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Σύνοψη. 

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε Έλεγχο στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού. Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου αφορούν: 

 Καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών  καταστάσεων. 

 Σύσταση για επαναξιολόγηση του ύψους της επιχορήγησης του Ράλι Κύπρος και 
καταβολής της από σχετικό Κονδύλι του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Καθορισμός  μισθοδοσίας επιτόπιου προσωπικού στα Γραφεία Εξωτερικού. 

 Αδυναμίες στον λογιστικό έλεγχο των Γραφείων Εξωτερικού. 

 Μη έκδοση  άδειας χρήσης υποστατικών του Οργανισμού και μη ανάκτηση της 
κατοχής των ακινήτων από τους διαχειριστές. 

 Μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων (76%) και κέντρων αναψυχής 
(38%). 

 Λειτουργία ξενοδοχείου με λανθασμένο χαρακτηρισμό/ονομασία ως “Α Suites 
Hotel” αντί την  επωνυμία “Α Hotel & Suites”. 

 Μη ανανέωση συμφωνιών άδειας χρήσης και μη αύξηση καταβλητέου ποσού για 
τα υποστατικά στη Μαρίνα Λάρνακας. 

 Μη έγκαιρη καταχώριση στο λογιστικό σύστημα των εισπρακτέων τελών 
ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας που στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε 
€408.877. Εντοπισμός οφειλόμενων ποσών για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 
από το 2007) χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη τους. 

 Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία-Ανομοιομορφία στους όρους συμβολαίων και 
ανείσπρακτες οφειλές.   

 Παράτυπη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ξενοδοχειακής μονάδας «Δ». 

 Εκκρεμεί η αξιολόγηση του τουριστικού οφέλους από τη χρηματοδότηση 
Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ). 

 Λήψη περαιτέρω μέτρων και ενεργειών για αναδιάρθρωση των Γραφείων 
Εξωτερικού. 

 Αδυναμίες/ελλείψεις/παραλείψεις και σύσταση για επαναξιολόγηση της 
λειτουργίας των Γραφείων πληροφοριών του Οργανισμού. 

 Πειθαρχική έρευνα εναντίον Λειτουργού Επιθεώρησης ο οποίος σχετίζεται άμεσα 
ή έμμεσα με τη διαχείριση τουριστικών επαύλεων. 
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Α. Εισαγωγή. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) ήταν Ημικρατικός Οργανισμός και 
λειτουργούσε κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. 

Ο ΚΟΤ ιδρύθηκε και λειτουργούσε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς. Ο ΚΟΤ είχε την 
ευθύνη της ρύθμισης και του ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με τον Νόμο, σκοπός του ΚΟΤ ήταν η οργάνωση και προαγωγή του 
τουρισμού στη Δημοκρατία, με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων οι οποίες 
υπάρχουν για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Οργανισμός μεριμνούσε: 

 Για την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης της 
Δημοκρατίας όπως και την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές  
και διοικητικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη της 
τουριστικής βιομηχανίας. 

 Για τη συναλλαγματική και γενικότερη οικονομική ωφέλεια της Δημοκρατίας, η 
οποία επιτυγχάνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση ξένων επισκεπτών 
σ΄αυτήν, την παράταση της τουριστικής περιόδου και του χρόνου παραμονής 
περιηγητών στη χώρα. 

 Για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των τουριστικών περιοχών της 
Δημοκρατίας, μέσα στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού και χωροταξικού 
προγραμματισμού, όπως και για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο αποβλέπει στην 
αξιοποίηση αυτών.  

 Για την ανάπτυξη εσωτερικής τουριστικής κίνησης μεταξύ, όσο είναι δυνατό, πιο 
πλατιών στρωμάτων του πληθυσμού της Δημοκρατίας και μέσω αυτής την 
ανάπτυξη πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων.  

 Για τη λήψη κάθε άλλου μέτρου για την προαγωγή των σκοπών αυτού. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, μετά τη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων του περί 
της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2018 (Ν.123(I)/2018), οι αρμοδιότητες σε 
σχέση με την τουριστική νομοθεσία μεταφέρθηκαν από τις 2.1.2019 από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) στο Υφυπουργείο 
Τουρισμού (ΥΤ) και ο ΚΟΤ διαλύθηκε και δεν ασκεί καμιά αρμοδιότητα (εκτός για 
σκοπούς οριστικής διάλυσης του). Επίσης το ΥΕΕΒΤ μετονομάστηκε από 2.1.2019 σε 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ). Ως εκ τούτου, οι 
απόψεις/συστάσεις μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Υφυπουργείο Τουρισμού.  
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Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής 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 το σκοπό αυτό ο Γενικός Ελεγκτής έχει 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, 
καθώς και τους τόπους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης ο Γενικός 
Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή 
υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά νόμου.  

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
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.   

2.2. Τα ISSAIs 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.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους 
των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 
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Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά 
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον 
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με 
διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  
Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος 
διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες 
θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να 
αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων στόχων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων 
αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό 
του Οργανισμού. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος 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.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού και στον Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και 
οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 
  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΤ/01/2019 

 

5 

Γ. Ευρήματα. 

1. Ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 15(2) του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, ο 
Οργανισμός, αμέσως μετά το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, ετοιμάζει και υποβάλλει 
στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) τις τελικές οικονομικές 
καταστάσεις και έκθεση πεπραγμένων. Σύμφωνα δε με το άρθρο 18(2) οι εξελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται το ταχύτερο 
στον Υπουργό ΕΕΒ, ο οποίος διαβιβάζει αντίγραφο τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για ενημέρωση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 του άρθρου 109 του περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο 
ΚΟΤ, ως οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στον 
αρμόδιο υπουργό (Υπουργό ΕΕΒ)  και στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα 
λογιστικά πρότυπα, εντός τεσσάρων μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. 

Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με τις πιο πάνω διατάξεις της νομοθεσίας, οι 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2016 και 2017 υποβλήθηκαν για έλεγχο με αρκετή 
καθυστέρηση στις 4.4.2018 και 30.8.2018 αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με την επιστολή προς τη διεύθυνση (Management letter) ημερ. 26.2.2019, 
την οποία ετοίμασε ο  ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος στον οποίο ανατέθηκε από την 
Υπηρεσία μας, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού για το 
2016, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμων, εντοπίστηκαν σοβαρές 
παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για 
έκφραση γνώμης με επιφύλαξη στην έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή επί των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Η Υπηρεσία μας, λόγω της κατ’ εξακολούθησης μεγάλης καθυστέρησης που 
παρατηρήθηκε στην ετοιμασία και υποβολή για έλεγχο  των οικονομικών 
καταστάσεων, υπέδειξε όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών ή 
πειθαρχικών αδικημάτων βάσει σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα 
σχετικά με την καθυστέρηση στην ετοιμασία των τελικών λογαριασμών από 
συγκεκριμένο Κοινοτικό Συμβούλιο.  Στις 14.3.2017 ο Οργανισμός, μετά από 
σύσταση της Υπηρεσίας μας, αποφάσισε την διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για το 
θέμα, η οποία υποβλήθηκε στον Αν. Γενικό Διευθυντή στις 26.5.2017 και στις 
17.10.2017 το  Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αφού έλαβε υπόψη το υπό αναφορά 
πόρισμα της διοικητικής έρευνας, αποφάσισε την διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας 
εναντίον Ανώτερης Λειτουργού του Οργανισμού.  Στις 21.12.2017 το ΔΣ αποφάσισε 
όπως η Λειτουργός τεθεί σε διαθεσιμότητα για περίοδο τριών μηνών, μέχρι 21.3.2018 
και στη συνεδρία ημερ. 6.2.2018, αφού έλαβε υπόψη, σχετική γνωμάτευση του 
Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, καθώς και το περιεχόμενο της επιστολής του 
Υπουργού ΕΕΒΤ, αποφάσισε να τερματίσει τη διαθεσιμότητα από 23.2.2018, και 
ζήτησε τη διεξαγωγή νέας πειθαρχικής έρευνας εναντίον της εν λόγω Λειτουργού. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. ΕΜ 85.826 ημερ. 3.10.2018 διόρισε 
ερευνώντα Λειτουργό για το θέμα. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε ότι η 
πειθαρχική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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΄Οσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις για το 2018, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του 
Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε πως έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί 
για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις κάθε δημόσιου οργανισμού πρέπει να 
ετοιμάζονται και υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία 
λογοδοσία και να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σχετικά με τις 
οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά που τυχόν θα παρατηρηθούν, και να παρέχεται το 
δικαίωμα ενημέρωσης, τόσο στη Βουλή, όσο και στους πολίτες, για τα πεπραγμένα 
του Οργανισμού.  

2. Κρατική χορηγία. 

Στον Προϋπολογισμό του 2017 εγκρίθηκε κρατική χορηγία ύψους €48.605.000  και 
κατά τη διάρκεια του έτους  2017 παραχωρήθηκε στον Οργανισμό κρατική χορηγία 
συνολικού ύψους €41,5 εκ. (€32 εκ. το 2016).  Κατά το 2018 παραχωρήθηκε στον 
Οργανισμό κρατική χορηγία συνολικού ύψους €41 εκ. μέρος της οποίας (περίπου 
€1,6 εκ.) επιστράφηκε στο Κράτος κατά το κλείσιμο του Οργανισμού στις 31.12.2018. 
Κατά την ημερομηνία αυτή όλα τα τραπεζικά υπόλοιπα του Οργανισμού 
μεταφέρθηκαν στο Γενικό Λογαριασμό της Κυβέρνησης και όλοι οι τραπεζικοί του 
λογαριασμοί έκλεισαν.  

3. Επιχορήγηση του Ράλι Κύπρος. 

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στον Οργανισμό, ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) επιχορηγήθηκε με βάση τις κατά καιρούς ληφθείσες Αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ), με συνολικό ποσό ύψους €8,5 εκ. για την περίοδο 
από το 2003 μέχρι το 2018, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

Έτος Ποσό Πρωτάθλημα 

 €  
2003 349.162 World Rally Championship (WRC) 
2004 350.128 WRC 
2005 339.404 WRC 
2006 512.580 WRC 
2007 447.686 Middle East Rally Championship (MERC) 
2008 512.580 MERC 
2009 638.000 WRC 
2010 904.500 Intercontinental Rally Championship (IRC) 
2011 545.000 IRC 
2012 552.000 IRC 
2013 567.000 MERC 
2014 550.000 European Rally Championship (ERC) 
2015 550.000 ERC 

2016*1 500.000 ERC 
        2017*2 605.000 ERC 
        2018 540.000 ERC 

Σύνολο 8.463.040  

*1 Κατά το έτος 2016 στον ΚΣΑ παραχωρήθηκαν επιπρόσθετα €105.000 από Κονδύλι του  
Υπουργείου Οικονομικών. 

*2 Κατά το έτος 2017 στον ΚΣΑ παραχωρήθηκε επιπρόσθετο ποσό €70.000 για την διαδρομή του 
Golden Stage, με χρέωση  του Κονδυλίου «Διαφήμιση-Μεμονωμένες Διαφημιστικές Ενέργειες» 
του ΚΟΤ. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΤ/01/2019 

 

7 

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) με την Απόφαση αρ. 80.721 ημερ. 
26.5.2016 αποφάσισε να εγκρίνει την αύξηση, για την περίοδο 2016-2018, της 
κρατικής χορηγίας προς τον Οργανισμό, για την επιχορήγηση της διοργάνωσης του 
Διεθνούς Ράλι Κύπρος, σε €605.000 ετησίως, υπό κάποιες προϋποθέσεις, μεταξύ 
των οποίων (α) η διοργάνωση να μεταδίδεται από το τηλεοπτικό δίκτυο Eurosport, με 
στόχο την τουριστική προβολή της Κύπρου, (β) πριν από την καταβολή της χορηγίας, 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) να υποβάλλει κάθε χρόνο στο 
Υπουργείο Οικονομικών τον προϋπολογισμό και απολογισμό των εσόδων-εξόδων 
της διοργάνωσης και (γ) η χορηγία θα παραμείνει σταθερή για την περίοδο 2016-
2018 και τυχόν συνέχισή της μετά την περίοδο αυτή θα εξαρτηθεί από αξιολόγηση 
του οφέλους που προκύπτει για την Δημοκρατία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή ανεξάρτητο Οίκο που θα επιλεγεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών.   

