακτικού από τους επιμετρητές του έργου.  Το 2021 
καταβλήθηκε ποσό ύψους €199.736 και το 2022 καταβλήθηκε το υπόλοιπο ποσό ύψους €39.189.   

Συστάσεις: 

 Το ΥΟ να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που του  υποβάλλονται για εξέταση αιτημάτων είναι 
ορθά και ρεαλιστικά και όχι ενδεικτικά, ώστε να γνωρίζει το συνολικό ποσό της δαπάνης 
και να μην προκύπτουν πρόσθετα αιτήματα που να φέρνουν το ΥΟ και το Υπουργικό 
Συμβούλιο προ τετελεσμένων. 

 Το ΥΟ να μην αποδέχεται προφορική ενημέρωση για θέματα που ενδεχομένως να 
επηρεάζουν τη λήψη απόφασης και τη δαπάνη που θα προκύψει για το Κράτος. 

 Το ΥΟ να ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω της Πρότασης που υποβάλλει, για 
τυχόν υποβολή πρόσθετου αιτήματος, εφόσον έχει τέτοια πληροφόρηση. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ συμφώνησε με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας. 

γ.  Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 89.430, ημερ. 19.5.2020, ενέκρινε «κατά 
χάριν» οικονομική βοήθεια προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού»,  
για το ποσό του Φ.Π.Α. που θα προκύψει από το κόστος ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων 
πολυδύναμου χώρου για φιλοξενία και φροντίδα ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες. Όπως 
αναφέρεται στην Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το συνολικό κόστος ανέγερσης 
των κτηριακών εγκαταστάσεων, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις, 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €6.620.000, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Για την πρώτη φάση 
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του έργου εγκρίθηκε «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €163.400, η αποδέσμευση της 
οποίας θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης και κατόπιν εκδόσεων 
διατακτικών πληρωμής από τους επιμετρητές του έργου.  Το 2021 καταβλήθηκε ποσό ύψους 
€20.467. 

δ.  Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με την Απόφασή του αρ. 90.816, ημερ. 10.2.2021, «κατά 
χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €13.794 προς τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (ΚΕΣ), με σκοπό την 
κάλυψη του ποσού, το οποίο αφορά στον Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία του λεωφορείου που θα 
αγοραζόταν από τον ΚΕΣ, για σκοπούς διακίνησης των εγκλωβισμένων, βάσει προσφοράς που 
λήφθηκε. Όπως αναφέρεται στην Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η εν λόγω 
δαπάνη θα καλυπτόταν από το Κονδύλι του Τμήματος Φορολογίας «Χορηγία έναντι διαγραφής 
φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων». Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω δαπάνη 
καταβλήθηκε από το  Κονδύλι «Έκτακτες χορηγίες» του ΥΟ.  Σημειώνουμε ότι, το ποσό για την 
αγορά του λεωφορείου καταβλήθηκε από το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του 
ΓΛ στις 30.10.2020, στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφασης 89.074, ημερ. 
18.3.2020) για παροχή «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας ύψους €70.000.   

Ζητήσαμε από το ΥΟ να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τους λόγους που το εν λόγω ποσό 
καταβλήθηκε από το Κονδύλι «Έκτακτες χορηγίες», εφόσον στην Απόφαση αναφέρεται ότι θα 
καλυπτόταν από το σχετικό Κονδύλι του Τμήματος Φορολογίας, καθώς και τους λόγους που δεν 
υποβλήθηκε Τροποποιητική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αλλαγή του Κονδυλιού, 
όπως συνέβη σε άλλη παρόμοια περίπτωση. 

Το ΥΟ δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, με την Απόφασή του αρ. 92.265, ημερ. 13.12.2021, την 
παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας ύψους €23.940, για την κάλυψη μέρους του 
κόστους της αγοράς μασκών προστασίας, που παραχωρήθηκαν από τον ΟΠΑΠ σε σχολικές 
μονάδες.  Όπως αναφέρεται στην Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Σεπτέμβριο 
του 2020, με την έναρξη του σχολικού έτους, ο ΟΠΑΠ παραχώρησε στα δημόσια σχολεία δωρεάν 
μάσκες προσώπου για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού.  Η αξία των μασκών 
ανήλθε σε €126.000, πλέον Φ.Π.Α. ύψους €23.940.  Για λόγους ηθικής, το ΥΟ έκρινε ότι όφειλε να 
συνεισφέρει στην παραχώρηση των μασκών στους μαθητές, επιχορηγώντας την αξία αγοράς με 
ανώτατο ποσό τον Φ.Π.Α., το οποίο ο ΟΠΑΠ δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει προς επιστροφή, με βάση 
την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.  Δεν εντοπίσαμε, στο πλαίσιο του ελέγχου μας, αίτημα από τον ΟΠΑΠ 
για παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, παρά μόνο επιστολή του ΥΟ προς τον ΟΠΑΠ, 
ημερ. 9.9.2020, με την οποία τον ευχαριστούσε για τη δωρεά μασκών και τον πληροφορούσε ότι η 
Κυβέρνηση θα προέβαινε στις δέουσες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ποσό του Φ.Π.Α., 
που θα κατέβαλλε για την αγορά των μασκών, θα του επιστρεφόταν άμεσα με τη μορφή της «κατά 
χάριν» οικονομικής βοήθειας. 

Σημειώνουμε ότι ο ΟΠΑΠ, με βάση τη Διακρατική Συμφωνία και μετέπειτα συνεννόηση με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, έχει υποχρέωση να παρέχει χορηγίες ποσοστού 2% του κύκλου εργασιών 
του και, όπως ειδικότερα προβλέπεται, χορηγίες που καλύπτουν μέχρι 50% του συνολικού ποσού 
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χορηγιών, θα προτείνονται από ειδική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και το ΥΟ. Σε περίπτωση 
που δεν είχε καλυφθεί το πιο πάνω ποσοστό από προηγούμενες χορηγίες του ΟΠΑΠ, τότε η 
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν υπήρχε καμία ηθική υποχρέωση για το Κράτος να παραχωρήσει «κατά 
χάριν» οικονομική βοήθεια προς τον ΟΠΑΠ. 

Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του ΟΠΑΠ έχουμε διαχρονικά παρατηρήσεις ως προς το 
ετεροβαρές περιεχόμενο και εφαρμογή της συμφωνίας που διέπει τη λειτουργία του και συνεπώς 
σε καμιά περίπτωση δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η Δημοκρατία έχει οποιασδήποτε μορφής 
ηθική υποχρέωση για καταβολή της χορηγίας αυτής. 

στ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 90.818, ημερ. 10.2.2021, ενέκρινε την 
παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, ύψους €66.500, προς το εγκεκριμένο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα «Dog Rescue Cyprus», που αφορούσε στον Φ.Π.Α. επί του κόστους 
ανέγερσης καταφυγίου, για σκοπούς συντήρησης και ευημερίας των ζώων. Όπως αναφέρεται στην 
πιο πάνω Απόφαση, το ποσό θα καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών 
και την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Το 2021 καταβλήθηκε ποσό ύψους €50.048. 

Σύσταση: Μέχρι να εκδοθεί σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, το ΥΟ, ως το αρμόδιο 
Υπουργείο, να μην προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση αιτήματα παραχώρησης 
«κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία που 
διέπει το θέμα ή/και ο σκοπός παραχώρησής τους δεν συνάδει με το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, οπότε ενδέχεται να μην είναι σύννομη. 

Επίσης, για περιπτώσεις όπου η καταβολή Φ.Π.Α., που αναλογεί στη δαπάνη δωρεάς για 
συγκεκριμένο σκοπό, αντιβαίνει στην πρόθεση του δωρητή, η σχετική δαπάνη να χρεώνεται στο 
Κονδύλι του Τμήματος Φορολογίας «Χορηγία έναντι επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι, με τη λήψη της γνωμάτευσης από τη Νομική 
Υπηρεσία, το ΥΟ θα επαναξιολογήσει τη διαδικασία παραχώρησης «κατά χάριν» χορηγιών και δωρεών 
και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες στη βάση αυτής.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ήδη στο 
Επεξηγηματικό Υπόμνημα που συνοδεύει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2023, 
διευρύνονται οι σκοποί του Κονδυλίου «Χορηγία έναντι επιστροφής Φ.Π.Α.» του Τμήματος 
Φορολογίας, ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας του Φ.Π.Α., με στόχο να καλύπτονται και οι περιπτώσεις που χρήζουν παραχώρησης 
δωρεάς για ποσό που αναλογεί σε Φ.Π.Α., το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν οι δωρητές, 
με βάση την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, πάντοτε μέσα στο πνεύμα των διατάξεων του Ν. 38(Ι)/2014.  

4.1.1.2  Πληρωμή προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας  

Εντοπίσαμε πληρωμές προς τον ΟΚΥπΥ, για συνολικό ποσό ύψους €9.855, που αφορούσαν στην 
εξόφληση δύο τιμολογίων που εκδόθηκαν σε μη δικαιούχο ασθενή, για υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρθηκαν από νοσηλευτήρια που υπάγονται στον ΟΚΥπΥ. Όπως καταγράφεται στα τιμολόγια, 
οι πληρωμές έγιναν με οδηγίες του Γενικού Διευθυντή του ΥΟ απευθείας προς τον ΟΚΥπΥ, ως «κατά 
χάριν» οικονομική βοήθεια.  Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε δεν εντοπίσαμε γραπτή και επαρκή 
αιτιολογία, για τους λόγους καταβολής των πιο πάνω πληρωμών ως «κατά χάριν» οικονομική 
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βοήθεια, κατά παράβαση του άρθρου 24(2) του Ν. 38(Ι)/2014, σύμφωνα με το οποίο «…… κάθε 
δωρεά αιτιολογείται γραπτώς και με επάρκεια». 

Σύσταση: Το ΥΟ, να αιτιολογεί γραπτώς και επαρκώς τις αποφάσεις του για παραχώρηση «κατά 
χάριν» οικονομικής βοήθειας, προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, ώστε 
να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η παραχώρηση είναι σύννομη.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, τα εν λόγω τιμολόγια του διαβιβάστηκαν 
από τον Υπουργό Οικονομικών και αποπληρώθηκαν για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι για όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης «κατά χάριν» 
οικονομικής βοήθειας πρέπει να υπάρχει γραπτή και επαρκής αιτιολόγηση των λόγων καταβολής 
της, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

4.1.1.3  Καταβολή  χορηγίας για διευθέτηση οφειλών δύο νοσηλευτών στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 91.068, ημερ. 31.3.2021, ενέκρινε την καταβολή 
χορηγίας συνολικού ύψους €4.523, σε δύο νοσηλευτές, για κάλυψη οφειλών τους προς στις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, που προέκυψαν μέχρι 30.3.2021, από την εργοδότησή τους στο 
Νοσοκομείο Αναφοράς για Διαχείριση της Πανδημίας, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων και άμεσων 
αναγκών στη στελέχωση του Νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό, για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους ασθενείς με νόσο Covid-19, χωρίς να αιτιολογεί την 
Απόφασή του. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να 
εξεύρει τις απαιτούμενες πιστώσεις, οι οποίες θα καταβάλλονταν απευθείας στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), ως χορηγία έναντι των πιο πάνω οφειλών.   

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε στα δικαιολογητικά της πληρωμής του πιο πάνω ποσού 
διαπιστώσαμε ότι η διευθέτηση των οφειλών των δύο νοσηλευτών έγινε με έκδοση παραγγελίας 
από το Κονδύλι «Έκτακτες Χορηγίες» του ΥΟ προς τις ΥΚΑ.  Επίσης, όπως καταγράφεται σε 
χειρόγραφη σημείωση στο Προσχέδιο των Πρακτικών της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερ. 31.3.2021, δεν υποβλήθηκε Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της εν λόγω 
χορηγίας. Συνεπώς, προκύπτει ότι στην περίπτωση αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
αυτεπάγγελτα. 

Θεωρούμε ότι, με βάση τον σκοπό της παραχώρησης, η περίπτωση αυτή προσομοιάζει με «κατά 
χάριν» χορηγία, κατά την έννοια του άρθρου 24(2) του Ν.38(Ι)/2014, παρόλο που δεν 
χαρακτηρίστηκε ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως  «κατά χάριν» χορηγία, θα έπρεπε να 
αιτιολογηθεί γραπτώς και επαρκώς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 24(2) του 
Ν.38(Ι)/2014.  Στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν δίδεται οποιαδήποτε αιτιολόγηση. 

Λόγω της μη αιτιολόγησης της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να διαπιστωθεί 
κατά πόσο αυτή είναι σύννομη, καθώς και κατά πόσο τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αν 
δηλαδή σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων νοσηλευτών οι εισφορές καταβλήθηκαν από τους ίδιους. 
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4.1.2 «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια που καταβλήθηκε χωρίς την έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών 

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε, εντοπίσαμε τρεις περιπτώσεις καταβολής «κατά χάριν» 
οικονομικής βοήθειας για ποσά μικρότερα των €10.000, για τις οποίες η έγκριση για την καταβολή 
των ποσών δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ, όπως διαφαίνεται από τις χειρόγραφες 
σημειώσεις επί των παραστατικών πληρωμής, αντί από τον Υπουργό Οικονομικών, όπως 
προνοείται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.751, ημερ. 18.12.2019. 

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω περιπτώσεις αφορούν στις πληρωμές προς: 

 ΟΚΥπΥ για ποσό ύψους €9.031. 

 ΟΚΥπΥ για ποσό ύψους €824. 

 Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου (Γάτων) για ποσό ύψους €4.000. 

Σύσταση: Το ΥΟ να συμμορφώνεται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.751, 
ημερ. 18.12.2019, που καθορίζει την αρμοδιότητα και τη διαδικασία για παραχώρηση «κατά 
χάριν» οικονομικής βοήθειας. 

Αναφορικά με την «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια που καταβλήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου 
Νικολάου (Γάτων), ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι ο Υπουργός Οικονομικών 
τον εξουσιοδότησε για χειρισμό της. 