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης αξιολόγησης αναφορικά με 
το τουριστικό όφελος του Ράλι Κύπρος 2015, η οποία ετοιμάστηκε από λειτουργό του 
Οργανισμού στις 22.12.2015, δεν ενδείκνυται ο Οργανισμός να συμμετέχει σε 
συνεργασίες οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν τις ιεραρχικές στρατηγικές του 
προτεραιότητες και να μην δίνεται προτεραιότητα σε κύριες αγορές που θα του 
διασφαλίσουν μεγαλύτερο όφελος αφίξεων και ενδεχομένως εσόδων στο παρόν και 
στο άμεσο μέλλον. 

Σημειώνεται ότι σε επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 18.12.2017, προς τον Γενικό 
Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στον Γενικό 
Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, 
σημειώνονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 

 Παρόλο που η ευρύτερη συμβολή του Ράλι στην προβολή του τόπου αποτιμάται 
θετικά σε γενικές γραμμές, αντισταθμίζοντας τη σχέση κόστους-οφέλους, ο 
Οργανισμός θεωρεί ότι υπάρχουν πιο αποδοτικές εναλλακτικές επιλογές για 
τουριστική προβολή της Κύπρου. 

 Προβάλλεται η Κύπρος ως χώρα διοργάνωσης αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων 
όμως, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον βαθμό που επιτυγχάνεται 
αυτό. 

 Για να αναδειχθεί ο χορηγός ή η τουριστική Κύπρος, απαιτείται όπως γίνουν 
επιπρόσθετες δαπάνες, π.χ. για αγορά διαφημιστικού χρόνου στην Eurosport 
γύρω από τα events, promotional events και δημοσιογράφους κ.λπ. 

 Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι εκπομπές για το Ράλι στο Eurosport,  οι 
ώρες μετάδοσης κ.λπ. πιθανώς να μην απευθύνονται στο προφίλ του τουρίστα 
στον οποίο απευθύνεται η Κύπρος (π.χ. ηλικία, εισοδηματικά κριτήρια κ.λπ.).   

Στην εν λόγω επιστολή, επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η 
κατάληξη είναι ότι, εκ πρώτης όψεως, το όποιο τουριστικό όφελος είναι μικρό και 
σίγουρα όχι σε βαθμό που να δικαιολογεί το ποσό της χορηγίας, όμως δεν 
λαμβάνονται υπόψη άλλα οφέλη τα οποία δυνατόν να προκύπτουν, όπως πολιτικά, 
οικονομικά, και τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού. 

Τα συνολικά οφέλη που προκύπτουν για τη Δημοκρατία αναμένεται ότι θα διαφανούν 
από την αξιολόγηση του οφέλους που θα πραγματοποιηθεί από πανεπιστημιακό 
ίδρυμα ή ανεξάρτητο οίκο που θα επιλεγεί από  το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα 
με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.5.2016. 
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Όπως επίσης σημειώνεται, το ποσό με το οποίο ο Οργανισμός επιχορηγεί το Ράλι 
Κύπρος υπερβαίνει το 50% του συνόλου των Κονδυλίων που ο ΚΣΑ επικαλείται ως 
αναγκαία για την όλη διοργάνωση, χωρίς ο Οργανισμός να έχει ουσιαστική εμπλοκή. 
Επίσης, το συνολικό ποσό διοργάνωσης του Ράλι συγκριτικά υπερβαίνει κατά πολύ τα 
ποσά που παραδοσιακά δαπανούνται απευθείας από τον Οργανισμό για δικές του 
ενέργειες προβολής και δημοσίων σχέσεων των Γραφείων εξωτερικού.   

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) με την Απόφαση αρ. 85.621 ημερ. 
30.8.2018 αποφάσισε να εγκρίνει χορηγία ύψους €605.000 ετησίως για την περίοδο 
2019-2021 για την επιχορήγηση της διοργάνωσης του Διεθνούς Ράλι Κύπρος, ποσό το 
οποίο θα περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού υπό κάποιες 
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων (α) να γίνεται έγκαιρη διαβούλευση, τουλάχιστον 4 
μήνες πριν, με τους αρμόδιους φορείς για την οριστικοποίηση της πορείας του ράλι, (β) 
στο ύψος της ετήσιας χορηγίας ύψους €605.000 θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
της αστυνόμευσης που θα καταβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης και (γ) Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ράλι Κύπρου θα προβεί σε όλες τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες/ προγραμματισμό και εξορθολογισμό εξόδων για να επαρκεί η 
χορηγία του Κράτους. 

Αναφέρεται σχετικά ότι η απόφαση του ΥΣ αρ. 80.721 ημερ. 26.5.2016 προνοούσε ότι η 
χορηγία θα παραμείνει σταθερή για την περίοδο 2016-2018 και τυχόν συνέχισή της μετά 
την περίοδο αυτή θα εξαρτηθεί από αξιολόγηση του οφέλους που προκύπτει για την 
Δημοκρατία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή ανεξάρτητο 
Οίκο που θα επιλεγεί από το Υπουργείο Οικονομικών.  Επισημαίνεται ωστόσο ότι το 
Υπουργείο Οικονομικών διερευνώντας το θέμα της διεξαγωγής της πιο πάνω μελέτης 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η διεξαγωγή μιας τέτοιας μελέτης σε συνάρτηση με το 
ψηλό κόστος για την διεξαγωγή της, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί εφόσον τα 
οφέλη από τη διεξαγωγή του ράλι δεν είναι εύκολα μετρήσιμα.  Ως εκ τούτου η 
προϋπόθεση αυτή απαλείφθηκε από την νέα απόφαση του ΥΣ αρ. 85.621 ημερ. 
30.8.2018. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με τις Αποφάσεις του ημερ. 6.5.2019 και 5.6.2019 
αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή χορηγίας για το 2019 ύψους €605.000, όπως 
ίσχυε και προηγουμένως και να μειώσει το ποσό χορηγίας για τη χρονική περίοδο 
2020-22 στις €500.000. Περαιτέρω, με τις εν λόγω Αποφάσεις του το Υπουργικό 
Συμβούλιο, έχει καθορίσει ως όρο για την παραχώρηση των πιο πάνω ποσών, ότι ο 
Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου θα εξεύρει το υπόλοιπο ποσό, που θα 
υπολείπεται κάθε φορά για την πραγματοποίηση του αγώνα, από άλλες πηγές εκτός 
του Κράτους και ότι θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των αγώνων. 

Σύσταση: Ενόψει των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του ΚΟΤ όπως 
εκφράστηκε διαχρονικά τόσο στην έκθεση αξιολόγησης ημερ. 22.12.2015 όσο και στην 
επιστολή ημερ. 18.12.2017 που αναφέρονται πιο πάνω, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται 
ότι δεν ενδείκνυται ο Οργανισμός να συμμετέχει σε συνεργασίες οι οποίες δεν 
αντικατοπτρίζουν τις ιεραρχικές στρατηγικές του προτεραιότητες και να μην δίνεται 
προτεραιότητα σε κύριες αγορές που θα του διασφαλίσουν μεγαλύτερο όφελος αφίξεων 
και ενδεχομένως εσόδων στο παρόν και στο άμεσο μέλλον  και τονίζεται ότι εκ πρώτης 
όψεως το τουριστικό όφελος είναι μικρό και όχι σε βαθμό που να δικαιολογεί τη χορηγία, 
θεωρούμε ότι το ύψος της επιχορήγησης του Ράλι Κύπρος θα πρέπει να τύχει 
επαναξιολόγησης.    
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Περαιτέρω, εάν το ΥΣ θεωρεί ότι ο θεσμός του Ράλι πρέπει να στηριχτεί, για λόγους 
πολιτικούς ή άλλους που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, τότε 
συστήνεται όπως η επιχορήγηση καταβάλλεται από σχετικό Κονδύλι του Υπουργείου 
Οικονομικών, νοουμένου ότι θα ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες των άρθρων 24 έως 28 του 
περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμου, και η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.013 και 
ημερ. 24.10.2018 ως προς τη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών 
χορηγιών, στα οποία αναφέρονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
τηρούνται για την παραχώρηση των χορηγιών (διαφάνεια, ίση μεταχείριση κ.λπ.) και οι 
υποχρεώσεις των ληπτών κρατικής χορηγίας (χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση, 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται και να 
αποδεικνύεται η ορθολογιστική διαχείριση της κρατικής χορηγίας, διενέργεια 
ανεξάρτητου ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου κ.λπ.). 

4. Προϋπολογισμοί. 

(α) Προϋπολογισμός 2017. 

(i) Έγκριση του Προϋπολογισμού.  Ο Προϋπολογισμός για το 2017 εγκρίθηκε 
αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού στις 14.6.2016.  Κατόπιν 
επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 14.10.2016 προς το Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου ΕΕΒ με την οποία ζητήθηκε όπως ο ΚΟΤ προβεί σε ανάλογες 
αλλαγές/μειώσεις και διαφοροποιήσεις στον Προϋπολογισμό, ο Προϋπολογισμός 
επανυποβλήθηκε στο ΔΣ του Οργανισμού και εγκρίθηκε τελικά στις 18.10.2016, και 
στις 15.11.2016 από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. Απόφασης 81.608). Ψηφίστηκε 
σε Νόμο (N.20(II)/2017), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15.3.2017 και προέβλεπε δαπάνες που να μην 
υπερβαίνουν το ποσό των  €50.797.606. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2017, ενώ κατά την περίοδο 1.3.2017-13.3.2017 διενεργήθηκαν 
πληρωμές συνολικού ύψους €1.202.638 που αφορούσαν κυρίως σε αποπληρωμή 
πιστωτών. Οι δαπάνες για την περίοδο 1.3.2017-13.3.2017 δεν ήταν νομοθετικά 
καλυμμένες.  

(β) Προϋπολογισμός 2018. 

(i) Έγκριση του Προϋπολογισμού.  Ο Προϋπολογισμός για το 2018 εγκρίθηκε 
αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού στις 29.8.2017.  Κατόπιν 
επιστολών των Υπουργείων ΕΕΒ και Οικονομικών, με τις οποίες ζητήθηκαν 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις, ο Προϋπολογισμός επανυποβλήθηκε στο ΔΣ του 
Οργανισμού και εγκρίθηκε τελικά στις 16.1.2018. Στις 8.2.2018 ο Προϋπολογισμός 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. Απόφασης 84.333). Ψηφίστηκε σε Νόμο 
(N.20(II)/2018), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 26.3.2018 και προέβλεπε δαπάνες που να μην υπερβαίνουν το ποσό 
των €57.185.605.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2018. Κατά την περίοδο 1.3.2018 μέχρι 23.3.2018 διενεργήθηκαν 
πληρωμές συνολικού ύψους €1.114.197 που αφορούσαν κυρίως σε αποπληρωμή 
πιστωτών, οι οποίες δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες.  

(ii) Υπερβάσεις. Λόγω της μη ολοκλήρωσης της ετοιμασίας οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 2018, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου,  δεν ήταν δυνατό να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για ύπαρξη ή όχι υπερβάσεων. 
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5. Προσωπικό. 

5.1 Γενικά. Ο Οργανισμός στις 31.12.2017 απασχολούσε 193 μόνιμους υπαλλήλους, 
10 έκτακτους αορίστου διάρκειας, 17 ωρομίσθιους εργάτες εκ των οποίων οι 6 ήταν με 
μερική απασχόληση και 39 άτομα στα Γραφεία του Οργανισμού στο εξωτερικό με το 
καθεστώς επιτόπιου προσωπικού. 

Στις 31.12.2018 απασχολούσε 193 μόνιμους υπαλλήλους, 10 έκτακτους αορίστου 
διάρκειας, 16 ωρομίσθιους εργάτες εκ των οποίων οι 5 ήταν με μερική απασχόληση 
και 37 άτομα στα Γραφεία του Οργανισμού στο εξωτερικό με το καθεστώς επιτόπιου 
προσωπικού. 

5.2 Ωφελήματα προσωπικού. Στο προσωπικό του Οργανισμού, ο οποίος 
σημειώνεται ότι χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το Κράτος, παραχωρούνται, 
με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν διαχρονικά, τα πιο κάτω 
ωφελήματα, το ύψος των οποίων (σύμφωνα με στοιχεία του λογιστικού συστήματος που 
εξήχθηκαν στις 15.2.2019) στις 31.12.2017 και 31.12.2018 ανήλθε συνολικά σε 
€1.568.312 και €1.544.998 αντίστοιχα. 

 

2018 2017 

€ € 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια 447.700 482.113 

Σχέδιο συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 427.369 420.315 

Ταμείο Ευημερίας 514.221 505.296 

Ταμείο Επιδότησης Στεγαστικών και Εκπαιδευτικών Δανείων 93.495 91.872 

Ασφάλιση προσωπικού 62.213 68.716 

ΟΛΙΚΟ 1.544.998 1.568.312 

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 82.112 ημερ. 
15.2.2017 εγκρίθηκε η Συμφωνία που υπογράφηκε στις 3.2.2017 μεταξύ Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας) 
και οικείων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΥΚΟΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και ΣΗΔΗΚΕΚ 
ΠΕΟ), η οποία προνοούσε τη διατήρηση των υφιστάμενων Σχεδίων και Ταμείων 
(Ταμείο Ευημερίας, Ταμείο Επιδότησης Τόκων Στεγαστικών και Εκπαιδευτικών 
Δανείων του Προσωπικού και το Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης) με την έναρξη ισχύος του περί Υφυπουργείου Τουρισμού Νόμου. 

Ωστόσο, το άρθρο 14 του σχετικού Νόμου Ν.123(Ι)/2018 προβλέπει ότι κάθε 
υπάλληλος του ΚΟΤ μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού και «απολαύει όλων 
των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 
των δημοσίων υπαλλήλων». Θεωρούμε συνεπώς απαράδεκτο και ενδεχομένως 
παράνομο, οι πρώην υπάλληλοι του ΚΟΤ να είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι αλλά 
προνομιούχοι σε σχέση με τους άλλους δημόσιους υπάλληλους. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 14 του Ν.123(Ι)/2018, για 
σκοπούς διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των Δημοσίων Υπαλλήλων, 
συστήνουμε όπως το Σχέδιο συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το 
Ταμείο Ευημερίας και το Ταμείο Επιδότησης Στεγαστικών και Εκπαιδευτικών 
Δανείων καταργηθούν, αφού προηγουμένως ληφθεί γνωμάτευση από τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.   
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5.3 Επιτόπιο προσωπικό στα Γραφεία Εξωτερικού. 

Επιδόματα Εξωτερικού σε μέλη του επιτόπιου προσωπικού. Το ΔΣ του 
Οργανισμού σε συνεδρία του στις 18.11.2014 αποφάσισε όπως, για σκοπούς 
συμμόρφωσης με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 30.3.2005, 
καθώς επίσης και με τρεις γνωματεύσεις που είχαν ληφθεί, καταργηθούν άμεσα όλα 
τα επιδόματα εξωτερικού των Υπεύθυνων Γραφείων Τουρισμού σε 2 Γραφεία 
Εξωτερικού και οι μισθοί τους καθοριστούν σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (TΔΔΠ).  

Σημειώνεται ότι η εργοδότηση του Υπεύθυνου Γραφείου Τουρισμού στη Χώρα Α 
τερματίστηκε στις 14.6.2016.  Αναφέρεται σχετικά ότι ο Οργανισμός με την επιστολή 
του ημερ. 29.6.2018 προς το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε όπως επανακαθοριστεί 
η μισθοδοσία του Υπεύθυνου Γραφείου ΚΟΤ στη Χώρα Β, αφού ενσωματωθούν τα 
επιδόματα εξωτερικού στην βασική του μισθοδοσία, έτσι ώστε θα αμείβεται πλέον με 
ενιαία μισθοδοσία και θα λαμβάνει τυχόν προσαυξήσεις στην κλίμακα που είναι 
τοποθετημένος.  Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε ληφθεί  απάντηση, και 
ως εκ τούτου εκκρεμεί ο καθορισμός της μισθοδοσίας του Υπεύθυνου Γραφείου 
Τουρισμού στη Χώρα Β.   

Σύσταση: Η μισθοδοσία του Υπεύθυνου Γραφείου Τουρισμού στη Χώρα Β θα 
πρέπει, σε συνεργασία με το ΤΔΔΠ, καθώς επίσης και με το Υπουργείο Εξωτερικών 
να καθοριστεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της τοπικής νομοθεσίας.   

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού με την επιστολή του ημερ. 
14.3.2019 ζήτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών όπως επισπεύσει την απάντηση 
του για το εν λόγω θέμα.   

6. Λογιστικός έλεγχος του Γραφείου Εξωτερικού του Οργανισμού στη Χώρα Α. 

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στις επιστολές μας αναφορικά με τον έλεγχο των 
λογαριασμών για το 2015 και 2016.  Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του 
Οργανισμού, κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη της αναφορικά με 
ανορθόδοξες πληρωμές στο πιο πάνω Γραφείο, διενήργησε δειγματοληπτικό έλεγχο 
στα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου, από τον οποίο προέκυψαν σοβαρά ευρήματα 
τα οποία έχουν αναλυτικά σημειωθεί στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2015.  

Ενόψει των εν λόγω ευρημάτων, το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρίες του στις 
24.5.2016 και 7.6.2016 αποφάσισε όπως διατάξει τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας 
αναφορικά με τις ευθύνες που πιθανόν να φέρουν Υπηρεσίες/Τμήματα του 
Οργανισμού για τα λάθη/παραλείψεις/αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στο Γραφείο 
του Οργανισμού στη Χώρα Α.  

Στο μεταξύ, το ΔΣ σε συνεδρία του στις 31.5.2016, ενόψει των πιο πάνω ευρημάτων 
της έκθεσης της ΥΕΕ και της άρνησης του Υπεύθυνου του Γραφείου να συνεργαστεί 
με τον Οργανισμό και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν  και, 
θεωρώντας ότι οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου είχαν διασαλευτεί 
ανεπανόρθωτα, αποφάσισε όπως διακοπεί το συμβόλαιο εργοδότησής του. 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου, με τη λήψη της επιστολής για διακοπή του συμβολαίου 
εργοδότησής του, προσέφυγε σε Δικαστήριο της Χώρας Α, το οποίο στις 11.11.2016 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη λύση της σύμβασης εργασίας του Οργανισμού με τον 
Υπεύθυνο του Γραφείου στη Χώρα Α από την 1.2.2017 και την καταβολή από τον 
Οργανισμό στον Υπεύθυνο του Γραφείου του ποσού των €96.670 ως αποζημίωση 
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μετάβασης, καθώς επίσης και του ποσού των €7.458 μικτά ανά μήνα ως μισθό, από 
τις 14.6.2016 έως την 1.2.2017.  

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός κατέβαλε σε Δικηγορικό Γραφείο στη Χώρα Α ποσό 
ύψους €83.825.   

Όπως μας αναφέρθηκε, ο Οργανισμός στις 29.3.2017 καταχώρισε αγωγή ενώπιον 
του αρμόδιου Κυπριακού δικαστηρίου εναντίον του Υπεύθυνου του Γραφείου στη 
Χώρα Α για την ανάκτηση ποσού ύψους €91.391. Επίσης η Αστυνομία διερευνά 
ποινικά, δύο υποθέσεις εναντίον του τέως Υπεύθυνου του Γραφείου στη Χώρα Α.     

Το ΔΣ του Οργανισμού στη συνεδρία του ημερ. 22.5.2018 αποφάσισε όπως 
διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα και το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. ΕΜ 
85.826 ημερ. 3.10.2018 όρισε την Πρώτη Λογίστρια στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως Ερευνώντα Λειτουργό, για τη διεξαγωγή έρευνας 
για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Ανώτερη Λειτουργό του 
ΚΟΤ αναφορικά με τα ευρήματα του λογιστικού ελέγχου που διεξήχθηκε στο 
Γραφείο του ΚΟΤ στη Χώρα Α και αφορούσε τη χρονική περίοδο 2015-2016.   

7. Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Πέραν από τις αδυναμίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία της ΄Εκθεσής μας, 
σημειώνονται τα ακόλουθα:  

(α) Σύστημα παρακολούθησης της είσπραξης των οφειλομένων.  
Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην παρακολούθηση και στη λήψη έγκαιρων και 
αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλομένων, με αποτέλεσμα 
σημαντικά ποσά να παραμένουν ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο 
του χρόνου, να καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη. Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι 
(σύμφωνα με κατάσταση που εκτυπώθηκε στις 7.2.2019) στις 31.12.2018, 
εκκρεμούσε η είσπραξη ποσού ύψους €605.397 (€607.987 στις 31.12.2017) που 
αφορά στο τέλος 3% επί των χρεώσεων/εισπράξεων των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων και Κέντρων Αναψυχής που ο Οργανισμός επέβαλλε μέχρι την 
κατάργησή του, από 1.1.2006. Για το ποσό αυτό έχει γίνει πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες ύψους €500.328, το οποίο δεν αναμένεται να εισπραχθεί. Δεδομένου ότι, 
προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για έκδοση άδειας λειτουργίας είναι και η καταβολή των 
σχετικών τελών, το εν λόγω ποσό αφορά σε χρεώστες για τους οποίους, δεν 
εκδόθηκε άδεια λειτουργίας. Στις 24.2.2017 ο ΚΟΤ ζήτησε νομική συμβουλή 
αναφορικά με το κατά πόσο νομιμοποιείται να απαιτήσει οφειλές προηγούμενων 
ετών για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Ο Νομικός Σύμβουλος 
απάντησε ότι ο Οργανισμός δεν νομιμοποιείται να διεκδικήσει δικαστικά ποσά που 
αντιστοιχούν σε άδειες λειτουργίας που ουδέποτε εξέδωσε. Στις 4.10.2018 η Τεχνική 
Επιτροπή Διαγραφών ενέκρινε τη διαγραφή οφειλών συνολικού ύψους €175.687. 
(Ποσό €37.417 αφορά οφειλόμενες άδειες λειτουργίας για την περίοδο πριν το 2008 
και ποσό ύψους €138.270 για οφειλόμενες άδειες λειτουργίας της περιόδου 2009 έως 
2014).   

Σύσταση: Καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και εντατικοποίηση των προσπαθειών 
είσπραξης των οφειλών ειδικά στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις είναι ενεργές. 
Σχετική επί του θέματος είναι η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1696 ημερ. 
5.11.2012 με θέμα «Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Κράτους – Καθορισμός 
Γενικής Πολιτικής». 
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Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε ότι η 
σύσταση της Υπηρεσίας μας έχει ληφθεί υπόψη και ότι, σε συνεργασία με το Γενικό 
Λογιστήριο που έχει πλέον αναλάβει τις λογιστικές εργασίες του Υφυπουργείου, 
προωθούνται αλλαγές με σκοπό τη βελτιστοποίηση και εντατικοποίηση των 
προσπαθειών είσπραξης οφειλών. 

(β) Φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού στο Τμήμα Φορολογίας.  
Στους λογαριασμούς του Οργανισμού στις 31.12.2017 υπάρχει πρόνοια  ύψους 
€570.764 για εταιρικό φόρο για την περίοδο 2001 έως 2017. Αναφέρεται ότι 
σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας και σύμφωνα 
με την απαντητική επιστολή του ΚΟΤ για τους λογαριασμούς του 2016, ο 
Οργανισμός θεωρεί ότι δεν οφείλει φόρο.  Εντούτοις το Τμήμα Φορολογίας έχει 
αποστείλει προσδιορισμούς εταιρικού φόρου για τα έτη έως το 2012 με επιβολή 
φόρου και προστίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε 
στις 19.12.2018 Προσδιορισμό Εταιρικού Φόρου για το έτος 2012 με «Καθαρό 
Φόρο» ύψους €48.903 πλέον επιβαρύνσεις €4.890.  Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ έχει 
υποβάλει ενστάσεις μέχρι και το 2011. 

Σύσταση: Ζητήσαμε να διευθετηθεί συνάντηση με το Τμήμα Φορολογίας ώστε να 
ξεκαθαρίσει κατά πόσο υπάρχουν φορολογικές οφειλές. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου εξέφρασε την  άποψη ότι, από την 
στιγμή που τις υποχρεώσεις του ΚΟΤ τις έχει αναλάβει πλέον το κράτος μέσω του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, η επιβολή φόρου στο Υφυπουργείο, λόγω των οφειλών 
του ΚΟΤ προηγούμενων ετών, ενδεχομένως να καθίσταται άνευ ουσίας και να 
δημιουργεί αχρείαστη γραφειοκρατία.  Η θέση αυτή θα υποβληθεί στο Τμήμα 
Φορολογίας με σκοπό την εξεύρεση τρόπων ρύθμισης του θέματος.  

8. Συμφωνίες/Άδειες Χρήσης υποστατικών του Οργανισμού. 

(α)  Συμφωνίες άδειας χρήσης υποστατικών. 

(i)  Το Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 30.10.2013 αποφάσισε  
όπως οι αδειούχοι των διαφόρων υποστατικών του (περίπτερο/ εστιατόριο 
στην Πέτρα του Ρωμιού και στα Λουτρά της Αφροδίτης, τουριστική πλαζ 
και εστιατόριο στη Γεροσκήπου και στη Γερμασόγεια και εστιατόριο στο 
Τρόοδος) τερματίσουν από 1.11.2013 την κατοχή των χώρων και τους 
παραδώσουν στον Οργανισμό ελεύθερους κάθε κατοχής.   