Όσον αφορά στις άλλες δύο περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι του 
διαβιβάστηκαν από τον Υπουργό. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η αρμοδιότητα για έγκριση των αιτημάτων παραχώρησης «κατά χάριν» 
οικονομικής βοήθειας μέχρι €10.000 εκχωρήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στους Υπουργούς 
με την Απόφασή του αρ. 88.751, ημερ. 18.12.2019 και η αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να 
εκχωρείται από τους Υπουργούς σε άλλο πρόσωπο. 

4.1.3 «Κατά χάριν» χορηγία προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 91.001, ημερ. 23.3.2021, ενέκρινε την 
παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας, ύψους €22.000 προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα 
(Γ.Μ. Οργανισμός Ανάπτυξης Μαρωνιτών) για το έτος 2021, για σκοπούς ενίσχυσης της εν γένει 
λειτουργίας και δραστηριότητάς της.  

Σύμφωνα με την Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, «κατά χάριν» χορηγία στην πιο 
πάνω Κοινότητα παραχωρείται επί σειρά ετών και κάθε χρόνο το ύψος της αυξάνεται, φθάνοντας 
τις €22.000 το 2020, ποσό το οποίο παραχωρήθηκε και το 2021. 

Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομοθεσίας (Ν.38(Ι)/2014) που διέπει τις χορηγίες και «κατά 
χάριν» χορηγίες και ειδικότερα το άρθρο 24, το οποίο καθορίζει τι είναι η χορηγία και τι είναι η 
«κατά χάριν» χορηγία και το οποίο παραθέτουμε στην Εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης, ζητήσαμε 
από το ΥΟ να μας εξηγήσει τους λόγους που χαρακτηρίζει την εν λόγω χορηγία ως «κατά χάριν», 
εφόσον είναι χορηγία γενικής φύσης. 
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Σημειώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς τη Νομική Υπηρεσία, ημερ. 18.8.2022, 
ζήτησε, μεταξύ άλλων, την άποψή της για το κατά πόσο τέτοιες επαναλαμβανόμενες χορηγίες 
μπορούν να παραχωρούνται ως «κατά χάριν», τόσο επειδή παραχωρούνται για σειρά ετών, όσο 
και λόγω του σκοπού για τον οποίο παραχωρούνται. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι αναμένεται η γνωμάτευση από τη Νομική 
Υπηρεσία ως προς την ερμηνεία/διάκριση των όρων «κατά χάριν» δωρεές και χορηγίες, γεγονός 
που θα βοηθήσει το ΥΟ σε πιο ορθές αναφορές στις Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο τόσο 
για την εν λόγω περίπτωση όσο και για άλλες παρόμοιας φύσης χορηγίες.   

4.1.4 Οικονομική βοήθεια προς το προσφυγικό Σωματείο Εθνικός Άσσιας για 
ανέγερση ιδιόκτητου Οικήματος. 

Αναφορικά με την οικονομική βοήθεια που παραχωρήθηκε στο πιο πάνω Σωματείο, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

α. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 83.089, ημερ. 2.8.2017, ενέκρινε την 
παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €170.000 προς το προσφυγικό Σωματείο Εθνικός 
Άσσιας, για την ανέγερση ιδιόκτητου Οικήματος, η οποία θα καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με 
την πρόοδο των  εργασιών του Έργου, αφού όμως προηγουμένως θα υποβάλλονταν στο ΥΟ τα 
ακόλουθα στοιχεία/έγγραφα για το Έργο: 

(i) Τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια, 

(ii) η αναλυτική εκτίμηση δαπάνης της κατασκευής του Έργου, από αναγνωρισμένο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων, 

(iii) η βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Σωματείου ότι διαθέτει τα αναγκαία χρήματα για το 
Έργο, καθώς επίσης τις πηγές προέλευσής τους και 

(iv) οι απαιτούμενες Άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. 

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις/όρους έγκρισης, που τέθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017, η Υπηρεσία μας με επιστολή της εισηγήθηκε στο ΥΟ όπως, για 
τη διασφάλιση, εκ μέρους του δημοσίου, των σκοπών της εν λόγω χορηγίας/οικονομικής βοήθειας, 
τεθεί και ως απαραίτητη προϋπόθεση στο Σωματείο, η υποχρέωση για τον   έλεγχο της πληρότητας 
των εγγράφων διαγωνισμού, της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, της ποιότητας της 
κατασκευής και του τελικού λογαριασμού του Έργου, από τα αρμόδια Τμήματα του δημοσίου, 
δηλαδή του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ). 

Στο πλαίσιο σχετικού  κανονιστικού ελέγχου, που διενήργησε η Υπηρεσία μας το 2021, εντοπίστηκε 
πληρωμή  ύψους €59.847,21, ως πρώτη δόση, προς το πιο πάνω Σωματείο, η οποία αποτελεί μέρος 
της συνολικής χορηγίας των €170.000, καθώς και άλλα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.  

Κατόπιν μελέτης των εν λόγω  εγγράφων, διαπιστώσαμε ότι σε σχετικό Σημείωμα της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού του ΥΟ προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου,  ημερ. 9.12.2021, με βάση το 
οποίο εγκρίθηκε και η πληρωμή του ποσού της πρώτης δόσης των €59.847,21, γίνεται εισήγηση 
όπως το Υπουργείο προχωρήσει με τη σταδιακή παραχώρηση της χορηγίας, ανάλογα με την 
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πρόοδο των εργασιών, αφού, όπως αναφέρεται στο Σημείωμα, έχουν υποβληθεί όλα τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη βάση της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με 
εξαίρεση τη βεβαίωση του Σωματείου ότι διαθέτουν τα χρήματα, καθώς και τις πηγές προέλευσής 
τους.  

Ενόψει τούτου, τον Απρίλιο του 2022 ζητήσαμε με επιστολή μας από το ΥΟ, τόσο τα στοιχεία/ 
έγγραφα τα οποία  αποτελούν προϋπόθεση για την παραχώρηση της χορηγίας,  στη βάση της 
Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και τη σχετική βεβαίωση του ελέγχου της 
νομιμότητας των υπολοίπων αναγκαίων χρημάτων, τα οποία θα διατεθούν από το προσφυγικό 
Σωματείο. 

Στη συνέχεια, εκκρεμούσης  της απάντησης του ΥΟ στην επιστολή μας,  ημερ. 12.4.2022, ζητήθηκε 
από τον αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου συνάντηση με Λειτουργούς της Υπηρεσίας μας, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 19.7.2022. Στη συνάντηση διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι το 
ποσό των €59.847,21 καταβλήθηκε στο Σωματείο για εργασίες που εκτελέστηκαν από τον 
Εργολάβο στο Έργο, χωρίς όμως να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες/νενομισμένες διαδικασίες και 
χωρίς να έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στη βάση της πιο 
πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.   

Κατόπιν τούτου,  η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 22.7.2022 νέα επιστολή στο ΥΟ, παρατηρώντας 
ότι παρόλο που η Γενική Λογίστρια, με επιστολή της, ημερ. 17.11.2021, συμφώνησε με την 
εισήγησή μας όπως τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση στο Σωματείο, ο  έλεγχος των σχετικών 
εγγράφων  του Έργου από τα αρμόδια Τμήματα (ΤΔΕ και ΗΜΥ), εντούτοις το Υπουργείο προχώρησε 
στην καταβολή του ποσού των €59.847,21, χωρίς να έχει λάβει υπόψη, τόσο την εισήγησή μας, όσο 
και τη θέση της Γενικής Λογίστριας, γεγονός που προβληματίζει έντονα την Υπηρεσία μας.   

Παρατηρήσαμε επίσης ότι στη σφραγίδα, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προώθηση της πληρωμής,  που υπάρχει στο πιο πάνω Σημείωμα, ημερ. 9.12.2021,  τόσο η σύσταση, 
όσο και η εξουσιοδότηση της πληρωμής υπογράφεται από το ίδιο πρόσωπο, κατά παράβαση  των 
προνοιών της παραγράφου 4 της Εγκυκλίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014 του ΓΛ.   

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία, με βάση την οποία θα 
γίνεται η σταδιακή καταβολή της εν λόγω οικονομικής  βοήθειας,  στην οποία να αναφέρεται ότι η 
παραχώρησή της θα αρχίσει, αφού πρώτα εξαντληθούν οι πόροι που έχει στη διάθεσή του το 
Σωματείο. Εξάλλου, όπως αναφέραμε στην  επιστολή μας, επειδή φαίνεται ότι οι κατασκευαστικές 
εργασίες για το  Έργο δεν παρουσιάζουν πρόοδο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται στασιμότητα 
στη συνέχισή του, εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα ως προς το κατά πόσον το Σωματείο 
διαθέτει τα αναγκαία χρήματα/πόρους για την ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και πώς 
χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα, ύψους €87.165,09, της πρώτης (€59.847,21) και της δεύτερης 
(€27.317,88) δόσης της χορηγίας.  

Επίσης, παρατηρήσαμε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο, προτού καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή 
προς το Σωματείο, να προχωρούσε σε ενδελεχή έλεγχο, ούτως ώστε, αφενός, να διαπιστώσει/ 
επιβεβαιώσει ότι το Σωματείο τεκμηριωμένα διαθέτει τα υπόλοιπα χρήματα/πόρους για την 
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ολοκλήρωση του Έργου και αφετέρου, να έχει τεκμηρίωση για τις πηγές προέλευσής και τη 
νομιμότητά αυτών,  ενέργειες που δεν φαίνεται να έχουν γίνει. 

Τέλος, σημειώσαμε ότι αναμένουμε όπως όλα τα στοιχεία/έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στην 
επιστολή μας, ημερ. 12.4.2022, υποβληθούν το συντομότερο στην Υπηρεσία μας, για σκοπούς 
ολοκλήρωσης του ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών πληρωμής που 
έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα και των σχετικών ελέγχων/εγκρίσεων του Υπουργείου.  

Σύσταση: Το ΥΟ να εφαρμόζει τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις πρόνοιες της 
εγκυκλίου του ΓΛ αρ. 1730,  ημερ. 20.8.2014, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, 
το δημόσιο συμφέρον και να μην καταβάλλονται πληρωμές που αφορούν σε χορηγίες, χωρίς να 
έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες/νενομισμένες διαδικασίες και χωρίς να υπάρχουν όλα τα 
στοιχεία/δικαιολογητικά, που προβλέπονται στις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, σε απάντηση των επιστολών μας, μας ενημέρωσε τον Αύγουστο του 
2022 ότι, παρόλο που η Υπηρεσία μας με σχετική επιστολή της, ημερ. 6.11.2017, εισηγήθηκε 
επιπρόσθετους όρους για την παραχώρηση της χορηγίας, εντούτοις το ΥΟ αποφάσισε την 
παραχώρησή της χωρίς την εμπλοκή των Τμημάτων/Υπηρεσιών (ΤΔΕ και ΗΜΥ), ως η εισήγησή μας, 
αφού η χορηγία αφορά σε έργο του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι, σε τέτοιου 
είδους χορηγίες την ευθύνη βεβαίωσης εκτέλεσης των εργασιών, την έχει τόσο ο Επιμετρητής 
Ποσοτήτων, όσο και ο Εργολάβος που εκδίδει τα απαραίτητα σχετικά διατακτικά πληρωμής, στη  
βάση  των οποίων  γίνεται στη συνέχεια  η σταδιακή παραχώρηση  των ποσών  εκ μέρους του 
κράτους.  Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε  ότι στη βάση της Απόφασης του ΥΣ, δόθηκαν τα ποσά 
των €59.847,21  και  €27.317,88.  Όσον αφορά στα υπόλοιπα χρήματα/πόρους, τα οποία 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Έργου και τα οποία πρέπει να διαθέτει το Σωματείο,   
τεκμηριώνοντας με επάρκεια τις πηγές προέλευσής τους, μας ενημέρωσε ότι με βάση την  
υπογεγραμμένη βεβαίωση του Προέδρου του Σωματείου, το επιπλέον ποσό των  €170.000 θα 
καλυφθεί από εθελοντικές εργασίες και εισφορές από φίλους, υποστηρικτές του Σωματείου, 
καθώς και  από τον Εργολάβο του Έργου, η οποία κρίθηκε ως ικανοποιητική.   Επίσης, μας ανέφερε 
ότι  δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας η παραχώρηση της χορηγίας όταν εξαντληθούν οι πόροι 
του Σωματείου, αφού δεν προβλέπεται ούτε στις Αποφάσεις του ΥΣ. Παράλληλα, σημείωσε ότι 
ούτε ο έλεγχος των πηγών προέλευσης της υπόλοιπης χρηματοδότησης που διαθέτει το Σωματείο, 
αποτελεί μέρος της διαδικασίας, αφού κάτι τέτοιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων φορέων. 
Τέλος, μας ανέφερε ότι για το θέμα της  σφραγίδας πληρωμής,  η υπογραφή από τον ίδιο λειτουργό 
μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ότι 
δεν έχει οριστεί αρμόδιος λειτουργός και ότι η Διευθύντρια Προϋπολογισμού μπορεί να 
υπογράψει ως διορισμένος εκπρόσωπος του Ελέγχοντα Λειτουργού.  

Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2022 νέα επιστολή στον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ, αναφέροντας τα ακόλουθα: 

(i)  Σχετικά με την αναφορά ότι, η σταδιακή καταβολή της χορηγίας, γίνεται με βάση τη 
βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών από τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και την έκδοση του σχετικού 
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διατακτικού πληρωμής από τον Εργολάβο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης/προόδου του 
Έργου,  δεν  εντοπίσαμε στα στοιχεία/έγγραφα  που μας υποβλήθηκαν με την εν λόγω επιστολή, 
το επίσημο έγγραφο με τις σχετικές καταγεγραμμένες διαδικασίες ελέγχου, επισημαίνοντας ότι 
στο Παράρτημα ΙΙΙ στο Μέρος Έκτο «Χορηγίες και Κατά Χάριν Δωρεές» της Εγκυκλίου του Γενικού 
Λογιστηρίου με αρ. 1777 και ημερ. 18.1.2019, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα νομικά ή/και 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η ορθολογιστική διαχείριση της κρατικής χορηγίας. Όπως 
αναφέραμε, στην  προκειμένη περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, έχει την ευθύνη αυτή, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την καταγραφή λεπτομερών διαδικασιών, καθώς και την 
εξεύρεση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου για επιβεβαίωση των όσων σχετικών εγγράφων/ 
στοιχείων αφορούν στην παραχώρηση οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας από το κράτος, ως 
χορηγία. 