 Σύμφωνα με επιστολή του Οργανισμού προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου ΕΕΒ στις 16.7.2015, οι διαχειριστές των πιο πάνω χώρων 
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με γραπτές υποδείξεις του όπως 
εγκαταλείψουν τα υποστατικά και, εξακολουθούν, μέχρι σήμερα, να τα 
κατέχουν παράνομα. Επίσης από τις 30.10.2013 έληξε η Συμφωνία/Άδεια 
Χρήσης της Τουριστικής Πλαζ Λάρνακας (ιδιοκτησία του Οργανισμού) με την 
εταιρεία η οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον χώρο. 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 
30.8.2016 και σε συνεργασία με το Νομικό του Σύμβουλο, ο Οργανισμός 
παρέδωσε/απέστειλε επιστολές ημερομηνίας 13.2.2017 στους διαχειριστές 
των υποστατικών του στην Τουριστική Πλαζ Λάρνακας, Τουριστικό 
Περίπτερο/Εστιατόριο Πέτρας του Ρωμιού και Τουριστικό 
Περίπτερο/Εστιατόριο Λουτρά της Αφροδίτης, με τις οποίες τους 
ειδοποιούσε ότι την 31.3.2017 όφειλαν να τερματίσουν την κατοχή των 
υποστατικών και να τα παραδώσουν στον Οργανισμό ελεύθερα πάσης 
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κατοχής. Σε περίπτωση άρνησης τους να συμμορφωθούν, ο Οργανισμός 
θα προχωρούσε άμεσα στη λήψη δικαστικών μέτρων ανάκτησης κατοχής 
των ακινήτων. Καθώς οι διαχειριστές αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα 
ακίνητα, τον Σεπτέμβριο 2017 ο ΚΟΤ προχώρησε σε δικαστικά μέτρα για 
ανάκτηση της κατοχής των ακινήτων από τους διαχειριστές. Επίσης, όπως 
μας αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του 
Οργανισμού, καταχωρίστηκαν ισάριθμες ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις 
εναντίον των κατά νόμο υπευθύνων των υπό αναφορά υποστατικών, με 
την κατηγορία της λειτουργίας κέντρου αναψυχής άνευ αδείας από τον 
Οργανισμό, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.    

(ii) Σημειώνεται επίσης ότι ο Οργανισμός, κατόπιν γνωμάτευσης του Νομικού 
του Συμβούλου ημερ. 20.12.2013, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός 
δεν δύναται να αρνηθεί να ανανεώσει τις άδειες λειτουργίας των 
επιχειρηματιών που διαχειρίζονται τα πιο πάνω υποστατικά, νοουμένου 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται, από τον περί Κέντρων 
Αναψυχής Νόμο (29/1985) και από τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 
Κανονισμούς, προχωρούσε στην έκδοση αδειών λειτουργίας των πιο 
πάνω υποστατικών μέχρι και για το 2010.  Αναφέρεται σχετικά ότι στις 
19.4.2017 ο Νομικός Σύμβουλος, με  νέα γνωμάτευση, πληροφόρησε τον 
Οργανισμό ότι είναι ασφαλέστερο να μην προχωρήσει στην ανανέωση και 
έκδοση αδειών λειτουργίας των υποστατικών, αλλά να συνεχίσει να 
εισπράττει τα δικαιώματα άδειας χρήσης «άνευ βλάβης των δικαιωμάτων 
του».  

(iii) Σχετικά με την Τουριστική Πλαζ Γεροσκήπου, αναφέρεται ότι στις 23.12.2013 
ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση υπεκμίσθωσης με το Δημοτικό Συμβούλιο 
Γεροσκήπου για την περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2023 έναντι μισθώματος 
€3.000 ετησίως. Το μίσθωμα καθορίστηκε αφού έλαβε υπόψη τη σχετική 
γνωμοδότηση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων και την σύσταση του 
ΥΕΕΒ, η υπεκμίσθωση να γίνει με ονομαστικό ενοίκιο. Στη συνέχεια το 
Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, στις 1.5.2014, υπέγραψε συμφωνία με τον 
διαχειριστή Β για παραχώρηση άδειας χρήσης του υποστατικού για την 
περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2023 έναντι ποσού €65.100 ετησίως. 
Επισημαίνεται ότι η τελευταία άδεια λειτουργίας του υποστατικού εκδόθηκε 
στις 12.7.2013 για το 2013, ενώ μέχρι την ημερομηνία του  ελέγχου 
εκκρεμούσε η ικανοποίηση των όρων που τέθηκαν από τον Οργανισμό για 
ανανέωση της κατάταξης και έκδοσης άδειας.  Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός 
δεν έχει κινηθεί νομικά για την λειτουργία της επιχείρησης χωρίς άδεια 
λειτουργίας. 

(iv) Αναφέρεται σχετικά ότι στις 22.8.2018 εκδόθηκε Διάταγμα από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για διακοπή από την 1.1.2019 της 
λειτουργίας του Κέντρου Αναψυχής στην Τουριστική Πλάζ Λάρνακας.  
Ωστόσο, κατά την επιθεώρηση του εν λόγω υποστατικού στις 22.2.2019 
διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω Κέντρο λειτουργούσε. Δόθηκαν οδηγίες στο 
Γραφείο Επιθεωρητών Λάρνακας να προχωρήσει σε καταγγελία και αφού 
διαπιστωθεί παρακοή διατάγματος να ετοιμαστεί σχετική έκθεση προς τον 
Αν. Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού για προώθηση του 
θέματος στη Γενική Εισαγγελία. 
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Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των 
ενδεδειγμένων ενεργειών για ανάκτηση της κατοχής των πιο πάνω 
υποστατικών στα οποία έχει το δικαίωμα έξωσης. 

(β) Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας, για τα έτη 2015 και 2016, το ΔΣ του 
Οργανισμού σε συνεδρία του στις 24.3.2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι για 
τους οποίους ο Οργανισμός είχε υπό την διαχείρισή του τα εν λόγω υποστατικά 
έχουν εκλείψει, η διαχείριση τουριστικών υποστατικών δεν εντάσσεται στον νέο ρόλο 
του Οργανισμού, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το κόστος διαχείρισής τους 
υπερβαίνει το όφελος για τον Οργανισμό, αποφάσισε, ως θέμα πολιτικής, όπως 
επιστραφεί η γη και τα υποστατικά στο Κράτος, νοουμένου ότι εξασφαλιστεί η 
συγκατάθεση και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (Κρατική Υπηρεσία) για διακοπή 
της σύμβασης μίσθωσης με τον Οργανισμό.  

Με στόχο τη ρύθμιση του όλου θέματος, στις 27.1.2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρία 
στο ΥΕΕΒ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την οποία αποφασίστηκε ο 
χειρισμός που θα έπρεπε να τύχει το κάθε υποστατικό ξεχωριστά ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, όπως μας έχει πληροφορήσει ο Οργανισμός με την 
επιστολή του ημερ. 6.7.2016, διαπιστώθηκε έλλειψη ενδιαφέροντος και ανταπόκρισης 
από τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς/Υπηρεσίες για υλοποίηση της πιο πάνω 
απόφασης του Οργανισμού.  Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε να υπάρχει οποιαδήποτε 
εξέλιξη σχετικά με το πιο πάνω θέμα.  

9. Ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων 
αναψυχής. 

(α) Γενικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, στις 31.12.2018 υπήρχαν 243 
(31.12.2017 238) ξενοδοχεία και 3600  (31.12.2017 3512)  κέντρα αναψυχής, ενώ 
λόγω της μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας, οι άδειες 
λειτουργίας είχαν ανανεωθεί για μόνο 59  ξενοδοχεία (66 το 2017) και 2234   (2254 το 
2017) κέντρα αναψυχής, δηλαδή ποσοστό 24%  και  62% αντίστοιχα.  Συνεπώς, 
ποσοστό 76% και 38% των ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, αντίστοιχα, 
λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
αυτές. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, οι αυθαίρετες επεκτάσεις/ 
τροποποιήσεις, στις οποίες προβαίνουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και κέντρα 
αναψυχής χωρίς τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, (πολεοδομική άδεια, άδεια 
οικοδομής κ.λπ.) αποτελούν λόγο για τη μη ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους. 
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη 
άδεια λειτουργίας από τον Οργανισμό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα 26 ξενοδοχεία 5* και τα 58 Ξενοδοχεία 4* που 
λειτουργούσαν στις 18.2.2019 μόνο 4 ξενοδοχεία 5* και 9  ξενοδοχεία 4* έχουν 
εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, ενώ 19 ξενοδοχεία 5* και 43  ξενοδοχεία 
4* λειτουργούν από το 2009 (έτος εισαγωγής του προγράμματος Navision και 
καταγραφής των αδειών) χωρίς άδεια λειτουργίας.    

Τον Οκτώβριο 2014 ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η επιλογή 
της ποινικής δίωξης εναντίον των ιδιοκτητών των καταλυμάτων αυτών θα σήμαινε 
την έκδοση διαταγμάτων αναστολής λειτουργίας δεκάδων μεγάλων ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων. 
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Στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που 
διέπει τόσο τη ρύθμιση της δημιουργίας όσο και τον έλεγχο της λειτουργίας των 
προαναφερομένων επιχειρήσεων (ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής), 
ο Οργανισμός ζήτησε (στις 20.10.2014, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, και στις 
27.1.2015 απ’ ευθείας)  τη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους για 
εξεύρεση τρόπου απεξάρτησης του Οργανισμού από την υποχρέωση να απαιτεί την 
άδεια οικοδομής πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αίτημα το οποίο 
απορρίφθηκε από τη Νομική Υπηρεσία.  

Στη συνέχεια ο Οργανισμός σε επιστολές του ημερ. 15.2.2017 προς τον τέως 
Υπουργό Εσωτερικών και 15.5.2017 και 30.3.2018 προς τον νυν Υπουργό 
Εσωτερικών, αναφέρει ότι το θέμα της νομιμότητας των κτιρίων που στεγάζουν 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκπίπτει σε μεγάλο βαθμό των αρμοδιοτήτων του 
Οργανισμού αφού ρυθμίζεται από άλλες νομοθεσίες των οποίων αρμοδιότητα 
εφαρμογής έχει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και 
Τοπικές Αρχές).  Αναφέρει επίσης ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό αφού, πέραν της 
νομιμότητας του κτιρίου, άπτονται και ζητήματα ασφάλειας και υγείας των 
επισκεπτών και προσωπικού των μονάδων αφού οι παράνομες κτιριακές 
τροποποιήσεις επηρεάζουν θέματα πυροπροστασίας, υγειονομικά θέματα, θέματα 
αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών κ.λπ., ζητώντας όπως το θέμα τεθεί 
ενώπιον όλων των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών ώστε να εξευρεθούν οι 
βέλτιστες λύσεις και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν 
το πλαίσιο στο οποίο ο ΚΟΤ θα μπορεί να προχωρεί σε έκδοση αδειών λειτουργίας.  
Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε να υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το πιο πάνω θέμα.    

Στην απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού ημερ. 
1.3.2018 για τον έλεγχο του Οργανισμού το 2016, μάς αναφέρθηκε ότι το ΔΣ στις 
3.7.2013 αποφάσισε όπως εγκρίνει την προσωρινή αναστολή άσκησης ποινικής 
δίωξης εναντίον υφιστάμενων (με κατάταξη) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
προβαίνουν σε επεκτάσεις/τροποποιήσεις χωρίς έγκριση σχεδίων από τον ΚΟΤ, όταν 
συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν σε σχετική 
εγκύκλιο ημερ. 12.12.2016. 

Σημειώνεται ότι ο Περί της Ρύθμισης της ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος (Ν.84(Ι)/2019) έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 15.3.2019. 

(β) Ονομασία του ξενοδοχείου «Α» ως «Α Hotel & Suites».  Αναφορά για το εν 
λόγω θέμα έγινε και στις επιστολές μας που αφορούσαν στον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2014, 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 
2016. 