(ii) Όσον αφορά στην αναφορά ότι δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας η παραχώρηση της εν 
λόγω οικονομικής βοήθειας, αφού προηγουμένως εξαντληθούν οι πόροι που έχει στη διάθεση του 
το Σωματείο, επισημάναμε ότι θα έπρεπε σε μια καταγεγραμμένη διαδικασία να 
συμπεριλαμβανόταν η πρόνοια αυτή, για σκοπούς διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. 
Ταυτόχρονα, αναφέραμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες δεν παρουσιάζουν πρόοδο και ότι 
υπάρχει σχετικό αίτημα σε επιστολή του Προέδρου του Σωματείου προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, για παραχώρηση επιπρόσθετης οικονομικής βοήθειας, δηλαδή πέραν του ποσού 
των €170.000, που ήδη εγκρίθηκε με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 
Απόφασης 83.089). Ως εκ τούτου, όπως αναφέραμε, τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν πως 
ενδεχομένως το Σωματείο να μη διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση του Έργου.  
Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την άποψη, ότι παρόλο που αυτό θα έπρεπε να είχε προβληματίσει το 
Υπουργείο, εντούτοις τον Δεκέμβριο του 2021 προχώρησε στην καταβολή του ποσού των 
€59.847,21 και τον Μάρτιο του 2022 στην καταβολή του ποσού των €27.317,88 (δηλαδή συνολικό 
ποσό €87.165,09) στο Σωματείο.  Όσον αφορά στην αναφορά του ΥΟ, ότι δεν αποτελεί μέρος της 
διαδικασίας ο έλεγχος των πηγών προέλευσης της υπόλοιπης χρηματοδότησης που διαθέτει το 
Σωματείο, αφού κάτι τέτοιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων φορέων, επισημάναμε ότι στην  
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχει σχετική αναφορά για τον έλεγχο των πηγών 
προέλευσης της υπόλοιπης χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι στη ίδια Απόφαση δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε αναφορά ότι ο έλεγχος των στοιχείων αυτών, εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων 
φορέων.  

Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την άποψη ότι η βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Σωματείου ότι για την 
αποπεράτωση του Έργου έχει εξευρεθεί το υπόλοιπο ποσό (€170.000) από εθελοντικές εργασίες  
και εισφορές από τον Εργολάβο, τους φίλους και τους υποστηρικτές του Σωματείου, δεν αποτελεί, 
κατά την άποψή μας, επαρκές και αδιάσειστο τεκμήριο των πηγών προέλευσής τους, ως η 
απαίτηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.   

(iii) Όσον αφορά στο θέμα της σφραγίδας εξουσιοδότησης πληρωμής,  επισημάναμε ότι  στην 
παράγραφο 5 της  Εγκυκλίου αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, του ΓΛ αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις όπου 
λειτουργεί ήδη στο Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη  
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διαδικασία, αυτή θα πρέπει να καταγραφεί και παράλληλα να τεκμηριωθεί ότι είναι στο πλαίσιο της 
εν λόγω Εγκυκλίου και να εγκριθεί από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, σε συνεννόηση με τον 
Λογιστή του Υπουργείου. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε όπως μας υποβληθεί η εγκεκριμένη, 
καταγεγραμμένη διαδικασία την οποία  ακολουθεί το Υπουργείο,  για τις περιπτώσεις όπου η σύσταση/ 
εξουσιοδότηση πληρωμής αφορά σε/προκύπτει από Απόφαση  του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι 
τον χρόνο ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, δεν μας είχε υποβληθεί από το ΥΟ η πιο πάνω 
εγκεκριμένη διαδικασία. 

Αναφορικά με τις πιο πάνω διαπιστώσεις μας ότι, αφενός, δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο με 
καταγεγραμμένες διαδικασίες ελέγχου για την παραχώρηση οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας 
από το κράτος ως χορηγία και αφετέρου,  απουσιάζει οποιαδήποτε καταγεγραμμένη διαδικασία για 
το θέμα της σφραγίδας εξουσιοδότησης πληρωμής, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του, 
ημερ. 24.10.2022 (η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα), μας ενημέρωσε ότι έχει αποφασιστεί από 
το ΥΟ η ετοιμασία εσωτερικού εγχειριδίου, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε στάδιο, οι 
σχετικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπρόσθετα, 
μας πληροφόρησε ότι το ΥΟ αποφάσισε όπως καθοριστεί αρμόδιος λειτουργός, όπου αυτό είναι 
εφικτό, για σκοπούς ενίσχυσης του ελέγχου των σχετικών εγγράφων/στοιχείων που αφορούν στην 
παραχώρηση οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας από το κράτος ως χορηγία. 

Αναφορικά με τη διαπίστωσή μας, ότι το εν λόγω Σωματείο αιτήθηκε με επιστολή του Προέδρου 
του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 3.2.2020, όπως του παραχωρηθεί επιπρόσθετη 
οικονομική βοήθεια, πέραν των €170.000 και ότι αυτό ενδεχομένως να αποδεικνύει ότι το 
Σωματείο δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση του Έργου, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΥΟ μάς ανέφερε ότι η επιστολή του Προέδρου του Σωματείου, για επιπλέον 
οικονομική βοήθεια, έγινε με τη λογική της αριθμητικά ίσης μεταχείρισης, σε σχέση με τα υπόλοιπα 
Σωματεία που βοηθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αφού ήταν διαφορετικά τα οικονομικά 
δεδομένα τότε, ως και η θέση του Προέδρου του Σωματείου και ότι αυτό δεν αποτελεί σημάδι 
αδυναμίας ολοκλήρωσης του Έργου. Επιπρόσθετα,  σημείωσε ότι με τη γραπτή βεβαίωση του 
Εργολάβου ότι θα συνεισφέρει το ποσό των €100.000 για την πλήρη αποπεράτωση του Έργου, 
μειώνεται ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσής του.  

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ επισύναψε στην επιστολή του βεβαίωση από τον Πολιτικό 
Μηχανικό του Έργου, στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι τις 31.8.2022 έχει ολοκληρωθεί το 23% του 
Έργου.  

Αναφορικά με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι η αναφορά του Γενικού Διευθυντή του 
ΥΟ, για τη μη ύπαρξη κινδύνου αποπεράτωσης του Έργου, ουσιαστικά αναιρείται με την πιο πάνω 
γραπτή βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού, ότι μόνο το 23% του Έργου έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τις 31.8.2022. Συνεπώς, εκφράζουμε εκ νέου την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μας, σε 
σχέση με το κατά πόσον το Σωματείο διαθέτει πραγματικά τους αναγκαίους πόρους για την 
ολοκλήρωση του Έργου, αφού και από έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαφάνηκε ότι το Έργο δεν 
παρουσιάζει οποιανδήποτε πρόοδο κατά τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο, παραμένοντας 
στάσιμο στη φθορά του χρόνου.  
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Ενόψει των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του περί Σωματείων 
και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου [N.104(I)/2017], τα Σωματεία οφείλουν να 
ετοιμάζουν: 

 Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος, 

 Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και 
όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού, 

 Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους 
οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου 
οικονομικού έτους, 

ενώ, επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που τα ετήσια έσοδα των Σωματείων υπερβαίνουν τις 
€40.000, οι λογαριασμοί ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή και με δεδομένο ότι τα Σωματεία 
έχουν την υποχρέωση, το αργότερο εντός επτά μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, να 
διαβιβάσουν στον Έφορο (Έπαρχο της οικείας Επαρχίας) τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση 
του εγκεκριμένου ελεγκτή, η Υπηρεσία μας, για σκοπούς ολοκλήρωσης της σχετικής διερεύνησής 
της, ζήτησε στις 31.10.2022 από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σωματείων, Εράνων και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΔΣΕΜΜΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως μας υποβάλει τους 
ελεγμένους λογαριασμούς και τη σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή του πιο πάνω  
Σωματείου,  για τα έτη 2018-2020 ή/και για το 2021.  

Στις 2.11.2022, η Προϊσταμένη της ΔΣΕΜΜΕ μάς ενημέρωσε ότι το Σωματείο δεν έχει υποβάλει 
μέχρι σήμερα στον Έφορο Λευκωσίας ελεγμένους λογαριασμούς, παρά τις πρόνοιες του άρθρου 
49 του N.104(I)/2017 και παρά την υπενθύμιση του Εφόρου με ημερομηνία 21.1.2022. Περαιτέρω, 
πρόσθεσε ότι η θητεία του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου φαίνεται να έχει λήξει, 
χωρίς όμως να έχει ενημερωθεί σχετικά ο Έφορος για τα μέλη που απαρτίζουν το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο.  

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, ασχέτως ότι δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα λογαριασμοί στον 
Έφορο Λευκωσίας, σύμφωνα με το άρθρο 26(2)(γ) του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Ν.38(Ι)/2014], τα νομικά 
ή/και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κρατική χορηγία ή κατά χάριν δωρεές, πρέπει να 
υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
και ο οποίος περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ενδέχεται να διερευνήσει περαιτέρω το όλο  θέμα. Σε κάθε 
περίπτωση, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, ασχέτως της πιο πάνω διερεύνησης στην οποία ενδέχεται 
να προβεί, το Έργο παρουσιάζει αναντίλεκτα σημαντικά μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
περίπου ενός έτους, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα αναφορικά με το κατά πόσο το 
Σωματείο πραγματικά διαθέτει την οικονομική δυνατότητα, πέραν της κρατικής χορηγίας, για να 
ολοκληρώσει το Έργο.   

β.  Όπως αναφέραμε στο (α) πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 2.8.2017 (αρ. 
Απόφασης 83.089) την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους μέχρι €170.000 προς το πιο 
πάνω Σωματείο, για ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος.  Σύμφωνα με την Πρόταση της πιο πάνω 
Απόφασης, αυτή βασίστηκε σε παλαιότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 48.941, 
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ημερ. 30.12.1998, με την οποία το Συμβούλιο είχε αποφασίσει να παραχωρεί εφάπαξ οικονομική 
βοήθεια ύψους £100.000 (€170.860) στα προσφυγικά ποδοσφαιρικά σωματεία Α΄ κατηγορίας, τα 
οποία ανεγείρουν ιδιόκτητα οικήματα.  

Σύμφωνα με την Απόφαση του 1998, οι όροι και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες διευθετήσεις θα 
καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Όπως πληροφορηθήκαμε από τη Γραμματεία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η πιο πάνω Απόφαση λήφθηκε χωρίς να υποβληθεί Πρόταση. 

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα ακόλουθα: 

 Κατά πόσο η Απόφαση του 1998 εξακολουθεί να ισχύει. 

 Κατά πόσο καλύπτει Προσφυγικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία που κατά την έκδοσή της δεν ήταν 
ενταγμένα στη Α΄ κατηγορία, αλλά εντάχθηκαν μεταγενέστερα ή υπήρξαν προγενέστερα, σε 
οποιαδήποτε αγωνιστική περίοδο από την ίδρυσή τους μέχρι την ημερομηνία ισχύος της 
Απόφασης.  

 Σε περίπτωση που η απάντηση στα δύο πιο πάνω ερωτήματα είναι θετική, για ποιο λόγο 
εξασφαλίστηκε ειδική Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στις 2.8.2017, για την παραχώρηση 
οικονομικής βοήθειας προς το Σωματείο Εθνικός Άχνας και κατά πόσο η πρακτική αυτή έχει 
ακολουθηθεί και για τα ποδοσφαιρικά Σωματεία Α΄ κατηγορίας, που επωφελήθηκαν 
προηγουμένως με την εν λόγω οικονομική βοήθεια. 

Το ΥΟ δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με τα πιο πάνω θέματα. 

4.1.5 Αποζημίωση προς αεροπορική εταιρεία για την απαγόρευση πτήσεων πάνω 
από την Τουρκία  

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 22.10.2020  (αρ. Απόφασης ΠΧ 90.185), την επέκταση του 
Σχεδίου Αποζημίωσης προς τους Κυπριακούς Αερομεταφορείς (Σχέδιο), οι οποίοι δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους Τουρκικούς αεροδιαδρόμους, για την περίοδο από τον Ιανουάριο 2021 μέχρι 
τον Δεκέμβριο 2028.  Με βάση την εν λόγω Απόφαση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΕΕΚΕ), σε συνεννόηση με το ΥΟ, κοινοποίησε εκ νέου το Σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
έγκριση της επέκτασης. Σύμφωνα με την Πρόταση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερ. 18.5.2022 (αρ. Απόφασης ΠΧ 93.039), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση. 

Η εταιρεία Charlie Airlines Ltd, που εμπορεύεται ως Cyprus Airways (Εταιρεία), με επιστολή της 
προς το ΥΟ, ημερ. 18.1.2021, υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση ύψους €258.118 για τα δρομολόγια 
που πραγματοποίησε κατά το 2020, με βάση το Σχέδιο. Επιπρόσθετα, αιτήθηκε την καταβολή 
πρόσθετου ποσού αποζημίωσης, ύψους €79.383, που προέκυψε κατά τον έλεγχο των στοιχείων 
από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), για τα δρομολόγια που πραγματοποίησε τα έτη 2017 
και 2018, με βάση επιστολή του ΤΠΑ, ημερ. 10.7.2020.  Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα 
της Εταιρείας στις 10.2.2021 και ακολούθως, τα στοιχεία που αφορούσαν στο 2020, στάλθηκαν στο 
ΤΠΑ για επιβεβαίωση. Το ΤΠΑ, στις 6.4.2021, επιβεβαίωσε ποσό πρόσθετης αποζημίωσης για το 
έτος 2020 ύψους €11.283.  Όπως αναφέρεται σε σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 
7.4.2021, το ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης θα καταβληθεί εφόσον το ζητήσει η Εταιρεία και 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.   
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Επιπλέον, η Εταιρεία υπέβαλε αίτημα προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ για καταβολή του ποσού των 
€200.000, που αφορούσε στα δικαιώματα χρήσης των εμπορικών σημάτων, για το 2021 σε 11 μηνιαίες 
δόσεις ύψους €18.182 η κάθε μία, αντί να το προπληρώσει, σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικής 
συμφωνίας, ένεκα της κατάστασης στην οποία περιήλθε η Εταιρεία, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή για την επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας 
αδειοδότησης της χρήσης εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών (Επιτροπή), η οποία 
εισηγήθηκε όπως, στην περίπτωση που εγκρινόταν  η καταβολή του ποσού σε δόσεις, η Εταιρεία θα 
έπρεπε να επιβαρύνεται με τόκο επί των δόσεων που θα καταβάλλονταν μετά τη συμβατική 
ημερομηνία πληρωμής.  Εισηγήθηκε επίσης την καταβολή του συμβατικού ποσού των €200.000 για το 
έτος 2021 σε 10 μηνιαίες δόσεις των €20.000, από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, πλέον 
τόκο ύψους 1,8% επί του εκάστοτε υπολοίπου ώστε, το πλεονέκτημα που προσδίδεται στην Εταιρεία 
με τη διευκόλυνση καταβολής του ποσού των δικαιωμάτων χρήσης σε μηνιαίες δόσεις, να περιορίζεται 
ή εκμηδενίζεται με την καταβολή τόκου και να μην αποτελεί κρατική ενίσχυση.  

Στη συνέχεια, στις 26.2.2021 η Εταιρεία υπέβαλε πρόταση προς το ΥΟ για μόνιμη διαφοροποίηση του 
τρόπου πληρωμής του ετήσιου ποσού των δικαιωμάτων χρήσης.  Η Επιτροπή  απέρριψε το εν λόγω 
αίτημα, εφόσον αυτό αφορούσε σε τροποποίηση βασικού όρου της συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε 
κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού και κατ' επέκταση η ζητούμενη τροποποίηση ήγειρε αυτόματα θέμα 
θεμελιώδους παρέκκλισης από τους όρους του διαγωνισμού, ευνοϊκής διάκρισης υπέρ της Εταιρείας 
και μη ισότιμης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και καταφανούς στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού. Επίσης, η διευθέτηση αυτή θα προσέδιδε οικονομικό πλεονέκτημα στην Εταιρεία, το 
οποίο μπορούσε να λογιστεί ως μια πηγή λειτουργικού κεφαλαίου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες 
της αγοράς δεν θα μπορούσε να αποκομίσει, καθιστώντας το ως κρατική ενίσχυση.    

Από τον έλεγχο για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης για το έτος 2020, διαπιστώσαμε ότι το 
ποσό των €60.000, που αφορούσε στις τρεις δόσεις των δικαιωμάτων χρήσης για το 2021, πλέον 
τόκους υπερημερίας, συμψηφίστηκε με το ποσό της αποζημίωσης.  Έκτοτε, η Εταιρεία δεν έχει 
καταβάλει προς το ΥΟ τις οφειλόμενες δόσεις, σε σχέση με τα δικαιώματα χρήσης των εμπορικών 
σημάτων. Η Επιτροπή, σε σημείωμά της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 23.12.2021, αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι η μη καταβολή του ποσού των δικαιωμάτων χρήσης κρίνεται ως ουσιαστική 
παραβίαση των όρων της συμφωνίας και αποτελεί λόγο τερματισμού της.  Ως εκ τούτου, το ΥΟ στις 
26.1.2022 απέστειλε επιστολή προς την Εταιρεία, επισημαίνοντάς της τις αποκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. 

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 23.2.2022, καταγράφονται οι οφειλές 
που παρουσιάζει η Εταιρεία προς το Κράτος,  οι οποίες προκύπτουν από τη συμφωνία των 
δικαιωμάτων χρήσης των εμπορικών σημάτων και αναλύονται ως εξής: 

 Ποσό ύψους €140.000 για το έτος 2021, το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις 
των €20.000 η κάθε μία  μέχρι τις 31.12.2021 πλέον τόκους υπερημερίας. 

 Ποσό ύψους €200.000 για το έτος 2022, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τις 15.1.2022 
πλέον πρόστιμο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.4 της συμφωνίας. 
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Στο εν λόγω σημείωμα καταγράφεται επίσης εισήγηση για συμψηφισμό των πιο πάνω οφειλών με την 
αποζημίωση που θα λάβει η Εταιρεία για το 2021 με βάση το Σχέδιο. 

Ζητήσαμε από το ΥΟ να ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο για τη διευθέτηση καταβολής του 
οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις πλέον τόκους επί του εκάστοτε υπολοίπου, ζητήθηκαν οι 
απόψεις της ΕΕΚΕ. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, σχετικά με το πιο πάνω θέμα ζητήθηκαν οι 
απόψεις της ΕΕΚΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερ. 1.3.2022 και η απάντηση στάλθηκε την 
ίδια μέρα. Η εισήγηση της ΕΕΚΕ για επιβολή τόκων υιοθετήθηκε, ώστε με την καταβολή τους  να 
περιορίζεται ή εκμηδενίζεται το πλεονέκτημα το οποίο λαμβάνει η εταιρεία με τη διευκόλυνση 
καταβολής της οφειλής σε δόσεις.   

Επιπρόσθετα, ζητήσαμε από το ΥΟ να ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο εξοφλήθηκαν τα πιο 
πάνω οφειλόμενα ποσά, είτε μέσω συμψηφισμού με την αποζημίωση είτε με καταβολή των 
οφειλόμενων ποσών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι οι οφειλές που παρουσίαζε η Εταιρεία έχουν 
διευθετηθεί στις 8.6.2022, μέσω συμψηφισμού με το ποσό της αποζημίωσης που θα τους 
παραχωρείτο, λόγω της απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Τουρκία. 

4.1.6  Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης    

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης (Ταμείο) ιδρύθηκε με τον περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 
Νόμο του 2013 (Ν.11(I)/2013), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και χρηματοδοτείται ετήσια μέσω 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου, σκοπός του Ταμείου είναι να 
συνδράμει στην αναπλήρωση απωλειών που υπέστησαν πρόσωπα συνεπεία της εφαρμογής μέτρων 
εξυγίανσης που είχαν ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου (Ν.22(Ι)/2016). Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, το Ταμείο τηρεί 
οικονομικές καταστάσεις, στη βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που θα αποφασίσει η Γενική 
Λογίστρια. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 109 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι οικονομικές 
καταστάσεις του Ταμείου καταρτίζονται μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους στο 
οποίο αυτές αναφέρονται και υπόκεινται σε έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή. Αντίγραφο των 
οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, καθώς και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, κατατίθενται από 
τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Μέχρι σήμερα, το ΥΟ δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, παρά 
το γεγονός ότι επισημάναμε το θέμα και στην επιστολή μας για τον έλεγχο του 2020, ημερ. 10.11.2021 
και παρά τη διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα προέβαινε στην ετοιμασία και υποβολή τους στην 
Υπηρεσία μας για έλεγχο. 

Επισημαίνουμε ότι, η σημαντική καθυστέρηση στην υποβολή και έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων δημιουργεί ανησυχία στην Υπηρεσία μας, δεδομένων των σημαντικών ποσών που 
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διαχειρίζεται το Ταμείο και δεν προωθεί την αναμενόμενη διαφάνεια και λογοδοσία, ούτε παρέχει την 
ευκαιρία για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και προώθηση ενεργειών για αντιμετώπισή τους. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία, 
μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ταμείου, με βάση οδηγίες και Κανονισμούς που 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ζητήσαμε από το ΥΟ να μας ενημερώσει κατά πόσο συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης και κατά πόσο 
εκδόθηκαν οδηγίες και Κανονισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το Ταμείο στις 31.12.2021 είχε υπόλοιπο €110.460.019.  

Ζητήσαμε από το ΥΟ να μας πληροφορήσει κατά πόσο το υπόλοιπο αυτό τηρείται ως ταμειακά 
διαθέσιμα ή εάν αποτελεί απλώς λογιστικό υπόλοιπο. 

Σύσταση: Το ΥΟ να ετοιμάσει και υποβάλει στην Υπηρεσία μας για έλεγχο τις οικονομικές 
καταστάσεις του Ταμείου για όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα ολοκληρωθούν και 
θα μας αποσταλούν στις αρχές του 2023. Δεν ενημέρωσε όμως την Υπηρεσία μας, κατά πόσο 
συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης και εκδόθηκαν οδηγίες και Κανονισμοί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, ούτε σχετικά με το ερώτημά μας εάν το υπόλοιπο του 
Ταμείου τηρείται ως ταμειακά διαθέσιμα ή εάν αποτελεί λογιστικό υπόλοιπο. 

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε, διαπιστώσαμε ότι για το έτος 2019 πιστώθηκε στο Ταμείο, εκ 
παραδρομής, ποσό ύψους €30.000 αντί του ποσού των €30.000.000 που εγκρίθηκε στον 
Προϋπολογισμό. Το λάθος εντοπίστηκε το 2021 και ως εκ τούτου, ποσό ύψους €30.000.000 εγκρίθηκε 
το 2021 μέσω του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5) (Ν.47(ΙΙ)/2021) και πιστώθηκε στο 
Ταμείο. 

4.2 Γενικό Λογιστήριο – Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» 

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του 2021 για το πιο πάνω Κονδύλι, οι 
χορηγίες και «κατά χάριν» χορηγίες διαχωρίζονται (α) σε «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες», δηλαδή 
εκείνες που καταβάλλονται ετησίως μετά την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών που 
ζητούνται από το ΓΛ, (β) σε «Εφάπαξ συνεισφορά» και (γ) σε «Άλλες συνεισφορές», οι οποίες 
καταβάλλονται μετά από Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για ποσά πέραν των €10.000. 

Η πρόνοια που προϋπολογίστηκε για το 2021, ύψους €1.200.000, προοριζόταν να δαπανηθεί ως 
ακολούθως: 

 Επαναλαμβανόμενες χορηγίες     €729.590 

 Εφάπαξ συνεισφορά         €60.000 

Οικονομική βοήθεια προς τη Συνεργατική Εταιρεία Κωφών 

 για το έτος 2021 

 Άλλες συνεισφορές       €410.410 
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Επισημαίνουμε ότι, για την κατηγορία «Άλλες συνεισφορές» στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα 
αναφέρεται ότι για «οποιεσδήποτε συνεισφορές που το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει τις €10.000 
είναι απαραίτητη η λήψη Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου». Για δαπάνες μέχρι €10.000 δεν 
γίνεται οποιαδήποτε αναφορά, όπως όμως διαπιστώσαμε, στην πράξη αυτές εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών. 

Ζητήσαμε όπως το ΓΛ ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο η πιο πάνω αναφορά σχετίζεται με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.751, ημερ. 18.12.2019, με θέμα «Αρμοδιότητα και 
διαδικασία για την παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας», οπότε όλες οι περιπτώσεις της 
κατηγορίας αυτής θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που διέπει τις χορηγίες και τις «κατά χάριν» δωρεές, οι σκοποί και οι προϋποθέσεις 
παραχώρησης χορηγιών διαφέρουν από αυτές των «κατά χάριν» δωρεών. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης το ΓΛ δεν μας είχε ενημερώσει σχετικά. 

Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 4.3 πιο κάτω, το Κονδύλι «Διάφορες 
συνεισφορές εσωτερικού» θα μεταφερθεί στον Προϋπολογισμό του ΥΟ από το 2023. 

Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκε, μέσω του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5) 
(Ν.47(ΙΙ)/2021), επιπρόσθετο ποσό ύψους €270.000 για παραχώρηση αυξημένης χορηγίας προς το 
Θέατρο Ριάλτο (βλ. παρ. 4.2.1 πιο κάτω) και έγινε μεταφορά πιστώσεων ύψους €79.505 από άλλο 
Κονδύλι του ΓΛ. Με τον τρόπο αυτό, το προϋπολογισθέν ποσό για τις «Άλλες συνεισφορές» αυξήθηκε 
σε €759.915 και το συνολικό ποσό του Κονδυλιού σε €1.549.505. 

Όπως διαπιστώσαμε, από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό των €1.549.505 δαπανήθηκαν τα €1.531.279, 
εκ των οποίων τα €717.575 ή 47% δαπανήθηκαν για «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες», €60.000 ή 4% 
για «Εφάπαξ συνεισφορά», ενώ ποσό ύψους €753.704 ή 49% δαπανήθηκε ως «Άλλες συνεισφορές» 
για διάφορους σκοπούς, με βάση Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ή με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών.   
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Από το ποσό των €753.704 που δαπανήθηκε από τις «Άλλες συνεισφορές», ποσό ύψους €624.435 
αφορά σε χορηγίες και «κατά χάριν» χορηγίες μεγαλύτερες ή ίσες των €10.000, όπως 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο κυκλικό διάγραμμα. 

 

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε στις πληρωμές που διενεργήθηκαν από το πιο πάνω Κονδύλι 
εντοπίσαμε τα ακόλουθα: 

4.2.1  «Κατά χάριν» χορηγία προς την εταιρεία Θέατρο Ριάλτο Ταμιευτηρίου 
Λεμεσού Λτδ 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 92.206, ημερ. 24.11.2021, ενέκρινε, μεταξύ 
άλλων, «κατά χάριν» χορηγία ύψους €250.000 για τα έτη 2022-2024, προς την εταιρεία Θέατρο 
Ριάλτο Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ (Εταιρεία), για κάλυψη μέρους των λειτουργικών της εξόδων, 
τα οποία μέχρι το 2018 καλύπτονταν από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. 

Επισημαίνουμε ότι στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του ΓΛ για το 2022, η πιο 
πάνω «κατά χάριν» χορηγία περιλήφθηκε ονομαστικά στις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες»,  χωρίς 
να χαρακτηρίζεται ως «κατά χάριν» χορηγία. 