Η Επιτροπή Ξενοδοχείων, σε συνεδρία της ημερ. 19.12.2014, αποφάσισε να 
εξεταστεί από την Υπηρεσία και να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες ότι, αν επιθυμούν 
να εξεταστεί περαιτέρω η πρότασή τους για χαρακτηρισμό του Ξενοδοχείου τους ως 
«Hotel & Suites», θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να υποβάλουν στον 
Οργανισμό για μελέτη και έγκριση, νέα τροποποιημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, με 
βάση τα οποία θα προτείνεται και η δημιουργία 20 τουλάχιστον σουιτών, η διάταξη 
και τα εμβαδά των οποίων θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς 
Κανονισμούς. 
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Σχετική ενημέρωση των επιχειρηματιών για τα πιο πάνω έγινε με επιστολή του 
Οργανισμού ημερ. 7.1.2015, στην οποία υποδεικνύετο ότι ο χαρακτηρισμός «Suites 
Hotel» θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιείται, και ότι ο νέος 
χαρακτηρισμός «Hotel & Suites» θα προστεθεί στο όνομα της μονάδας μετά τη λήψη 
της σχετικής έγκρισης, ενώ καθίστατο σαφές ότι, σε ενάντια περίπτωση, ο 
Οργανισμός θα προβεί, χωρίς άλλη προειδοποίηση, στη λήψη των ενδεδειγμένων και 
προβλεπομένων από τη νομοθεσία μέτρων. Επίσης στην εν λόγω επιστολή ο 
Οργανισμός ενημέρωσε τους επιχειρηματίες ότι, για το χαρακτηρισμό του 
Ξενοδοχείου τους ως «Hotel & Suites», θα έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να 
υποβάλουν νέα τροποποιημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, με βάση τα οποία θα 
προτείνεται και η δημιουργία 20 τουλάχιστον σουιτών, η διάταξη και τα εμβαδά των 
οποίων θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς.   

Στις 2.12.2015 η Επιτροπή Ξενοδοχείων ενέκρινε τροποποιημένα αρχιτεκτονικά 
σχέδια και το ΔΣ στις 24.1.2017 προέβηκε σε νέα κατάταξη, η οποία ικανοποιεί τη 
σχετική απόφαση του ΔΣ ημερ. 15.2.2012, για έγκριση της εμπορικής επωνυμίας «A 
Hotel & Suites».  Η επωνυμία εγκρίθηκε από τον Οργανισμό στις 16.2.2017. 

Στην Έκθεση Συμμόρφωσης ημερ.17.8.2017 μάς αναφέρθηκε ότι, σε επιθεώρηση 
που έγινε από τον Οργανισμό την 20.3.2017, η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα 
εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την ονομασία  «Α Suites Hotel» αντί την επωνυμία 
«Α Hotel & Suites».   

Αναφέρεται σχετικά ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 4.7.2017 
δόθηκε παράταση, διάρκειας 6 μηνών στους επιχειρηματίες της εν λόγω 
ξενοδοχειακής επιχείρησης, ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να 
προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις/αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στα 
διαφημιστικά έντυπα, στην ιστοσελίδα, στα συμβόλαια και στις επιγραφές του εν 
λόγω ξενοδοχείου για να συμμορφωθούν πλήρως με την εγκεκριμένη από τον 
Οργανισμό εμπορική επωνυμία του ξενοδοχείου, δηλαδή «Α Hotel & Suites».   

Σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας προς την Επιτροπή 
Ξενοδοχείων ημερ. 20.11.2018, στις 17.4.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε 
όπως παραχωρήσει νέα παράταση χρόνου στον επιχειρηματία μέχρι την 31.10.2018, 
καλώντας τον παράλληλα να προχωρήσει σε απόσυρση της μη εγκεκριμένης 
επωνυμίας από χρήσεις που δεν προκαλούν οικονομικό κόστος στην επιχείρηση. 

Η Επιτροπή Ξενοδοχείων, σε συνεδρία της στις 20.11.2018, αποφάσισε την αναβολή 
λήψης οποιασδήποτε απόφασης μέχρι την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Στη 
συνεδρία της αρ. 4/2018 και  ημερ. 20.12.2018, η Επιτροπή Ξενοδοχείων, 
αποφάσισε όπως αναστείλει τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί του αιτήματος για 
ανανέωση της παράτασης χρόνου μέχρι το καλοκαίρι του 2019 μέχρι την έγκριση του 
νέου προτεινόμενου Κανονιστικού Πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα Ίδρυσης και 
Λειτουργίας των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.  

Σημειώνουμε ότι από πρόσφατο έλεγχο της Υπηρεσίας μας, η εν λόγω ξενοδοχειακή 
μονάδα φαίνεται ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ονομασία  «Α Suites Hotel» 
αντί την επωνυμία «Α Hotel & Suites». 

Σύσταση: Θεωρούμε ότι η μη λήψη μέτρων, π.χ. επιβολή προστίμων/δικαστικά 
μέτρα για πέραν των 6 ετών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, και αφήνει τον Οργανισμό 
εκτεθειμένο, για ανοχή και συνέργεια στην μη εφαρμογή του Νόμου και 
καταστρατήγηση των αρχών της χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης. 
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Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 
18 του Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (Ν.34(Ι)/2019) «κάθε πρόσωπο που κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λειτουργεί ξενοδοχείο ή 
τουριστικό κατάλυμα άνευ άδειας λειτουργίας δυνάμει του περί Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, υποχρεούται εντός πέντε (5) ετών να εξασφαλίσει 
άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού».  

10.  Μαρίνα Λάρνακας. 

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 32.377 ημερ. 28.9.1989 
αποφάσισε όπως συγκεκριμένος χώρος έκτασης 13 σκαλών παραχωρηθεί από την 
Αρχή Λιμένων στη Μαρίνα για τις ανάγκες της σωστής λειτουργίας της, χωρίς 
ωστόσο αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί. Σημειώνεται ότι στις 19.2.2013 το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΚΟΤ αποφάσισε να ζητήσει την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, 
ωστόσο η Αρχή Λιμένων Κύπρου αρνήθηκε να παραχωρήσει το εν λόγω τεμάχιο 
επειδή, σύμφωνα με την επιστολή της ημερ. 21.5.2013, θεώρησε ότι οι σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν παράνομες. Επισημαίνεται ότι η 
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου με επιστολή της ημερ. 3.7.2013 ενημέρωσε 
τον Οργανισμό ότι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 31.377 και 
32.377, οι οποίες λήφθηκαν στις συνεδρίες του στις 23.2.1989 και 28.9.1989, 
αντίστοιχα παραμένουν σε ισχύ.  Σημειώνει περαιτέρω ότι, αρμόδιο για να κρίνει το 
θέμα της νομιμότητας των πιο πάνω αποφάσεων, είναι το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Αναφέρεται σχετικά ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 
30.9.2015 απέστειλε σχετική επιστολή για γνωμάτευση στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας.    

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε ότι η 
γνωμάτευση εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το έτος 
2017, στις 31.12.2017 τα έξοδα και έσοδα της Μαρίνας Λάρνακας ανήλθαν σε 
€259.237 και €839.415, αντίστοιχα.  

(β) Υποστατικά στη μαρίνα Λάρνακας. Τα καθυστερημένα έσοδα από ενοίκια 
στη Μαρίνα Λάρνακας στις 31.12.2018 ανήλθαν στα €50.757. Στις 31.12.2017 στη 
μαρίνα Λάρνακας λειτουργούσαν 15 υποστατικά, των οποίων η διαχείριση ανατέθηκε 
σε 13 ενοικιαστές.  Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα  πιο κάτω:  

(i) Συμφωνίες άδειας χρήσης του Καταστήματος Α και των Καταστημάτων 
Β & Γ: Οι συμφωνίες άδειας χρήσης του Καταστήματος Α και των Καταστημάτων Β 
& Γ με μηνιαίο ενοίκιο €160,61 και €351,97 αντίστοιχα έληξαν στις 31.1.2004 και δεν 
έχουν ανανεωθεί. Στις 31.12.2016 το οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στα €14.812  για 
το οποίο  έχει καταχωριστεί η αγωγή αρ. 10/2017. Στις 30.10.2017 εκδόθηκε 
απόφαση από το Δικαστήριο, με αναστολή εκτέλεσης της μέχρι 1.1.2018,  με την 
οποία καλούνταν οι εναγόμενοι να πληρώσουν στον Οργανισμό τα οφειλόμενα 
ποσά. Οι εναγόμενοι δεν συμμορφώθηκαν και στις 21.1.2019 καταχωρίστηκε στο 
Επαρχιακό  Δικαστήριο Λευκωσίας ένταλμα για εκποίηση της κινητής τους 
περιουσίας.  

Σημειώνεται ότι το οφειλόμενο ποσό για την περίοδο 1.8.2014 μέχρι 1.2.2019 
ανήλθε στα €28.693. 
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Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι στις 30.5.2019 
ζητήθηκε η λήψη πρόσθετων δικαστικών μέτρων από τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας για οφειλές των ως άνω προσώπων προς τη Δημοκρατία για την 
περίοδο 2016-2018. 

(ii) Κατάστημα Ε:  Σε απόφαση του δικαστηρίου (αρ. αγωγής 3191/98) ημερ. 
28.1.2002 αναφέρεται ότι γίνεται συμφωνία επί Δικαστηρίου ότι οι εναγόμενοι 
(ενοικιαστές) θα συνεχίσουν να κατέχουν το ακίνητο με πληρωμή £76,88 
(€131,36) μηνιαίως με αύξηση του ποσού κάθε διετία η οποία δεν θα υπερβαίνει 
το 10% του £76,88 και θα συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων. 
Παρατηρήθηκε ότι το ενοίκιο παραμένει σταθερό. Επιπλέον, αναφέρεται ότι στις 
31.12.2018 εκκρεμούσε η είσπραξη άδειας χρήσης ύψους €2.922 που 
αφορούσε την περίοδο 1.6.2017 έως 31.12.2018.  

Στις 15.2.2019 στάληκε επιστολή για υπογραφή νέας συμφωνίας για αύξηση 
των δικαιωμάτων χρήσης αλλά οι ενοικιαστές με σχετική επιστολή τους 
αρνήθηκαν να συναινέσουν. 

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την είσπραξη 
των οφειλόμενων ποσών. Σχετική επί του θέματος είναι η εγκύκλιος του Γενικού 
Λογιστηρίου αρ. 1696 ημερ. 5.11.2012 με θέμα «Διαδικασίες είσπραξης των 
εσόδων του Κράτους – Καθορισμός Γενικής Πολιτικής». 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς πληροφόρησε ότι, δεδομένου 
ότι οι αδειούχοι του ως άνω καταστήματος παρέλειψαν να καταβάλουν τις 
οφειλές για την περίοδο 2017 μέχρι και τον Μάιο του 2019, ζητήθηκε με την 
επιστολή του Υφυπουργείου με ημερ. 3/6/2019 προς την Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας η λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των ως άνω προσώπων. 

(iii) Σταθμός πώλησης καυσίμων: Σε απόφαση του δικαστηρίου (αρ. 
αγωγής 3189/98) ημερ. 28.1.2002 αναφέρεται ότι γίνεται συμφωνία επί 
Δικαστηρίου ότι οι εναγόμενοι (ενοικιαστές) θα συνεχίσουν να κατέχουν το 
ακίνητο με πληρωμή £273 (€466,49) μηνιαίως με αύξηση του ποσού κάθε διετία 
η οποία δεν θα υπερβαίνει το 10% και θα συμφωνείται μεταξύ των 
συμβαλλομένων. Σήμερα καταβάλλεται ενοίκιο ύψους €513,09 μηνιαίως.  

Στις 15.2.2019 στάληκε επιστολή για υπογραφή νέας συμφωνίας για αύξηση 
των δικαιωμάτων χρήσης η οποία μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε 
υπογραφεί. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι συμφωνήθηκε 
αύξηση του δικαιώματος άδειας χρήσης για την επόμενη διετία, 7% από την 
1.1.2019, δηλαδή από €513,09 σε €549 το μήνα.  

(iv) Το συμβόλαιο με συγκεκριμένο όμιλο έληξε στις 31.10.1999 και δεν έχει 
έκτοτε ανανεωθεί. Σύμφωνα με αλληλογραφία του Οργανισμού, ο όμιλος είχε 
υποχρέωση με δικά του έξοδα να κατασκευάσει λυόμενο κτήριο για να 
χρησιμοποιείται για συνεδρίες, μαθήματα και άλλες δραστηριότητες, αλλά το 
μετέτρεψε σε κέντρο αναψυχής. Κατά το 2015 ο Οργανισμός ετοίμασε σχετική 
συμφωνία η οποία δεν υπογράφηκε από τον όμιλο. Στις 10.1.2017 ζητήθηκε 
νομική συμβουλή κατά πόσο οι πράξεις του ομίλου συνιστούσαν παραβίαση της 
συμφωνίας και ποιες θα έπρεπε να είναι οι ενέργειες του ΚΟΤ για ανάκτηση της 
κατοχής του υποστατικού. Ο Νομικός Σύμβουλος απάντησε  ότι οι πράξεις του 
ομίλου συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας και ο Οργανισμός θα έπρεπε 
να αποστείλει επιστολή τερματισμού της συμφωνίας λόγω παραβίασης των 
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όρων αυτής (αλλαγή χρήσης) και μετά τον τερματισμό να προχωρήσει στη λήψη 
δικαστικών μέτρων εναντίον του αδειούχου για έξωση και ανάκτηση της 
κατοχής. Το ΔΣ στη συνεδρία του 28.2.2017 ενέκρινε τον πιο πάνω χειρισμό. 
Στη συνέχεια εκλέγηκε νέο ΔΣ στον όμιλο το οποίο απέστειλε επιστολή ημερ. 
14.3.2017 με την επιθυμία να υπογράψουν το συμβόλαιο και ο ΚΟΤ να 
προχωρήσει στην έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής με χρήση 
ως όμιλος και ως εστιατόριο.  Στις 11.4.2017 το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε 
να μην υπογραφεί συμφωνία/άδεια χρήσης με τον συγκεκριμένο όμιλο. 
Σημειώνεται ότι το κτήριο δεν έχει εξασφαλίσει από την αρμόδια Αρχή άδεια 
οικοδομής.   

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός μέσω των δικηγόρων του καταχώρισε τον Μάρτιο 
2017 ποινική υπόθεση με αρ. 553/2017 εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, της 
διευθυντού της εν λόγω εταιρείας και του διαχειριστή του κέντρου αναψυχής 
αναφορικά με τη λειτουργία του κέντρου αναψυχής χωρίς άδεια λειτουργίας από 
τον ΚΟΤ. Σύμφωνα με επιστολή των δικηγόρων του Οργανισμού ημερ. 
9.3.2017, δεν καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση εναντίον του ομίλου και των 
μελών του επειδή θα ήταν δύσκολη η απόδειξη της κατηγορίας για λειτουργία 
κέντρου χωρίς άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΤ. 

Στις 17.7.2018 το ΔΣ του ΚΟΤ έλαβε νέα απόφαση  με την οποία αποφάσισε 
όπως η Υπηρεσία προβεί σε όλες τις διαδικασίες για την εξασφάλιση 
Πολεοδομικής  Άδειας/Άδειας Οικοδομής του κτηρίου από την αρμόδια Αρχή και 
παράλληλα με την εξασφάλιση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη νόμιμη 
λειτουργία του υποστατικού ως όμιλος/ εστιατόριο, η Υπηρεσία να 
διαπραγματευθεί με το νέο ΔΣ του ομίλου ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με το προσχέδιο άδειας χρήσης του υποστατικού. 

Στις 4.9.2018 υποβλήθηκε από τον ΚΟΤ προς το ΔΣ του ομίλου προσχέδιο 
συμφωνίας άδειας χρήσης μεταξύ του ομίλου και του ΚΟΤ και στις 13.12.2018 
καταχωρίστηκε στο Δήμο Λάρνακας αίτηση για την εξασφάλιση Πολεοδομικής  
άδειας και άδειας οικοδομής του κτηρίου. 

(γ) Εισπρακτέα τέλη ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, η παρακολούθηση και καταχώριση στο λογιστικό σύστημα 
των οφειλόμενων τελών ελλιμενισμού, πραγματοποιείται ανά μεγάλα χρονικά 
διαστήματα (κάθε 3 – 4 μήνες) με τη χρήση των φυσικών φακέλων που τηρούνται για 
κάθε σκάφος. Οι καθυστερημένοι έλεγχοι, υπολογισμοί και καταχωρίσεις των 
χρεωστικών υπολοίπων στο λογιστικό σύστημα, με τον τρόπο που διενεργούνται, 
οδηγούν σε αυξημένο διοικητικό κόστος και καθιστούν δύσκολη την παρακολούθησή 
τους. 

Τα καθυστερημένα έσοδα από χρεώστες τελών ελλιμενισμού της Μαρίνας στις 
31.12.2017 και 31.12.2018  ανέρχονται σε €341.457  και    €408.877 αντίστοιχα.   

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις μεγάλων ποσών που εκκρεμούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. από το 2007. Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα: 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΤ/01/2019 

 

21 

Όνομα 
Σκάφους 

Περίοδος 
Οφειλής 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2017 

€ 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2018 

€ 

Ενέργειες 

Α 2009-2013 8.625 8.625 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
12606/10 η οποία απεσύρθη στις 
20.3.2012 λόγω του ότι δεν υπήρχε 
ικανοποιητική μαρτυρία. 

Το σκάφος εκποιήθηκε στις 22.9.2012 
για το ποσό των €2.200 (Ν.4.77, 
άρθρο 7Α) στον ΑΑ, ιδιοκτήτη του 
σκάφους ο οποίος ήταν 
κατηγορούμενος στην πιο πάνω 
υπόθεση.  

Σημειώνεται ότι στο οφειλόμενο ποσό 
περιλαμβάνονται €780,79 τα οποία 
αφορούν τέλη ελλιμενισμού που 
προέκυψαν από το νέο ιδιοκτήτη του 
σκάφους δηλαδή τον κ. ΑΑ και 
αφορούν την περίοδο 19.11.2012-
30.4.2013. Στις 6.10.2015 
καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση 
αρ.8861/2015 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Β 2012-2016 11.016 11.016 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση 
αρ.2515/2015 και στις 13.12.2017 
εκδόθηκε απόφαση όπως ο 
κατηγορούμενος (ΒΒ) καταβάλει μέχρι 
5.2.2018 χρηματική ποινή ύψους 
€500 και το οφειλόμενο ποσό 
συνολικού ύψους €8.434 μέσω 
μηνιαίων δόσεων των €200 από 
1.2.2018. Μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου δεν υπήρξε συμμόρφωση με 
την απόφαση του δικαστηρίου και 
όπως πληροφορήθηκαμε από τον 
υπεύθυνο της Μαρίνας το σκάφος δεν 
βρίσκεται στη Μαρίνα (απέπλευσε 
πριν την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου).  
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Όνομα 
Σκάφους 

Περίοδος 
Οφειλής 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2017 

€ 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2018 

€ 

Ενέργειες 

Γ 2011-
31.12.2018 

19.785 18.119 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση 
αρ.15770/2014 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Στις 20.1.2014 έγινε 
κατάσχεση του σκάφους σύμφωνα με 
το άρθρο 7Α του Ν.4/77 (13.6.2014 
επιστολή απαγόρευσης απόπλου). 

Το 2018 εξόφλησε τα οφειλόμενα για 
τα έτη 2012 & 2013.  

Στις 14.5.2018 και 19.11.2018 
στάληκαν στον ιδιοκτήτη του σκάφους 
ειδοποιήσεις για πληρωμή (notice for 
payment).  

Δ 2015-
31.12.2018 

12.332 16.386 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση 
αρ.290/2017 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Όπως πληροφορηθήκαμε στέλνονται 
στον ιδιοκτήτη του σκάφους 
ειδοποιήσεις για πληρωμή (notice for 
payment). Η τελευταία ειδοποίηση 
στάληκε στις 12.10.2018. 

Ε 2009-2013 13.113 13.113 Όπως μας αναφέρθηκε από τον 
Υπεύθυνο Μαρίνας, το σκάφος ήταν 
εγκαταλειμμένο. Έγινε καταχώριση 
ποινικής υπόθεσης αρ. 14407/2009 
εναντίον προσώπων που θεωρούνταν 
ότι είχαν τον έλεγχο του σκάφους 
ωστόσο ο δικηγόρος του Οργανισμού 
απέσυρε την υπόθεση διότι δεν 
μπορούσε να γίνει σύνδεση τους με το 
σκάφος και να προσκομιστεί 
αξιόπιστη μαρτυρία. Στις 15.3.2013 το 
σκάφος εκποιήθηκε για το ποσό των 
€6.000 (άρθρο 7Α Ν.44/77). 
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Όνομα 
Σκάφους 

Περίοδος 
Οφειλής 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2017 

€ 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2018 

€ 

Ενέργειες 

Ζ 2008-2011 8.634 8.634 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
14402/2009 η οποία απεσύρθη στις 
8.3.2010 ως μη επιδοθείσα. Σύμφωνα 
με επιστολή του δικηγόρου του 
Οργανισμού ημερ. 9.3.2010 ο 
κατηγορούμενος απεβίωσε.   

Το σκάφος πωλήθηκε σε δημόσιο 
πλειστηριασμό στις 8.8.2011 από το 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για το 
ποσό των €750. Ο Υπεύθυνος της 
Μαρίνας με επιστολές του ημερ. 
8.2.2012 και 8.10.2018 ζήτησε τη 
διαγραφή του οφειλόμενου ποσού. 

Η 2012-
31.12.2018 

17.200 20.300 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
16434/2014 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Στις 17.10.2012 έγινε κατάσχεση του 
σκάφους (άρθρο 7Α Ν.44/77).  

Η τελευταία ειδοποίηση για εξόφληση 
της οφειλής στάληκε στις 26.11.2018. 

Θ 2012-
31.12.2018 

10.801 12.886 Καταχωρίστηκαν 2 ποινικές 
υποθέσεις. Η αρ. 3347/2015 για την 
οποία εκδόθηκε διάταγμα ημερ. 
16.11.2018 για την καταβολή του 
ποσού των €2.875 και η αρ. 910/2018 
η οποία απεσύρθη λόγω αδυναμίας 
επίδοσης. 

Στις 13.12.2017 στάληκε στον 
ιδιοκτήτη του σκάφους ειδοποίηση για 
πληρωμή.   

Στις 23.11.2018 έγινε κατάσχεση του 
σκάφους (άρθρο 7Α Ν.44/77).  

Ι 2015-
31.12.2018 

13.762 18.055 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
10244/2015 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη.  
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Όνομα 
Σκάφους 

Περίοδος 
Οφειλής 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2017 

€ 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2018 

€ 

Ενέργειες 

Κ 2009-2013 8.010 8.010 Καταχωρίστηκαν 2 ποινικές υποθέσεις 
η αρ. 19864/2011 και η και η αρ. 
15775/2014 για τις οποίες εκδόθηκαν 
διατάγματα καταβολής των 
οφειλόμενων ποσών στις 15.11.2012 
και 24.2.2016 αντίστοιχα. Μέχρι την 
ημερομηνία του ελέγχου δεν υπήρξε 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του 
δικαστηρίου. 

Λ 2014-2016 9.178 9.178 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
4641/2016 και στις 20.3.2018 
εκδόθηκε διάταγμα αποζημίωσης για 
το ποσό των €5.120,95 με αναστολή 
εκτέλεσης εννέα μηνών. Σύμφωνα με 
την απόφαση εάν ο κατηγορούμενος 
δεν καταβάλει την αποζημίωση θα 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έξι 
μηνών. 

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία ο 
κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε 
με το διάταγμα και η υπόθεση θα 
προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία.   

Μ 2011-
31.12.2018 

25.026 28.126 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
16371/2014 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Ν 2007-2010 10.119 10.119 Το σκάφος πωλήθηκε σε δημόσιο 
πλειστηριασμό στις 8.8.2011 από το 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για το 
ποσό των €1.000. Σύμφωνα με 
επιστολή του Υπεύθυνου της Μαρίνας 
ημερ. 3.10.2018 προς την Τεχνική 
Επιτροπή Διαγραφής Μη 
Εισπράξιμων Χρημάτων, Αξιών και 
Υλικών ο ιδιοκτήτης απεβίωσε και 
εισηγείται τη διαγραφή του 
οφειλόμενου ποσού. Σχετική επιστολή 
με εισήγηση για διαγραφή του 
οφειλόμενου ποσού έστειλε και στο 
Λογιστήριο του ΚΟΤ στις 8.2.2012. 
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Όνομα 
Σκάφους 

Περίοδος 
Οφειλής 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2017 

€ 

Οφειλόμενο 
Ποσό στις 
31.12.2018 

€ 

Ενέργειες 

Ξ 2015-
31.12.2018 

11.278 15.093 Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού 
Συμβούλου του Οργανισμού ημερ. 
23.7.2015 επειδή υπάρχει θέμα 
αμφισβήτησης αναφορικά με την 
ιδιοκτησία του σκάφους, το οποίο 
διεκδικείται από δύο άτομα, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να 
κατακρατήσει το σκάφος στη Μαρίνα 
μέχρις ότου του επιδοθεί Διάταγμα 
Δικαστηρίου που να αναφέρει σε ποιο 
πρέπει να παραδοθεί το σκάφος. 
Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία 
του ελέγχου το θέμα δεν είχε 
διευθετηθεί. 

Ο 2011-
17.9.2015 

8.188 8.188 Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση αρ. 
11730/2015 η οποία απεσύρθη την 
1.12.2016 λόγω του ότι ο 
κατηγορούμενος απεβίωσε.  