Η Εταιρεία έλαβε χορηγία, χωρίς να χαρακτηριστεί ως «κατά χάριν» και για τα έτη, 2018-2021, ως 
ακολούθως: 

ΥΟ - Έκτακτες χορηγίες 

 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 
(Αρ.2) του 2018 

€250.000 

 

ΓΛ - Διάφορες συνεισφορές 
εσωτερικού 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 
(Αρ.2) του 2019 

€250.000 

 

209.435

415.000

"Άλλες συνεισφορές" μεγαλύτερες ή 
ίσες των €10.000

Ποσά μεγαλύτερα ή ίσα των 
€10.000 που 
χαρακτηρίστηκαν ως "κατά 
χάριν"

Ποσά μεγαλύτερα ή ίσα των 
€10.000 που δεν 
χαρακτηρίστηκαν ως "κατά 
χάριν", με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ YO/02/2022 

 
 

31 
 

ΓΛ - Διάφορες συνεισφορές 
εσωτερικού 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 
(Αρ.4) του 2020 

€270.000 

ΓΛ - Διάφορες συνεισφορές 
εσωτερικού 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 
(Αρ.5) του 2021 

€270.000 

Όπως αναφέρεται στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2020, η 
Εταιρεία συστάθηκε το 1998 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, χωρίς μετοχικό 
κεφάλαιο, με εγγύηση των μελών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113.  Η κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση του Θεάτρου Ριάλτο για την  
προβολή θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  Το 1999 η Εταιρεία 
αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, για σκοπούς του άρθρου 
11(1)(στ) του  περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία 
επισυνάπτεται στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το 2020, το κτήριο όπου στεγάζεται το 
θέατρο ανήκει ουσιαστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι τίτλοι που κατείχε η Συνεργατική 
Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στην Εταιρεία έχουν ενεχυριαστεί προς όφελος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Όπως επίσης καταγράφεται, η χρήση του κτηρίου αφορά πλέον στο ΥΟ και αυτή η 
απευθείας σχέση αντανακλάται στην επιχορήγηση της Εταιρείας από το ΥΟ που αποτελεί και την 
έμπρακτη υποστήριξη του ΥΟ για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  Στις Σημειώσεις 
των πιο πάνω Οικονομικών Καταστάσεων αναφέρεται ότι, η συμφωνία με το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, για δωρεάν χρήση του Θεάτρου Ριάλτο, δεν ανανεώθηκε μετά τη λήξη 
της το 2018, αλλά άτυπα αφέθηκε η Εταιρεία να το χρησιμοποιεί. Ως εκ τούτου, το κτήριο 
παρουσιάζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως μη χρηματοοικονομική κρατική χορηγία με  
μηδενική τιμή.   

Επιπρόσθετα, στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων καταγράφεται ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας προέβηκε σε εκτίμηση της δυνατότητάς της να διατηρηθεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και, λόγω των χορηγιών που λαμβάνει κάθε έτος, ικανοποιήθηκε ότι 
διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και δυνατότητες χρηματοδότησης για να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της στο προβλεπόμενο μέλλον. 

Επισημαίνουμε ότι οι χορηγίες που λαμβάνει κάθε έτος η Εταιρεία προέρχονται σχεδόν 
αποκλειστικά από το Κράτος, αφού οι χορηγίες που λαμβάνει από ιδιωτικούς φορείς είναι 
ασήμαντες (το 2020, σύμφωνα με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, ανήλθαν σε μόλις 
€38.600 περίπου).  Σημειώνουμε ότι, οι πιο πάνω χορηγίες, από το ΓΛ, παραχωρήθηκαν 
επιπρόσθετα των χορηγιών που λαμβάνει η Εταιρεία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υφυπουργείου Πολιτισμού (προηγουμένως υπάγονταν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας), οι οποίες αποτελούνται από ετήσια χορηγία, ύψους €120.000, καθώς 
και επιπρόσθετες χορηγίες για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκ των οποίων οι έξι είναι 
κρατικές και της ανατέθηκαν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.  Το ύψος των επιπρόσθετων ετήσιων 
χορηγιών, για διοργάνωση εκδηλώσεων για τα έτη 2018-2021, κυμάνθηκε μεταξύ €285.790 και 
€384.700. 
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Συγκεκριμένα, το 2021 καταβλήθηκαν συνολικά στην Εταιρεία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ως 
ετήσια χορηγία και ως επιχορήγηση για τις διάφορες διοργανώσεις, κρατικές και μη, €455.934 και 
από το ΓΛ «αυξημένη χορηγία» ύψους €270.000, δηλαδή της καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 
€725.934. 

Από τα πιο πάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι, ουσιαστικά πρόκειται για μια κρατικοδίαιτη 
εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της χωρίς την κρατική στήριξη. 

Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι, στις 27.11.2019 το Υπουργικό Συμβούλιο θεσμοθέτησε τη 
συνεργασία μεταξύ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και του Θεάτρου Ριάλτο.  Όπως αναφέρεται στην 
Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, «το Θέατρο Ριάλτο θεωρείται ο εταίρος των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών δεδομένου ότι αναλαμβάνει ολόκληρο τον όγκο της οργάνωσης, συντονισμού, 
οικονομικής διαχείρισης, δοκιμών, προβολής και υλοποίησης των ακόλουθων έξι κρατικών 
διοργανώσεων οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε μεγάλα φεστιβάλ του τόπου με διεθνή εμβέλεια και 
αναγνώριση……». 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς το ΥΟ, το ΓΛ, την ΕΕΚΕ και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ημερ. 
26.8.2022, έθεσε υπόψη τους τα πιο πάνω και ζήτησε τις θέσεις του καθενός για τα θέματα που 
τον αφορούν.   

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από το ΥΟ να μας ενημερώσει για τους λόγους που θεωρεί ότι έχει 
υποχρέωση να καταβάλλει το Κράτος πρόσθετη χορηγία ή «κατά χάριν» χορηγία στην Εταιρεία, 
πέραν αυτής που λαμβάνει από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, δηλαδή να διατηρεί την Εταιρεία ως 
δρώσα επιχείρηση με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη.  Επιπρόσθετα, ζητήσαμε να μας 
ενημερώσει για τους λόγους που στην Πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις 
χορηγίες για τα έτη 2022-2024 ως «κατά χάριν», δεδομένου ότι, ο σκοπός τους δεν διαφέρει από 
τις χορηγίες που κατέβαλε τα έτη 2018-2021, δηλαδή πρόκειται για χορηγίες γενικής φύσης, καθώς 
και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24(2) του Ν.38(Ι)/2014, οι «κατά χάριν» χορηγίες 
παραχωρούνται ως εισφορές για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών νοουμένου ότι δεν 
βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε νομοθεσία που να διέπει το θέμα και η κάθε περίπτωση, λόγω των 
δικών της περιστατικών, κρίνεται ως ηθική υποχρέωση στη Δημοκρατία να καταβάλει τέτοια 
δωρεά και κάθε δωρεά αιτιολογείται γραπτώς και με επάρκεια (η έμφαση δική μας). 
Επισημαίνουμε ότι οι χορηγίες, με βάση το άρθρο 24(1) του ίδιου Νόμου, αποσκοπούν (α) στην 
προώθηση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και (β) στη 
χρηματοοικονομική ενίσχυση όσον αφορά στις λειτουργικές δαπάνες (η έμφαση δική μας).     

Επίσης, ζητήσαμε από το ΥΟ να μας ενημερώσει κατά πόσο ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να 
λαμβάνει χορηγία γενικής φύσης από δύο κρατικούς φορείς, στην προκειμένη περίπτωση ετήσια 
χορηγία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και χορηγία από το ΥΟ ή το ΓΛ, λόγω ανάγκης καταβολής 
αυξημένης χορηγίας, όπως αναφέρεται στους Συμπληρωματικούς Προϋπολογισμούς των ετών 
2018-2021. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι ο σκοπός της παραχώρησης χορηγίας προς το 
Θέατρο Ριάλτο για τα έτη 2022–2024 είναι η κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων, τα οποία 
κάλυπτε μέχρι το 2018 ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του θεάτρου, που ήταν το Συνεργατικό 
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Ταμιευτήριο Λεμεσού, μιας και η ιδιοκτησία του Θεάτρου Ριάλτο πέρασε από το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού στην ιδιοκτησία της ΣΕΔΙΠΕΣ, η οποία είναι ιδιοκτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Ως εκ τούτου, η χορηγία παραχωρείται στη βάση των διατάξεων του άρθρου 24(1)(β) 
του Ν.38(Ι)/2014. Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι η θέση του ΥΟ είναι ότι δύναται να 
παραχωρείται χορηγία γενικής φύσεως από δύο κρατικούς φορείς, νοουμένου ότι αφορά σε 
διαφορετικό σκοπό. 

Η Υπηρεσία μας, θεωρεί ότι η ετήσια χορηγία ύψους €120.000, που καταβάλλουν στο Ριάλτο οι 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες και η «κατά χάριν» χορηγία ύψους €250.000 που καταβάλλει το ΥΟ για 
κάλυψη μέρους των λειτουργικών του εξόδων, εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Επιπρόσθετα, 
σημειώνουμε ότι το άρθρο 24(1)(β) του Ν.38(Ι)/2014 αναφέρεται στις χορηγίες και όχι στις «κατά 
χάριν» δωρεές. 

Από την ΕΕΚΕ ζητήσαμε να μας πληροφορήσει κατά πόσο είναι ενήμερη για το θέμα και κατά πόσο 
θεωρεί ότι η παραχώρησή τους δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Η ΕΕΚΕ στην απαντητική επιστολή της, ημερ. 27.9.2022, μας πληροφόρησε ότι το ίδιο ερώτημα 
τέθηκε και από το ΓΛ με επιστολή του, ημερ. 30.8.2022, αλλά και παλαιότερα από άλλους 
οικονομικούς φορείς σε ζητήματα κρατικής επιχορήγησης προς την εταιρεία «Ριάλτο». Η ΕΕΚΕ, στη 
γνωμάτευσή της καταλήγει ότι η ενίσχυση προς το Θέατρο Ριάλτο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 107(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν 
η αρμόδια αρχή παρουσίαζε στοιχεία περί προσέλκυσης, από το Θέατρο Ριάλτο, επισκεπτών ή 
κοινού από το εξωτερικό στον βαθμό που απαιτεί η προαναφερθείσα νομολογία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η ετήσια κρατική χορηγία προς το Θέατρο Ριάλτο δεν αντίκειται στους 
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι η γνωμάτευση αφορά 
αποκλειστικά στο κατά πόσον η κρατική επιχορήγηση προς την Εταιρεία εμπίπτει στους κανόνες 
των κρατικών ενισχύσεων και ως εκ τούτου, εάν η εν λόγω επιχορήγηση υπόκειται σε 
οποιανδήποτε άλλη νομοθεσία, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν ως προς τη νομική βάση της πιο 
πάνω συνεργασίας και ως προς το κατά πόσο, κατά την άποψή τους, αυτή εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016). 

Επί του θέματος ζητήσαμε επίσης τις απόψεις της Γενικής Λογίστριας, ως Προϊστάμενης της 
Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η Αν. Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού μάς πληροφόρησε ότι η συνεργασία μεταξύ των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών και του Θεάτρου Ριάλτο είναι θεσμοθετημένη, σύμφωνα με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.630, ημερ. 27.11.2019 και παλαιότερα, σύμφωνα με 
προηγούμενες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 49.590 και αρ. 58.290, ημερ. 5.5.1999 
και 23.7.2003, αντίστοιχα). 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι κατά την άποψη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, η συνεργασία με το 
Θέατρο Ριάλτο ορθώς εξαιρείται από την εφαρμογή του Ν.73(Ι)2016, αφού δεν αφορά ούτε 
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ανάθεση, ούτε αγορά υπηρεσιών, αλλά συνδιοργάνωση με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες των 
κρατικών φεστιβάλ. 

Η Γενική Λογίστρια παρέλειψε να απαντήσει στην Υπηρεσία μας, ωστόσο, ως Προϊστάμενη της 
Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, πληροφόρησε το ΥΟ ότι, το θέμα της νομιμότητας της 
συνεργασίας του Θεάτρου με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και κατά πόσο αυτή εξαιρείται από το 
πεδίο εφαρμογής του σχετικού Νόμου 73(Ι)/2016 που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, εξετάζεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και θα απαντηθεί μόλις ολοκληρωθεί η 
διερεύνησή του. 

4.2.2  Οικονομική βοήθεια/«κατά χάριν» χορηγία προς τη Συνεργατική Εταιρεία 
Κωφών Λτδ  

Η Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ (Σ.Ε. Κωφών) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο 
Συνεργατικών Εταιρειών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 90.146, ημερ. 7.10.2020, ενέκρινε, μεταξύ 
άλλων, την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €60.000 προς τη Σ.Ε. Κωφών για το 2021, 
από το Κονδύλι "Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού" του ΓΛ.  Επίσης, στις 24.11.2021, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 92.206, ενέκρινε «κατά χάριν» χορηγία ύψους 
€60.000 για τα έτη 2022-2024, προς τη Σ.Ε. Κωφών, για υποβοήθηση στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών δυσκολιών της. 

Σημειώνουμε ότι η Γενική Λογίστρια, με την ιδιότητά της ως Πρόεδρου του Ταμείου Προνοίας του 
Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (Ταμείο), απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ, ημερ. 30.11.2020, ενημερώνοντάς τον για το υπόλοιπο του δανείου που 
παραχώρησε το Ταμείο προς τη Σ.Ε. Κωφών, το οποίο στις 31.12.2019 ανερχόταν στο ποσό των 
€155.581.  Όπως καταγράφεται στην επιστολή, το Ταμείο απέστειλε προς τη Σ.Ε. Κωφών σχετική 
επιστολή για το θέμα της εξόφλησης του δανείου στις 4.5.2020, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε 
απάντηση και ως εκ τούτου ζήτησε διευκρινίσεις από το ΥΟ για την πιθανότητα παραχώρησης 
χορηγίας προς τη Σ.Ε. Κωφών, ώστε να προχωρήσουν σε συζητήσεις για άμεση εξόφληση μέρους 
ή όλου του ποσού του δανείου. Ως έσχατη επιλογή για την εξόφληση του δανείου, το ΓΛ θεωρεί 
την ενεργοποίηση της υπάρχουσας κυβερνητικής εγγύησης, που εξασφαλίζει το 75% του 
εισπρακτέου ποσού. 

Στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 12.1.2021, το ΥΟ ενημέρωσε τη Γενική Λογίστρια ότι ποσό 
ύψους €60.000 περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2021, κάτω από τον 
Προϋπολογισμό του ΓΛ και ότι, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού θα καθίστατο δυνατό να 
παραχωρηθεί η εν λόγω χορηγία, που θα υποβοηθούσε στην αποπληρωμή του πιο πάνω 
αναφερόμενου δανείου. 

Σε νέα επιστολή της Γενικής Λογίστριας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ, ημερ. 17.3.2021, 
αναφέρεται ότι, η πληρωμή προς τη Σ.Ε. Κωφών έγινε στις 26.1.2021 για ολόκληρο το ποσό των 
€60.000, ως οι οδηγίες του, που δόθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 25.1.2021, με το οποίο 
ενημέρωσε το ΓΛ ότι, με βάση τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 90.146, ημερ. 
7.10.2020), το ποσό των €60.000 αφορούσε στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς τη Σ.Ε. 
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Κωφών και ως εκ τούτου το ποσό θα έπρεπε να καταβληθεί εξ ολοκλήρου στη Σ.Ε. Κωφών.  Στην 
ίδια επιστολή, η Γενική Λογίστρια ζήτησε ενημέρωση για την πρόθεση του Υπουργείου να 
παραχωρήσει επιπρόσθετη χορηγία προς τη Σ.Ε. Κωφών για εξόφληση τουλάχιστον του αρχικού 
κεφαλαίου του δανείου, εφόσον τυχόν ενεργοποίηση της κυβερνητικής εγγύησης, θα έχει ως 
μοναδικό αποτέλεσμα τη μεταφορά της υποχρέωσης για ανάκτηση του ποσού από το Ταμείο στο 
ΓΛ. Ανέφερε επιπρόσθετα ότι, βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Σ.Ε. Κωφών για 
το έτος 2017, η εταιρεία ήταν ζημιογόνα και το ύψος των συσσωρευμένων ζημιών υποδήλωνε την 
ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά της, χωρίς την 
απαιτούμενη κρατική ενίσχυση και άρα ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο 
προς το Ταμείο. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι η Σ.Ε. Κωφών δεν είχε υποβάλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Θεωρούμε ότι αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά, τόσο το 
ΥΟ, όσο και το ΓΛ, ώστε να απαιτήσουν την υποβολή πρόσφατων οικονομικών δεδομένων πριν την 
υποβολή, από το ΥΟ, Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 1.12.2021, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ ενημέρωσε τη Γενική 
Λογίστρια ότι, μετά από σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Έφορο της Υπηρεσίας 
Συνεργατικών Εταιρειών και εκπροσώπους της Σ.Ε. Κωφών, συμφωνήθηκε όπως καταβληθούν 
προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε 
όπως παραχωρηθεί χορηγία ύψους €60.000 για το 2022. Ως εκ των πιο πάνω,  υποβλήθηκε 
εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για περίληψη σχετικής πρόνοιας ύψους €60.000 στον 
Προϋπολογισμό του 2022 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024 για 
παραχώρηση χορηγίας προς τη Σ.Ε. Κωφών για τα επόμενα έτη (όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται 
για «κατά χάριν» χορηγία), χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται αν η χορηγία θα καταβληθεί για εξόφληση 
του αναφερόμενου δανείου.  Αντίθετα, σε εσωτερικό σημείωμα προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ, 
ημερ. 12.11.2021, καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι η χορηγία θα παραχωρηθεί για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων, αφού η Σ.Ε. Κωφών αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. 

Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις χορηγίες και «κατά χάριν» χορηγίες, 
η οποία περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο της Έκθεσής μας, ζητήσαμε από το ΥΟ να 
μας εξηγήσει, τους λόγους που χαρακτήρισε τη χορηγία που καταβλήθηκε κατά τα έτη 2022-2024 
ως «κατά χάριν», εφόσον αφορά σε κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

Επισημαίνουμε ότι, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του 2022, η πιο πάνω 
«κατά χάριν» χορηγία περιλήφθηκε ονομαστικά στις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες», χωρίς 
ωστόσο να χαρακτηρίζεται ως τέτοια. 

Σε σχέση με τις δύο περιπτώσεις που αναφέρουμε στις παραγράφους 4.2.1 και 4.2.2 πιο πάνω, 
έχουμε την άποψη ότι το ΥΟ δεν πρέπει να παραχωρεί οικονομική βοήθεια ή «κατά χάριν» χορηγία 
για σειρά ετών, επιβαρύνοντας τον φορολογούμενο πολίτη, εφόσον πρόκειται για εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν χρόνια οικονομικά προβλήματα και η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από την κρατική 
χορηγία, αλλά θα πρέπει να εξευρεθούν άλλες λύσεις, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.   
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Η Υπηρεσία μας, με την προαναφερόμενη επιστολή της προς τη Νομική Υπηρεσία, ημερ. 18.8.2022, 
ζήτησε, μεταξύ άλλων, την άποψή της για το κατά πόσο τέτοιες επαναλαμβανόμενες χορηγίες 
μπορούν να παραχωρούνται ως «κατά χάριν», τόσο επειδή παραχωρούνται για σειρά ετών, όσο 
και λόγω του σκοπού για τον οποίο παραχωρούνται, δηλαδή την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι η πιο πάνω αναφερόμενη οικονομική βοήθεια 
παραχωρήθηκε με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Σ.Ε. Κωφών, λόγω της μείωσης των 
εργασιών της εξαιτίας της πανδημίας και της γενικότερης ύφεσης στον τομέα που ασχολείται, 
καθώς η Σ.Ε. Κωφών επιτελεί κοινωνικό ρόλο και προσφέρει εργασία σε κωφά άτομα.  

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι η Σ.Ε. Κωφών, για να λάβει τη χορηγία του έτους 2022, προσκόμισε 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2021, στις οποίες παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους €4.450 και 
χρηματικά διαθέσιμα ύψους €33.372 και ενημέρωσε το ΥΟ ότι η χορηγία των €60.000 θα 
δαπανηθεί σε λειτουργικά έξοδα για: μισθούς-ημερομίσθια (€38.000), εισφορές (€6.000), 
προμηθευτές (€11.000) και υπεργολάβους (€5.000). 

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι η χορηγία παραχωρείται στη βάση των διατάξεων του άρθρου 
24(1)(β) του Ν.38(Ι)/2014, αφού αποτελεί χρηματοοικονομική ενίσχυση των λειτουργικών 
δαπανών της, ενώ το ζήτημα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας και η δυνατότητα 
αποπληρωμής του δανείου της προς το Ταμείο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 
εξετάζονται από το ΥΟ.  

Όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 4.2.1 πιο πάνω, το άρθρο 24(1)(β) του Ν.38(Ι)/2014 
αναφέρεται στις χορηγίες και όχι στις «κατά χάριν» χορηγίες.  

4.2.3  Χορηγία προς το Ταμείο Ευημερίας Συντακτών, το Ταμείο Ευημερίας 
Τυπεργατών Συντεχνίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και το Ταμείο Ευημερίας 
Τυπεργατών Συντεχνίας Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 88.423, ημερ. 23.10.2019, ενέκρινε, μεταξύ 
άλλων, την καταβολή χορηγίας ύψους €108.000 στο Ταμείο Ευημερίας Συντακτών, στο Ταμείο 
Ευημερίας Τυπεργατών ΣΕΚ και στο Ταμείο Ευημερίας Τυπεργατών ΠΕΟ, η οποία θα καλυπτόταν 
από τις πιστώσεις του Κεφαλαίου «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό».  Όπως 
καταγράφεται στην Πρόταση του ΥΟ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η χορηγία θα παραχωρείτο ως 
αντιστάθμισμα της προσφερόμενης υπηρεσίας για καταχώριση των αποτελεσμάτων του Κρατικού 
Λαχείου κατά το 2019.  Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι για τα έτη 2020 και 2021 περιλήφθηκε 
πρόνοια για την εν λόγω χορηγία στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του ΓΛ, κάτω 
από το άρθρο δαπανών «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού», ως επαναλαμβανόμενη χορηγία. Το 
ποσό καταβλήθηκε και για τα δύο έτη. 

Σημειώνουμε ότι, στη βάση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 43.227, ημερ. 27.10.1995, 
το Κρατικό Λαχείο θα έπρεπε να καταβάλλει από το 1996 και μετά, ετήσιο ποσό ύψους €85.430 
(£50.000) στον Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών για δημοσιεύσεις που το 
αφορούσαν.  Όπως διαπιστώσαμε από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε στα Κονδύλια του Κρατικού 
Λαχείου για τα προηγούμενα έτη,  το ποσό που καταβαλλόταν στον εν λόγω Σύνδεσμο κάθε χρόνο, 
σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι και το 2018, ανερχόταν σε €111.059 και όχι σε €85.430.  
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Το ΓΛ, με αφορμή την ετοιμασία του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2022, απέστειλε στο 
ΥΟ ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 18.5.2021, αναφορικά με τις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες» του 
Κονδυλίου «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού», με το οποίο επισήμανε ότι για κάποιες χορηγίες, 
για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.4 (β) πιο κάτω, δεν υπήρχαν Αποφάσεις 
Υπουργικού Συμβουλίου που να δικαιολογούσαν τη συμπερίληψή τους στις «Επαναλαμβανόμενες 
χορηγίες». Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του ΥΟ, σε σημείωμά της προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, ημερ. 31.5.2021, κατέγραψε τις εν λόγω χορηγίες για οδηγίες ως προς τη 
συμπερίληψή τους στον Προϋπολογισμό του 2022 και στο ΜΔΠ 2022-2024.  Ο Υπουργός 
αποφάσισε τον τερματισμό ορισμένων χορηγιών, μεταξύ των οποίων και της χορηγίας προς τα πιο 
πάνω Ταμεία.  Το ΥΟ, με επιστολή του, ημερ. 5.8.2021, πληροφόρησε τα εν λόγω Ταμεία ότι η επί 
σειρά ετών κρατική στήριξη δεν δύνατο να συνεχιστεί από το 2022 και εντεύθεν.  

Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργεί ερωτηματικά, αναφορικά με την 
ανάγκη καταβολής, επί σειρά ετών, της πιο πάνω χορηγίας, αρχικά στον Σύνδεσμο Εκδοτών 
Εφημερίδων και Περιοδικών και, στη συνέχεια στα τρία Ταμεία, ως αντιστάθμισμα για την 
καταχώριση των αποτελεσμάτων του Κρατικού Λαχείου, προφανώς γιατί το κόστος καταχώρισης, 
ιδιαίτερα από τον καιρό που μειώθηκε η συχνότητα των κληρώσεων, είναι πολύ χαμηλότερο από 
το ύψος χορηγίας που παραχωρείτο. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, η χορηγία που καταβλήθηκε τη διετία 2020-
2021 προς τα πιο πάνω Ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν, χρησιμοποιήθηκε 
για τη χρηματοοικονομική ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών τους, ενώ η εν λόγω χορηγία έχει 
καταργηθεί από το 2022. 

4.2.4   Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (ΚΕΣ) 

Στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του ΓΛ για το έτος 2021, στο Κονδύλι 
«Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού», περιλαμβάνεται πρόνοια για παραχώρηση χορηγίας ύψους 
€200.000 προς τον ΚΕΣ.  Πρόνοια για παραχώρηση χορηγίας ύψους €200.000 περιλαμβανόταν και 
στους  Προϋπολογισμούς του 2017-2020.   

Ο ΚΕΣ, με επιστολή του, ημερ. 17.3.2021, ζήτησε όπως εξεταστεί το αίτημα αύξησης της ετήσιας 
κρατικής χορηγίας, από €200.000 σε €230.000, για κάλυψη της μισθοδοσίας ενός Λειτουργού 
Εγκλωβισμένων και ενός οδηγού, οι οποίοι κρίθηκαν αναγκαίοι από τον ΚΕΣ για να μπορέσει να 
ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες των εγκλωβισμένων. 

Το ΓΛ, με σημείωμά του, ημερ. 20.10.2021, ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών ότι διενήργησε 
τους αναγκαίους ελέγχους και ζήτησε την έγκρισή του για καταβολή της πιο πάνω αυξημένης 
χορηγίας. Η έγκριση του Υπουργού δόθηκε στις 26.10.2021 και το ΓΛ προχώρησε στην πληρωμή 
του ποσού την 1.11.2021. 

Όπως διαπιστώσαμε, στα εσωτερικά σημειώματα του ΥΟ η χορηγία των €30.000 δεν 
χαρακτηριζόταν ως «κατά χάριν», ενώ στην επιστολή του ΥΟ προς το ΓΛ, ημερ. 7.2.2022, δηλαδή 
μετά την καταβολή της, χαρακτηρίστηκε ως τέτοια.  Ως εκ τούτου, προωθήθηκε Πρόταση προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για την εκ των υστέρων έγκρισή του, στη βάση της Απόφασης με αρ. 88.751, 
ημερ. 18.12.2019, που αφορά στην παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας. Ωστόσο, 
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ούτε στην Πρόταση του ΥΟ, ούτε στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 18.5.2022 (Αρ. 
Απόφασης 93.040) η χορηγία των €30.000 χαρακτηρίστηκε ως «κατά χάριν» χορηγία . 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα του Κονδυλίου για την κατηγορία 
«Άλλες συνεισφορές», όπου χρεώθηκε η πιο πάνω δαπάνη, θα έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί η εκ 
των προτέρων έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις €10.000.  

Ζητήσαμε από το ΓΛ να μας ξεκαθαρίσει κατά πόσο η πιο πάνω αναφορά στο Επεξηγηματικό 
Υπόμνημα, για την κατηγορία «Άλλες συνεισφορές», σχετίζεται με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 88.751, ημερ. 18.12.2019 και από το ΥΟ κατά πόσον η χορηγία των €30.000 
αποτελεί ή όχι «κατά χάριν» χορηγία. 

Αν η απαίτηση για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετίζεται με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.751, ημερ. 18.12.2019, που αφορά στις «κατά χάριν» χορηγίες, 
τότε θα έπρεπε να είχε χαρακτηριστεί ως τέτοια.  