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον 
υπεύθυνο της Μαρίνας Λάρνακας, το 
σκάφος δεν βρίσκεται στη Μαρίνα.  
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Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα, υπάρχουν αδυναμίες στην 
παρακολούθηση και στη λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη 
των οφειλομένων τελών ελλιμενισμού, με αποτέλεσμα σημαντικά ποσά να παραμένουν 
ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο του χρόνου, να καθίσταται δύσκολη 
ή/και αδύνατη.  

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7Α του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου 
«ο Οργανισμός Τουρισμού «…..κέκτηται εξουσίαν να διεκδικήση, επί 
δικαστηρίω, οιαδήποτε οφειλόμενα δικαιώματα ή έξοδα, ή το υπόλοιπον αυτών 
εφ’ όσον το προϊόν της εκποιήσεως δεν επαρκεί διά να καλύψη ολόκληρον το 
οφειλόμενον ποσόν». Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχουν 
περιπτώσεις για τις οποίες έγινε εκποίηση του σκάφους αλλά δεν επιτεύχθηκε η 
αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 

 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις για τις οποίες καταχωρίστηκε στο δικαστήριο 
ποινική υπόθεση χωρίς να γίνει προσπάθεια είσπραξης των οφειλόμενων 
ποσών με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν 
με την απόφαση του δικαστηρίου και δεν λήφθηκαν περαιτέρω εισπρακτικά 
μέτρα.  

 Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχουν και κάποιες 
περιπτώσεις για τις οποίες η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών έχει καταστεί 
αδύνατη και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες για τη 
διαγραφή των μη εισπράξιμων ποσών. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την ανησυχία της για το πιο πάνω θέμα, γιατί 
δεν έχουν ληφθεί έγκαιρα μέτρα για την άμεση είσπραξη των εσόδων από τέλη 
ελλιμενισμού. Προς αποφυγή συσσώρευσης οφειλόμενων τελών στο μέλλον, 
εισηγούμαστε την προπληρωμή των τελών ελλιμενισμού. Σχετική με το θέμα είναι και 
η Εγκύκλιος αρ. 1696 ημερ. 5.11.2012 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

Επίσης εισηγηθήκαμε την ανάπτυξη σχετικού λογισμικού για τα τέλη ελλιμενισμού. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε ότι ο ΚΟΤ 
και μετέπειτα το Υφυπουργείο Τουρισμού προέβηκαν σε όλα τα δυνατά μέτρα 
είσπραξης των τελών ελλιμενισμού και συγκεκριμένα ως εξής: 

α. Ειδοποιήσεις πληρωμής μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνων, φαξ και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

β. Κατασχέσεις και εκποιήσεις σκαφών. Καθορίστηκε σαφής διαδικασία εκποίησης 
των σκαφών με επαγγελματική εκτίμηση των σκαφών και με διαφανείς 
διαδικασίες. Δηλαδή γίνεται ενημέρωση προς το κοινό για την ημερομηνία 
εκποίησης των σκαφών, τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων της Μαρίνας 
Λάρνακας, όσο και στον ημερήσιο τύπο μέσω δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες. 

γ. Διευθετήσεις με επιταγές. 

δ. Διευθετήσεις με υπογραφή γραμματίων. 

ε. Λήψη δικαστικών μέτρων. 

στ. Ενημέρωση Δικηγόρων/Αστυνομίας για την είσπραξη των εκδοθέντων από τα 
επαρχιακά Δικαστήρια Διαταγμάτων πληρωμής. 
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Μας ενημέρωσε επίσης ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού, έχει εκδώσει σχετική οδηγία 
με ημερ. 30.4.2019, υιοθετώντας τη σύσταση της Υπηρεσίας μας για προπληρωμή 
των δικαιωμάτων ελλιμενισμού.  

Μας πληροφόρησε επίσης ότι στις 11.4.2019 έδωσε οδηγίες στην Μονάδα Ελέγχου 
για διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην Μαρίνα Λάρνακας με σκοπό την υποβολή 
σημειώματος με βελτιωτικές εισηγήσεις και η Μονάδα Ελέγχου στις 31.5.2019 
υπέβαλε στον ίδιο έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου και αναμένονται σχετικές 
οδηγίες.   

11. Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.  

Κατά τη διάρκεια του 2018 έγιναν 164 εκδηλώσεις και τα συνολικά έξοδα και έσοδα 
ανήλθαν σε €342.525 και €455.748 αντίστοιχα.   

Στις 31.12.2018 εκκρεμούσε η είσπραξη ποσού ύψους €86.711 που αφορά σε 25 
χρεώστες εκδηλώσεων στο Συνεδριακό Κέντρο.  Ποσό €20.100 αφορά σε οφειλές 
προηγούμενων χρόνων.  Αναφέρεται ότι στις 8.5.2018 η Διευθύντρια Τμήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας ενέκρινε εισήγηση λειτουργών του Οργανισμού η οποία 
προνοούσε την καταβολή του   50% του συμφωνηθέντος ποσού με την υπογραφή της 
συμφωνίας χρήσης του Συνεδριακού Κέντρου και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού 
πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Από τον έλεγχο των συμβολαίων εντοπίστηκαν (α) 
περιπτώσεις στις οποίες δεν ενσωματώθηκε στο Μέρος Γ η πιο πάνω πρόνοια, (β) σε 
κάποια συμβόλαια υπήρχε διαφορετική πρόνοια αποπληρωμής (γ) ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις  οι όροι πληρωμής, δεν εφαρμόστηκαν.   

Σύσταση: Για σκοπούς διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των 
χρηστών του Συνεδριακού Κέντρου, οι όροι των συμβολαίων που ετοιμάζονται 
πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και να είναι σύμφωνοι με τις προαναφερόμενες οδηγίες 
της Διευθύντριας Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Επίσης, να λαμβάνονται όλα τα 
ενδεικνυόμενα  μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών.  

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς πληροφόρησε ότι έχουν 
ληφθεί οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες ώστε οι όροι των συμβολαίων να είναι 
ομοιόμορφοι σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύντριας του Τμήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας. 

΄Εχουν, επίσης, ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποτέλεσμα να εισπραχθούν 
όλα τα έσοδα των οποίων η καταβολή εκκρεμούσε εκτός από τρεις περιπτώσεις για 
τις οποίες έχουν ληφθεί νομικά μέτρα. 

Επίσης το Υφυπουργείο Τουρισμού, μετά από απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, προχωρεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, στην ετοιμασία 
όρων για ανάθεση του Συνεδριακού Κέντρου σε ιδιώτη διαχειριστή. 

12. Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και 
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Απένταξη έργου «Λιμανάκι - Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 
της ξενοδοχειακής μονάδας Δ».  

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, αναφορικά με 
τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού για τα έτη 2014, 2015 και 2016. 
Αναφέρεται σχετικά ότι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΓΔ ΕΠΣΑ), με επιστολή της 
στις 16.4.2015, προς την τέως Αν. Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, απαίτησε την 
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απένταξη του πιο πάνω έργου (Απόφαση Ένταξης ημερ. 2.7.2010), με βάση την 
τελική θέση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ως εκ τούτου, οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στα 
πλαίσια του έργου θα πρέπει να αφαιρεθούν στο σύνολο τους με οικονομική 
διόρθωση ύψους €765.486 (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη/χορηγία) και €1.421.617 
(επιλέξιμη ιδιωτική συμμετοχή/δαπάνη δικαιούχου).  

Ενόψει των πιο πάνω, στην ΄Εκθεση ελέγχου για το 2016 η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε όπως: 

(i) Ο Οργανισμός προχωρήσει στη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας για 
διαπίστωση τυχόν ευθυνών για παραλείψεις και/ή λανθασμένες ενέργειες 
λειτουργών του, που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του 
Κράτους, αφού με απόφαση της ΕΕ το έργο δεν ήταν επιλέξιμο για ένταξη 
στο Σχέδιο και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στην ΕΕ αφαιρέθηκαν στο 
σύνολό τους με οικονομική διόρθωση ύψους €765.486 (επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη).  

(ii) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν 
από την εν λόγω εταιρεία ως εξελεγμένες, ήταν παραποιημένες, μελετηθεί 
το ενδεχόμενο η εν λόγω εταιρεία να επιστρέψει το σύνολο της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως, σύμφωνα με την πρόνοια του 
Ενημερωτικού Οδηγού του Σχεδίου αρ. 7.6.1, στην οποία αναφέρεται ότι, 
αν διαπιστωθεί ότι πριν ή/και μετά την έγκριση της επένδυσης και την 
παροχή της ενίσχυσης έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία 
και πληροφορίες, τότε αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το 
σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως.  Παράλληλα, εισηγηθήκαμε 
όπως το θέμα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
αφού ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα. 

Το Υπουργείο ΕΕΒ παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 
παράλληλα διεξήχθη έρευνα από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αμμοχώστου 
για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου 
με επιστολή της ημερ. 5.10.2018 υπέδειξε ότι από το μέχρι στιγμής ανακριτικό έργο 
που έχει επιτελεσθεί δεν έχουν προκύψει ποινικά αδικήματα εναντίον των λειτουργών 
του ΚΟΤ αλλά για κάποιους εξ αυτών φαίνεται να προκύπτουν πειθαρχικά 
αδικήματα. 

Με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 11.9.2018, 
καταχωρίστηκε η αστική αγωγή αρ. 589/2018 στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Αμμοχώστου εναντίον της εταιρείας για ανάκτηση του ποσού των €765.486 πλέον 
τόκων και εξόδων.  Επίσης, με την  απόφαση αρ. ΑΠ 86.081 ημερ. 1.11.2018 του 
Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε Ερευνώντας Λειτουργός για τη διεξαγωγή 
πειθαρχικής έρευνας εναντίον συγκεκριμένων λειτουργών του Οργανισμού για τη 
διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από 
παραλείψεις και/ή λανθασμένες ενέργειες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την 
οικονομική επιβάρυνση του Κράτους.      

Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρείται ενήμερη για τυχόν εξελίξεις. 
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13. Συνεργασία Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με Οργανωτές Ταξιδιών 
(Ο.Τ.) Εξωτερικού και με Αερομεταφορείς. 

Γενικά. 

Κατά τα έτη  2017 και 2018 εφαρμόζονταν οι ακόλουθες συνεργασίες με Ο.Τ. 

 Τριετείς συνεργασίες: Συνεργασίες με τουριστικά γραφεία σύμφωνα με τις 
αφίξεις τουριστών. Όλες οι συνεργασίες έληξαν μέχρι την περίοδο Χειμώνας 
2017/2018.  

 Σχέδια κινήτρων: Τα σχέδια κινήτρων είναι σχέδια απόδοσης (performance 
related) και αφορούν κάθε χώρα.  Δηλαδή έχει ετοιμαστεί σχέδιο για κάθε 
αγορά στο οποίο καθορίζεται η αμοιβή ανά τουρίστα και ισχύουν για όλα τα 
τουριστικά γραφεία της συγκεκριμένης χώρας. Οι διαφημιστικές ενέργειες 
καθορίζονται με την ανάθεση της σύμβασης. 

 Διαφήμιση σε τρίτους 75%/25%:  Καταβάλλεται το 75% του κόστους της 
διαφήμισης που καταβάλλει ο Ο.Τ. σε τρίτους. 

 Διαφήμιση στα μέσα τους:  Καταβάλλεται 100% για διαφήμιση σε μέσα των 
Ο.Τ. για ποσά που δεν ξεπερνούν τις €10.000 (πολιτική σύμφωνα με νέους 
Κανονισμούς). 

(α)  Δαπάνη.  Οι συνολικές δαπάνες των Κονδυλίων «Διαφημίσεις και Τουριστική 
Προβολή – Συνεργασία με Τουριστικούς Εταίρους στο Εξωτερικό», «Διαφημίσεις και 
Τουριστική Προβολή – Σχέδιο Ανάπτυξης Χειμερινού Τουρισμού» και «Συνεργασίες με 
Αεροπορικές Εταιρείες», για το 2017 και 2018, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από 
το λογιστικό σύστημα στις 4.3.2019, ανήλθαν σε €16.584.264 και  €8.691.685 
αντίστοιχα.  (Σημειώνεται ότι στα ποσά του 2018 δεν περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις για 
ενέργειες του 2018 οι οποίες δεν πληρώθηκαν μέχρι τις 31.12.2018).  Οι εν λόγω 
δαπάνες αφορούν σε κοινές διαφημιστικές ενέργειες, με τη συνεισφορά του Οργανισμού 
να ανέρχεται στο 75% του κόστους των ενεργειών διαφήμισης των Ο.Τ. και άλλων 
εταίρων στο εξωτερικό, και σε διαφήμιση στα μέσα των Ο.Τ. και άλλων εταίρων στο 
εξωτερικό, με βάση τη Πολιτική Συνεργασίας που εγκρίθηκε στις 7.6.2006  από τον τότε 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την απόφαση που λήφθηκε σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16.1.2008 με τους τότε Υπουργούς Οικονομικών 
και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού 
και σε άλλες διαφημιστικές ενέργειες στα μέσα των Ο.Τ. 