Σύσταση:  Όπου απαιτείται έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή να εξασφαλίζεται εκ των 
προτέρων, ώστε να είναι σύννομη η καταβολή της χορηγίας, αλλά και για να μην βρίσκεται προ 
τετελεσμένων το Υπουργικό Συμβούλιο.  

4.2.5   «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια που καταβλήθηκε σε Κοινοτικά Συμβούλια  

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε, εντοπίσαμε δύο πληρωμές προς Κοινοτικά Συμβούλια, που 
αφορούσαν στην κάλυψη εξόδων για την κατασκευή διαφόρων έργων.  Στη μία περίπτωση, το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15.10.2021 «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €83.130 
προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, για κάλυψη χρηματοδότησης της μελέτης, 
στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετώπου και εξουσιοδότησε τον Υπουργό 
Οικονομικών να διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις από το άρθρο «Διάφορες συνεισφορές 
εσωτερικού» του ΓΛ.   Στην άλλη περίπτωση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 18.12.2019 
«κατά χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €10.000 προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπειού, με 
σκοπό την ανέγερση μεγάλης αίθουσας που θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες και οι 
εκδηλώσεις της Κοινότητας και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις 
απαιτούμενες πιστώσεις.  Μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το εν λόγω αίτημα 
υπεβλήθη στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, αν και λόγω 
λανθασμένων ενεργειών του ΥΟ, η χορηγία καταβλήθηκε δύο φορές, τόσο από το ΓΛ, όσο και από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως περιγράφουμε στην παράγραφο 4.3 (γ) πιο κάτω. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας 
εμπίπτει και αυτό στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Προϋπολογισμό του 
οποίου υπάρχει κατάλληλο Κονδύλι, που προορίζεται να καλύψει την παραχώρηση οικονομικής 
βοήθειας στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση διαφόρων έκτακτων έργων που προτείνονται κατά 
τη διάρκεια του έτους και δεν θα έπρεπε να τύχει διαφορετικού χειρισμού. 

Σύσταση: Το ΥΟ να εξετάζει τον σκοπό του κάθε αιτήματος που υποβάλλεται προς αυτό και στις 
περιπτώσεις που το αίτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου Υπουργείου, που διαθέτει 
κατάλληλο Κονδύλι στον Προϋπολογισμό του, το αίτημα να παραπέμπεται στο καθ’ ύλην 
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αρμόδιο Υπουργείο για χειρισμό και όχι να υποβάλλεται Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στον 
χειρισμό μεταγενέστερων αιτημάτων από Κοινοτικά Συμβούλια. 

4.3 Διπλοπληρωμές 

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διεξαγάγαμε για τις χορηγίες και «κατά χάριν» χορηγίες εντοπίσαμε, 
σε τρεις περιπτώσεις, διπλές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο. Στη μία περίπτωση, το λάθος είχε γίνει 
αντιληπτό από το ΓΛ και το ποσό ανακτήθηκε πλήρως κατά το επόμενο έτος. Οι άλλες δύο 
περιπτώσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της Υπηρεσίας μας και αναφέρθηκαν 
αρχικά σε αρμόδιους λειτουργούς προφορικά και, όπως αναφέρουμε στη συνέχεια, γραπτώς με 
επιστολή μας, ημερ. 27.5.2022. Για τη μία περίπτωση προωθήθηκε αμέσως διακανονισμός, για 
ανάκτηση του ποσού με μηνιαίες δόσεις, ενώ για την άλλη περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση του 
επιτόπιου ελέγχου μας, δεν είχαν προωθηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες. 

Επισημαίνουμε ότι, μετά τις προφορικές μας υποδείξεις προς τους αρμόδιους λειτουργούς, το ΓΛ 
απέστειλε, στις 28.3.2022, επιστολή προς το ΥΟ, στην οποία καταγράφεται, μεταξύ άλλων, η 
ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης διαδικασίας διεκπεραίωσης των χορηγιών και «κατά 
χάριν» δωρεών, η οποία είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα με κίνδυνο να γίνουν διοικητικά λάθη, 
όπως διπλή πληρωμή. 

Οι τρεις περιπτώσεις διπλοπληρωμών που εντοπίστηκαν είναι οι ακόλουθες: 

α.  Χορηγία προς την Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 87.722, ημερ. 18.6.2019, ενέκρινε, μέσω του 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) του 2019 (Ν.44(ΙΙ)/2019), χορηγία ύψους €175.000 
προς την Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών, ως οικονομική στήριξη, στη βάση επιστολής του Προεδρικού 
Μεγάρου προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 13.6.2019, για ικανοποίηση σχετικού αιτήματος. 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω χορηγία καταβλήθηκε προς την Αρχιεπισκοπή 
Μαρωνιτών, δύο φορές, μία από το ΥΟ στις 7.8.2019 και στη συνέχεια από το ΓΛ στις 21.11.2019, 
ως ακολούθως:  

Το ΥΟ προχώρησε στην καταβολή της χορηγίας στις 7.8.2019, στη βάση χειρόγραφης οδηγίας, 
ημερ. 5.8.2019, επί της προαναφερόμενης επιστολής του Προεδρικού Μεγάρου προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, ημερ. 13.6.2019. Το ποσό καταβλήθηκε από το Κονδύλι «Έκτακτες χορηγίες». 

Στη συνέχεια, το ΥΟ, με Ειδικό Ένταλμα Πληρωμής προς τη Γενική Λογίστρια, ημερ. 24.10.2019, 
ενέκρινε, μεταξύ άλλων, πρόσθετες πιστώσεις ύψους €175.000 για παραχώρηση χορηγίας προς 
την Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών, για αποπληρωμή μέρους του δανείου που λήφθηκε για ανακαίνιση 
κτηρίου της Αρχιεπισκοπής. Το ποσό, σύμφωνα με το Ειδικό Ένταλμα Πληρωμής, θα καταβαλλόταν 
από το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ. 

Στη βάση των πιο πάνω, το ΓΛ διενήργησε πληρωμή του ποσού των €175.000 στις 21.11.2019. 
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Επισημαίνουμε ότι, στα έγγραφα της πληρωμής, δεν εντοπίσαμε στοιχεία του λογαριασμού του 
πιστωτή, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έγινε έλεγχός του και πότε. 

Όπως αναφέρεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του ΓΛ προς την Εκκλησία, ημερ. 3.3.2020, το λάθος 
εντοπίστηκε μετά από σχετικούς ελέγχους του ΓΛ. Το επιπρόσθετο ποσό των €175.000 
επιστράφηκε στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό στις 9.3.2020. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, το ΓΛ είχε διενεργήσει προηγουμένως 
έλεγχο για την καταβολή της επαναλαμβανόμενης χορηγίας των €50.000 στις 25.4.2019 και είχε 
ήδη στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προτού προχωρήσει στην 
πληρωμή της συμπληρωματικής χορηγίας των €175.000 στις 22.11.2019 και ως εκ τούτου δεν έγινε 
πρόσθετος έλεγχος. 

β. Οικονομική βοήθεια προς τον Ιερό Ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα Πάφου. 

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς τον Ιερό Ναό 
Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα Πάφου (στο εξής Ιερός Ναός), ύψους €10.000, διαπιστώσαμε ότι 
αυτή καταβλήθηκε δύο φορές.  Συγκεκριμένα, έγιναν δύο πληρωμές από το Κονδύλι «Διάφορες 
συνεισφορές εσωτερικού», στις 23.12.2021 και στις 5.1.2022.  Από την εξέταση που έγινε στα 
έγγραφα των πληρωμών εντοπίσαμε τα ακόλουθα: 

Η Προεδρία, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 9.9.2021, ζήτησε όπως 
εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης χορηγίας, ύψους €10.000, ως οικονομική ενίσχυση προς 
τον Ιερό Ναό, διαβιβάζοντάς του επιστολή του Ιερού Ναού, με την οποία ζητείτο οικονομική 
βοήθεια για βελτιωτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνταν, λόγω της έλευσης της τίμιας κάρας 
του Αποστόλου Παύλου, το όνομα του οποίου φέρει ο Ναός, στην Κύπρο.   

Η επιστολή παραλήφθηκε από το Γραφείο του Υπουργού στις 10.9.2021, ο οποίος ενέκρινε, στις 
21.10.2021, την καταβολή χορηγίας ύψους €10.000 και την προώθησε στο ΓΛ για διευθέτηση. 
Όπως διαπιστώσαμε, η ίδια επιστολή στάλθηκε και με τηλεομοιότυπο, από την Προεδρία προς το 
Γραφείο του Υπουργού, το οποίο την παρέλαβε στις 22.9.2021 και την προώθησε στο ΓΛ, το οποίο 
την παρέλαβε στις 4.10.2021. Οι δύο πληρωμές του ποσού έγιναν ως ακολούθως:  

(i) Πληρωμή, ημερ. 23.12.2021 

Το έντυπο "Αίτηση για καταβολή χορηγίας" ετοιμάστηκε από το ΓΛ και υπογράφηκε από τη Γενική 
Λογίστρια στις 18.10.2021.  Στη συνέχεια, στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ενέκρινε 
την καταβολή του ποσού των €10.000 στις 11.11.2021 και επιστράφηκε στο ΓΛ, στις 15.11.2021. Ο 
ελέγχων λειτουργός εξουσιοδότησε την πληρωμή στις 17.11.2021. Το «Πρόχειρο Δελτίο 
Πληρωμής» ετοιμάστηκε στις 19.11.2021 και οριστικοποιήθηκε στις 23.12.2021 (ώρα 12:24μ.μ.). Ο 
λογαριασμός πιστωτή εκτυπώθηκε και ελέγχθηκε για τις πληρωμές που έγιναν προς αυτόν, στις 
6.10.2021. 

(ii) Πληρωμή, ημερ. 5.1.2022  

Το έντυπο "Αίτηση για καταβολή χορηγίας" ετοιμάστηκε από το ΓΛ και υπογράφηκε από τη Γενική 
Λογίστρια στις 23.12.2021 και στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ενέκρινε την 
καταβολή του ποσού των €10.000 στις 29.12.2021 και επιστράφηκε στο ΓΛ σε άγνωστη ημερομηνία 
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(το έντυπο δεν σφραγίστηκε κατά την παραλαβή του από το ΓΛ). Η εξουσιοδότηση για πληρωμή 
δόθηκε από τον ελέγχοντα λειτουργό στις 3.1.2022. Το «Πρόχειρο Δελτίο Πληρωμής» ετοιμάστηκε 
στις 5.1.2022 και οριστικοποιήθηκε την ίδια μέρα. Ο λογαριασμός πιστωτή εκτυπώθηκε και 
ελέγχθηκε για τις πληρωμές που έγιναν προς αυτόν, στις 23.12.2021 (ώρα 9:33π.μ.), δηλαδή πριν 
την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής. Επισημαίνουμε ότι, εάν ο έλεγχος του λογαριασμού του 
πιστωτή διενεργείτο την ημερομηνία ετοιμασίας του «Πρόχειρου Δελτίου Πληρωμής», δηλαδή στις 
5.1.2022, θα καθίστατο δυνατός ο εντοπισμός της προηγούμενης πληρωμής, ημερ. 23.12.2021 και 
θα αποφευγόταν η διπλοπληρωμή. 

Μετά τον εντοπισμό της διπλής πληρωμής από την Υπηρεσία μας, το ΓΛ απέστειλε επιστολή, ημερ. 
14.2.2022, προς τον  Ιερό Ναό, ενημερώνοντάς τον για το λάθος και ζητώντας την επιστροφή του 
επιπρόσθετου ποσού των €10.000. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν 
θα ήταν εφικτή η άμεση επιστροφή με εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του ποσού, υπήρχε η 
δυνατότητα διευθέτησης γραπτού διακανονισμού για τμηματική επιστροφή του ποσού και όπως, 
σε περίπτωση που δεν γινόταν αποδεκτό το αίτημα επιστροφής, η υπόθεση θα παραπεμπόταν στη 
Νομική Υπηρεσία για λήψη νομικών μέτρων για ανάκληση της εν λόγω διοικητικής πράξης, 
σύμφωνα με τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)/99).  Την ίδια ημέρα 
ενημερώθηκε και η Προεδρία με επιστολή στην οποία περιγράφεται το ιστορικό του λάθους, 
καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβηκε το ΓΛ για ανάκτηση του επιπρόσθετου ποσού που 
καταβλήθηκε. 

Ο Ιερός Ναός, με επιστολή του, ημερ. 21.3.2022, ενημέρωσε το ΓΛ ότι δεν επιθυμούσε τη νομική 
διευθέτηση του θέματος και, λόγω του ότι δεν ήταν εφικτή η επιστροφή ολόκληρου του ποσού, 
πρότεινε τη σύναψη ενός διακανονισμού σταδιακής επιστροφής του ποσού σε μηνιαίες δόσεις, 
ύψους €500, με έναρξη τον Απρίλιο του 2022. Το ΓΛ, με επιστολή του, ημερ. 4.4.2022, ενημέρωσε 
τον Ιερό Ναό ότι αποδέχεται την προτεινόμενη διευθέτηση. 

γ. «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπειού. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 88.750, ημερ. 18.12.2019, ενέκρινε «κατά 
χάριν» οικονομική βοήθεια ύψους €10.000 προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπειού (Κοινοτικό 
Συμβούλιο), με σκοπό τη στήριξη της πρωτοβουλίας για ανέγερση μεγάλης αίθουσας, όπου θα 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις της Κοινότητας και εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις αναγκαίες πιστώσεις. 

Από τον έλεγχο που διεξαγάγαμε διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

Η Προεδρία, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 10.1.2020, διαβίβασε επιστολή 
του πιο πάνω Κοινοτικού Συμβουλίου, ημερ. 12.12.2019, για παραχώρηση χορηγίας, για ανέγερση 
μεγάλης αίθουσας.  Στις 23.1.2020, με νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, η 
Προεδρία ζήτησε να αποσυρθεί η πιο πάνω επιστολή, καθότι υπεβλήθη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ως το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, σχετικό αίτημα για χορηγία προς το Κοινοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο την κατέβαλε στις 12.3.2020. Ωστόσο, το ΥΟ δεν ενημέρωσε σχετικά το ΓΛ, 
αλλά του απέστειλε την προαναφερόμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 16.3.2020.  
Η Γενική Λογίστρια, με σημείωμά της, ημερ. 28.12.2020, ζήτησε την έγκριση του Υπουργού 
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Οικονομικών για πληρωμή της «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
στη βάση της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ο Υπουργός Οικονομικών παραχώρησε την έγκρισή του και το ΓΛ προχώρησε σε καταβολή της 
χορηγίας στις 11.2.2021. Το «Πρόχειρο Δελτίο Πληρωμής» ετοιμάστηκε από το ΓΛ στις 5.2.2021, 
ενώ ο έλεγχος πιστωτή έγινε στις 23.12.2020. 

Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε διπλοπληρωμή, την οποία εντοπίσαμε από την κατάσταση 
πιστωτή, έχοντας κατά νου την προαναφερόμενη επιστολή της Προεδρίας, ημερ. 23.1.2020. Προς 
επιβεβαίωση ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών τα δικαιολογητικά που αφορούν στην πιο 
πάνω πληρωμή και διαπιστώσαμε ότι η πληρωμή έγινε με βάση την ίδια Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με την οποία έγινε και η πληρωμή από το ΓΛ. 

Με επιστολή μας προς το ΓΛ, ημερ. 27.5.2022, το ενημερώσαμε για τις πιο πάνω διπλοπληρωμές 
και του ζητήσαμε όπως προβεί, το συντομότερο και για την περίπτωση (γ) στις απαραίτητες 
ενέργειες για ανάκτηση του επιπρόσθετου ποσού που καταβλήθηκε, ύψους €10.000, όπως 
προνοείται και από το άρθρο 27(2) του Ν.38(I)/2014, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί πολλαπλή χρηματοδότηση για συγκεκριμένη δραστηριότητα, το ποσό καθίσταται 
ανακτήσιμο και όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά. 

Το ΓΛ με επιστολή του, ημερ. 24.6.2022, μας πληροφόρησε ότι, δεδομένου ότι παρήλθε μεγάλο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πληρωμής, ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Εσωτερικών 
για το θέμα που έχει προκύψει και εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτησης του 
ποσού μέσω συμψηφισμού έναντι της ετήσιας κρατικής χορηγίας που λαμβάνει το Κοινοτικό 
Συμβούλιο απευθείας από το εν λόγω Υπουργείο.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του 
προς το ΓΛ, ημερ. 12.7.2022, το ενημέρωσε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε επιστροφή 
του ποσού των €10.000, το οποίο κατατέθηκε στο Κονδύλι «Διάφορες άλλες υπερπληρωμές».  

Στην επιστολή μας αναφέραμε επίσης ότι, όπως προκύπτει από τις πιο πάνω διπλοπληρωμές, 
πέραν των αδυναμιών που παρατηρούνται λόγω εμπλοκής πολλών Τμημάτων και λειτουργών 
(Προεδρίας, ΥΟ και ΓΛ) και αδυναμιών που φαίνεται να υπάρχουν στις διαδικασίες της Προεδρίας 
και του ΥΟ, όσον αφορά στις «κατά χάριν» χορηγίες, οι διπλές πληρωμές οφείλονται και στο 
γεγονός ότι ο έλεγχος του λογαριασμού πιστωτή από το ΓΛ διενεργείται αρκετές μέρες ή/και 
εβδομάδες πριν την ετοιμασία του «Πρόχειρου Δελτίου Πληρωμής», με αποτέλεσμα να 
αποδυναμώνεται η χρησιμότητα του εν λόγω ελέγχου, ως δικλίδα ασφαλείας για αποφυγή 
διπλοπληρωμών. 

Το ΓΛ μάς ενημέρωσε ότι, σε σχέση με τις αδυναμίες που εντοπίσαμε στη διαδικασία που διέπει 
τις «κατά χάριν» χορηγίες, ενημέρωσε το ΥΟ και του υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις, μεταξύ 
των οποίων η συγκεντροποίηση της διαδικασίας και η μεταφορά του σχετικού Κονδυλιού του ΓΛ 
στον Προϋπολογισμό του ΥΟ. Το ΥΟ αποφάσισε όπως το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές 
εσωτερικού» μεταφερθεί από το ΓΛ στο ΥΟ από το έτος 2023, έτσι ώστε η διεκπεραίωση των «κατά 
χάριν» χορηγιών να μεταφερθεί  σε ένα μόνο σημείο, γεγονός που θα μειώσει τα διοικητικά λάθη 
που παρουσιάζονται στην υπάρχουσα διαδικασία.  Επίσης, το ΓΛ μάς ενημέρωσε ότι, σε σχέση με 
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τη διαπίστωσή μας ότι οι διπλές πληρωμές οφείλονται και στο γεγονός ότι ο έλεγχος του 
λογαριασμού πιστωτή διενεργείται αρκετές μέρες πριν την ετοιμασία του «Πρόχειρου Δελτίου 
Πληρωμής», έχει την άποψη ότι με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφημένου συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (σύστημα ERP) και την εφαρμογή των σχετικών 
αναθεωρημένων διαδικασιών, θα δοθεί η δυνατότητα για ενδυνάμωση των σχετικών 
ασφαλιστικών δικλίδων που θα υποβοηθήσουν την αποφυγή διπλοπληρωμών. 

4.4   Σύγκριση Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου για  χορηγίες με τα ποσά 
που καταβάλλονται επί σειρά ετών 

Από τον έλεγχο που έγινε στα ποσά που καταβάλλονται επί σειρά ετών σε διάφορα νομικά 
πρόσωπα, σε σύγκριση με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε τα 
ακόλουθα: 

α.   Σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν από το ποσό που εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Τα ποσά αυτά, ωστόσο, καταβάλλονται με βάση το Επεξηγηματικό 
Υπόμνημα του Προϋπολογισμού του κάθε έτους. Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώσαμε ότι τα 
πλείστα ποσά διαφοροποιήθηκαν το 2014 και έκτοτε παραμένουν τα ίδια.   

β.  To ΓΛ, στο πλαίσιο ετοιμασίας του Προϋπολογισμού του για το 2022 και του ΜΔΠ για την 
περίοδο 2022-2024, διεξήγαγε έρευνα αναφορικά με τον κατάλογο των «Επαναλαμβανόμενων 
χορηγιών», που περιλαμβάνεται κάθε χρόνο στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα για το Κονδύλι 
«Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού».  Η έρευνα κατέδειξε ότι για ορισμένα νομικά πρόσωπα που 
περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο δεν δικαιολογείται η κατ΄ επανάληψη παραχώρηση της 
χορηγίας, στη βάση της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, 
εντοπίστηκαν από το ΓΛ οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός - Έγκριση χορηγίας κάθε χρόνο, από τον εκάστοτε Υπουργό 
Οικονομικών, για ποσό ύψους €200.000.  

Όπως διαπιστώσαμε, υποβλήθηκε ήδη Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο 
ενέκρινε τη θεσμοθέτηση της χορηγίας των €200.000 στις 18.5.2022. 

 Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων – Ποσό ύψους €90.000 παραχωρείται ως ετήσια χορηγία, 
με έγκριση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών για τη βράβευση της πολύτεκνης μάνας. 
Παραχωρείται ποσό ύψους €400 σε 225 πολύτεκνες μάνες με την έκδοση ονομαστικής 
επιταγής από το ΓΛ. 

 Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων – Ποσό ύψους €9.500 παραχωρείται ετήσια για αγορά 
σχολικών τσαντών σε παιδιά της Α’ τάξης του Δημοτικού.  Με βάση την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 52.175, ημερ. 21.7.2000, εγκρίθηκε παραχώρηση ποσού ύψους 
€10.250 (£6.000) για την αγορά σχολικών τσαντών σε παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού για 
τη σχολική χρονιά 2000-2001 και συμπερίληψη του στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού.  Ωστόσο, καταβάλλεται ετήσια ποσό ύψους €9.500, το οποίο 
περιλαμβάνεται στις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες» του Κονδυλιού «Διάφορες 
συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ. 
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 Ένωση Συντακτών – Ποσό ύψους €25.000 εγκρίθηκε ως «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια για 
το έτος 2014 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 77.186, ημερ. 2.7.2014.  Από το 
2015 και εντεύθεν περιλήφθηκε στις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες", χωρίς αυτό να 
προβλέπεται στην πιο πάνω Απόφαση. Επιπρόσθετα, ποσό χορηγίας ύψους €11.000 
παραχωρείτο μέχρι το 2018 από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για τη διατήρηση, 
συντήρηση και λειτουργία του Μουσείου Τύπου και της Βιβλιοθήκης στο κτήριο της 
Δημοσιογραφικής Εστίας.  Το ποσό των €11.000 μεταφέρθηκε στον Προϋπολογισμό του ΓΛ 
μετά από επιστολή του ΥΟ προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερ. 28.9.2017, στην οποία 
εκφράζεται η άποψη ότι οι δύο χορηγίες έπρεπε να συγχωνευτούν. Οι δύο πιο πάνω χορηγίες 
στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα παρουσιάζονται ως δύο χωριστές χορηγίες. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, από το 2023 αφαιρείται το ποσό των 
€11.000 που αντιστοιχούσε στη διατήρηση, συντήρηση και λειτουργία του Μουσείου Τύπου 
και της Βιβλιοθήκης στο κτήριο της Δημοσιογραφικής Εστίας.  

 Ταμείο Ευημερίας Συντακτών,  Ταμείο Ευημερίας Τυπεργατών ΣΕΚ και Ταμείο Ευημερίας 
Τυπεργατών ΠΕΟ - Ποσό ύψους €108.000 εγκρίθηκε ως χορηγία για το έτος 2019 με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 88.423, ημερ. 23.10.2019, ως αντιστάθμισμα για 
την καταχώριση των αποτελεσμάτων του Κρατικού Λαχείου. Από το 2020 και εντεύθεν 
περιλήφθηκε στις «Επαναλαμβανόμενες χορηγίες», χωρίς αυτό να προβλέπεται στην πιο 
πάνω Απόφαση. Όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 4.2.3 πιο πάνω, το ΥΟ στο πλαίσιο του 
εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, αποφάσισε τον τερματισμό της επί σειράς ετών 
χορηγίας προς τα πιο πάνω Ταμεία από το 2022, ενημερώνοντας τα για την απόφαση του. 

 Κυπριακός Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών – Χορηγία ύψους €12.600 παραχωρείται στον εν 
λόγω Σύνδεσμο για αρκετά χρόνια. Το ΥΟ αποφάσισε τον τερματισμό της χορηγίας από το 
2022, ενημερώνοντας τον Σύνδεσμο για την απόφασή του.  Ο Σύνδεσμος, με επιστολή του, 
ημερ. 18.11.2021, εξέφρασε τη διαφωνία του για την πιο πάνω απόφαση και όπως προκύπτει 
από τις χειρόγραφες σημειώσεις επί ηλεκτρονικού μηνύματος του Συνδέσμου προς την 
Προεδρία, τελικά εγκρίθηκε ποσό ύψους €10.000 για το 2022. 

Το ΥΟ, αφού μελέτησε τις πιο πάνω περιπτώσεις, αποφάσισε όπως, στην Πρόταση προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2022 και του ΜΔΠ 2022-2024, 
περιληφθούν για έγκριση οι χορηγίες που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με 
συγκεκριμένη αναφορά.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, οι χορηγίες και τα ποσά των χορηγιών που 
περιλαμβάνονταν στο Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ, έχουν περιληφθεί 
στην Πρόταση που υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του νομοσχεδίου του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου για το 2023, για σκοπούς επικαιροποίησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τα αναθεωρημένα ποσά, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο άρθρο του ΥΟ, 
αφού από το 2023 και εντεύθεν το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» έχει μεταφερθεί 
από το ΓΛ στη Διοίκηση του ΥΟ. Η μεταφορά αυτή αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη 
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διαχείριση των χορηγιών. Αναμένεται ότι το ΥΟ θα εξασφαλίζει τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο 
του ΓΛ αρ. 1777, ημερ. 18.1.2019, στοιχεία και θα διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους. 

Δεδομένου ότι το ποσό των €25.000 προς την Ένωση Συντακτών είχε εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ως «κατά χάριν» χορηγία για το έτος 2014, ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας 
κατά πόσο στην πιο πάνω Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του 
Προϋπολογισμού για το 2022 και του ΜΔΠ 2022-2024, περιλήφθηκε ως χορηγία ή ως «κατά χάριν» 
χορηγία. 

Το ΥΟ δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Η υφιστάμενη διαδικασία καταβολής χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών είναι πολύπλοκη και 
χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένο διοικητικό κόστος και αυξημένος κίνδυνος 
λαθών, όπως διπλές πληρωμές. 

Επίσης, η καταβολή δεν φαίνεται να διέπεται σε όλες τις περιπτώσεις από τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο σκοπός καταβολής της χορηγίας ενδέχεται να 
αντίκειται σε υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβάλλονται 
επαναλαμβανόμενες χορηγίες σε εταιρείες ή οργανισμούς, που στην ουσία αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και ενδεχομένως να συνιστούν κρατική ενίσχυση.   

Διαπιστώσαμε επίσης σοβαρές αδυναμίες ως προς την εφαρμογή Αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και της εγκυκλίου του ΓΛ αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, που αφορά στη διενέργεια 
πληρωμών. 
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6. Γενικές συστάσεις 

Να αναθεωρηθεί η υφιστάμενη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για χορηγίες και «κατά χάριν» 
χορηγίες, με σκοπό την απλοποίησή της. Επίσης, να καθοριστεί μια ορθολογική βάση αξιολόγησης 
των αιτημάτων, μέσω θεσμοθέτησης συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Επιπλέον, το ΥΟ να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές 
και διαδικασίες για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και τήρηση των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου. 

Να επαναξιολογηθεί η ανάγκη για καταβολή επαναλαμβανόμενων χορηγιών σε οργανισμούς/ 
εταιρείες που δεν είναι βιώσιμοι και αν κριθεί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί, να εξεταστεί από την 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων εάν αυτό συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Επιπρόσθετα,  το ΥΟ να εφαρμόζει ρητά τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις 
πρόνοιες της εγκυκλίου του ΓΛ αρ. 1730, ημερ. 20.8.2014, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, σε κάθε 
περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον. 
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