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. 
Λογαριασμού 

2017 
€ 

2018 
€ 

Αριθμός 
Συνεργασιών 

Όνομα Λογαριασμού 2017 2018 
Συνεργασίες με Εταίρους Εξωτερικού 4020124 14.484.431 7.311.534 64 67 
Σχέδιο Ανάπτυξης Χειμερινού 
Τουρισμού 4020134        44.806              0   
  14.529.237 7.311.534   
Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες 4020133 2.055.027 1.380.151   
  16.584.264 8.691.685   

Σημειώσεις 

(1) Τα ποσά λήφθηκαν από καταστάσεις του λογιστηρίου ημερ. 4.3.2019. 

(2) Τα ποσά του 2018 δεν είναι ενημερωμένα με τις δεσμεύσεις για ενέργειες του 
2018 που δεν έχουν πληρωθεί. 
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(β) Συνεργασίες με Ο.Τ. εξωτερικού. Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στις 
επιστολές μας αναφορικά με τον έλεγχο του Οργανισμού για τα έτη 2013-2016.  
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το  ΔΣ του  Οργανισμού, με σχετικές αποφάσεις του 
στις 26.7.2016 και 6.9.2016, προέβη στην έγκριση νέων εσωτερικών κανονισμών 
που αφορούν στις συνεργασίες με Ο.Τ., στους οποίους, όπως αναφέρεται σε σχετικό 
σημείωμα της τέως Αν. Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού, ημερ. 10.7.2016, 
έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας.  

Στις 31.12.2018 ο Οργανισμός ήταν συμβεβλημένος με 67 Οργανωτές Ταξιδίων. 

(γ) Συνεργασίες με Αερομεταφορείς. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι ο 
Οργανισμός, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος της μη επαρκούς 
απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με δυνητικές πηγές τουρισμού, 
εφάρμοζε τα τελευταία χρόνια, σε ad hoc βάση, άτυπες ενέργειες συνεργασίας 
προβολής, σε ίδια μέσα που διαθέτουν αεροπορικές εταιρείες.   

Στις 31.12.2018 ο Οργανισμός ήταν συμβεβλημένος με 10 αεροπορικές εταιρείες με 
συνολική δαπάνη €1.380.151 (στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις για 
ενέργειες του 2018 οι οποίες δεν πληρώθηκαν μέχρι τις 31.12.2018) (2017 €2.055.028) .   

Σύμφωνα με τους εγκριμένους κανονισμούς η συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες 
θα διέπεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Επίσης, η συνεργασία θα 
περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις δρομολόγησης νέων πτήσεων ή/και 
επέκτασης πτήσεων σε μη εξυπηρετούμενες περιόδους, στη βάση κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια (3 έτη), ώστε να μην διαιωνίζεται 
και να δημιουργεί εξαρτήσεις και στρεβλώσεις. 

14. Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προβολής (ΕΤΑΠ). 

Έτος 2017 

Προϋπολογισμός €680.000  

Πραγματική Δαπάνη €672.974  

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, για κάθε ΕΤΑΠ προβλέπεται, η διάθεση €113.330 
(€80.000 για τις διάφορες δράσεις και €33.330 για Μισθούς και Λειτουργικά Έξοδα). 
Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Σημείωμα οι πιστώσεις θα διατεθούν για την 
υλοποίηση των τομέων παρέμβασης  που προβλέπονται στη Στρατηγική Τουρισμού, 
ιδιαίτερα στα πλαίσια του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν οι Περιφερειακές 
Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  (Λευκωσίας, Λάρνακας, 
Αμμοχώστου, Λεμεσού, Πάφου, Τροόδους) μέσα από τη Στρατηγική Τουρισμού και 
τις επί μέρους στρατηγικές προτεραιότητες της κάθε περιφέρειας. Οι πιστώσεις που 
προβλέπονται θα καλύψουν τις ακόλουθες ενέργειες:  

 Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και αναβάθμιση του προϊόντος και των εμπειριών.  

 Προώθηση ενεργειών με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 Επιχορήγηση θεματικών επαρχιακών θεσμών εκδηλώσεων που διοργανώνουν 
και προβάλουν οι ΕΤΑΠ και οι οποίες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος. 

 Συνεργασία του Οργανισμού με τις ΕΤΑΠ για υλοποίηση δράσεων στους τομείς 
του τουριστικού προϊόντος (ανάπτυξη, βελτίωση, αναβάθμιση, κ.α.), της 
ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών,  της επιμόρφωσης και ανάπτυξης 
επαγγελματισμού, του περιβάλλοντος και της ποιότητας προορισμού σε ότι 
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αφορά στην «εμφάνιση και περιβάλλον σε επίπεδο δρόμου (street level)» όπως 
είναι η καθαριότητα, θέματα εξωραϊσμού, ρύπανση, οχληρία, κραχτισμός, κ.α.. 

 Έργα υποδομής. 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών/ ερευνών. 

 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής των 
λειτουργών των ΕΤΑΠ). 

 Άλλες δράσεις. 

Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο έγινε αξιολόγηση του 
τουριστικού οφέλους που προκύπτει έτσι ώστε να δικαιολογεί το ποσό της χορηγίας 
στις ΕΤΑΠ. 

Η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι ο Υφυπουργός Τουρισμού σε συνάντηση του με 
εκπροσώπους όλων των ΕΤΑΠ στις 8.4.2019, ζήτησε όπως εφεξής οι «ενέργειες που 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης των ΕΤΑΠ θα πρέπει να έχουν 
σαν κύριο στόχο: 

(α)  τον εμπλουτισμό και την οπτική αναβάθμιση της κάθε περιοχής και την 
καταπολέμηση της οπτικής ρύπανσης (street level actions) 

(β) την αναβάθμιση της κάθε περιοχής σε “smart cities”  με την εφαρμογή 
διαφόρων “digital applications”». 

Επίσης ο Υφυπουργός «ζήτησε να ετοιμαστεί από πλευράς ΕΤΑΠ αναλυτική 
ενημερωτική έκθεση για τις ενέργειες που υλοποίησαν αξιοποιώντας την 
επιπρόσθετη χορηγία των 100.000 ευρώ που δόθηκε το 2018, η οποία να αποσταλεί 
στο Υφυπουργείο το αργότερο μέχρι 3/5/2019».  

Οι ΕΤΑΠ υπέβαλαν σχετική τεκμηρίωση, η οποία αξιολογείται από το Υφυπουργείο 
με απώτερο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χορηγίας που τους 
παραχωρείται.  

15. Γραφεία Εξωτερικού του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τον Οργανισμό, στις 31.12.2018  
λειτουργούσαν 15 Γραφεία Εξωτερικού από τα οποία 8 συστεγάζονται σε Πρεσβείες 
και Προξενεία της Δημοκρατίας και 1 Γραφείο συστεγάζεται με το Εμπορικό Κέντρο στο 
Ντουμπάι.   Οι συνολικές δαπάνες των Γραφείων Εξωτερικού για το 2018, σύμφωνα 
με στοιχεία του λογιστικού συστήματος ημερ. 1.3.2019  ανήλθαν σε €2.034.632. 

 
Α/Α 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

2017 
€ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
2018 

€ 

1. ΛΟΝΔΙΝΟΥ (συστεγάζεται) 241.269 185.048 

2. ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ 398.465 431.197 

3. ΠΑΡΙΣΟΥ 169.077 85.129 

4. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 432.082 233.783 

5. ΜΙΛΑΝΟΥ 172.662 172.143 

6. ΖΥΡΙΧΗΣ 511.115 362.335 
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Α/Α 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

2017 
€ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
2018 

€ 

7. ΑΘΗΝΑΣ (συστεγάζεται) 68.528 40.084 

8. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 172.939 80.592 

9. ΜΟΣΧΑΣ (συστεγάζεται) 237.280 140.687 

10. ΤΕΛ-ΑΒΙΒ (συστεγάζεται) 177.269 108.557 

11. ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (συστεγάζεται) 80.433 75.152 

12. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (συστεγάζεται) 75.016 83.114 

13. ΝΤΟΥΜΠΑΙ (συστεγάζεται) 6.546 6.873 

14. ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (συστεγάζεται) 45.112 9.197 

15. ΚΙΕΒΟΥ (συστεγάζεται) 34.471 20.741 

 ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  2.822.264 2.034.632 

Σύσταση: Το Υφυπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε αξιολόγηση της ουσιαστικής 
συνεισφοράς των Γραφείων Εξωτερικού στην προσέλκυση τουριστών, ενόψει και της 
ύπαρξης των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο/e-marketing), η αξιοποίηση των οποίων θα 
πρέπει να επιδιωχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Περαιτέρω, θα πρέπει να 
επαναξιολογηθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης των εν λόγω Γραφείων. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι η σύσταση για 
αξιολόγηση της συνεισφοράς των Γραφείων Εξωτερικού έχει ληφθεί υπόψη και είναι 
στα μελλοντικά πλάνα του Υφυπουργείου. 

16. Κλάδος τουριστικής πληροφόρησης – Γραφεία Πληροφοριών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν ο Οργανισμός λειτουργεί 10 Γραφεία 
Πληροφοριών στην Κύπρο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, και 5 
Γραφεία Επιθεωρητών.  

Α/Α Γραφείο Πληροφοριών 
Αρ. Λειτουργών 

2018 
Αρ. Επισκεπτών 

2018 

1. Λαϊκής Γειτονιάς 2 20.650 

2. Λάρνακας (Μαρίνα Λάρνακας) 4 21.637 

3. Λεμεσού 3 26.374 

4. Γερμασόγειας 3 15.113 

5. Πλατρών (με άδεια ασθενείας 
από 7/2018) 

1 4.300 

6. Πάνω Πάφου 3 25.777 

7. Κάτω Πάφου 3 23.234 

8. Πόλης Χρυσοχούς 1 3.822 

9. Αγίας Νάπας 2 19.464 

10. Πρωταρά 1 9.254 

 ΟΛΙΚΟ 23 169.625 
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Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, 
το πρόβλημα αναφορικά με την εγκυρότητα του αριθμού των επισκεπτών στα 
Γραφεία παραμένει καθώς οι αριθμοί που καταγράφονται δεν μπορούν να 
επιβεβαιωθούν.  

Αναφέρεται ότι η ΥΕΕ του Οργανισμού διενήργησε, μετά από αίτημα του Τμήματος 
Προβολής, έρευνα σχετικά με την επισκεψιμότητα των Γραφείων Πληροφοριών του 
Οργανισμού, την οποία υπέβαλε στις 20.10.2017 στον τέως Αν. Γενικό Διευθυντή. 
Στη συγκεκριμένη έρευνα εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Όπως και στον προηγούμενο έλεγχο που διενεργήθηκε από την ΥΕΕ κατά το 
2015, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, προβλήματα στελέχωσης, λειτουργίας και 
ωραρίου των Γραφείων Πληροφοριών. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις το βιβλίο των επισκέψεων συμπληρωνόταν 
λανθασμένα. 

 Κάποιοι υπάλληλοι στα Γραφεία Πληροφοριών εξακολουθούν να εργάζονται σε 
πενθήμερη και άλλοι σε εξαήμερη βάση. 

Η ΥΕΕ εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 την μείωση ή αύξηση λειτουργών σε συγκεκριμένα γραφεία (ανάλογα με την 
επισκεψιμότητα τουριστών), 

 την πιστή τήρηση των  ωραρίων σύμφωνα τις αναρτημένες πινακίδες του κάθε 
γραφείου, 

 τη διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας, 

 το κλείσιμο ορισμένων γραφείων κατά τη χειμερινή περίοδο, 

 την λειτουργία γραφείων το Σάββατο ή κάθε Σάββατο,  

 τη μελέτη μετακίνησης του Γραφείου στη Λαϊκή Γειτονιά, 

 να επεξηγηθεί με παραδείγματα ο τρόπος καταγραφής των επισκέψεων 
τουριστών και να αποσταλεί εκ νέου σχετική εγκύκλιος του Αν. Γενικού 
Διευθυντή,  

 να αλλάξει το καθεστώς εργασίας στα Γραφεία Πληροφοριών ώστε να υπάρχει 
ομοιομορφία στον τρόπο λειτουργίας και να είναι ευέλικτο και να καλύπτει τις 
ανάγκες λειτουργίας για κάθε γραφείο. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του 
Οργανισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του Κράτους να ξεκαθαρίσει πως λειτουργεί το καθεστώς εξαήμερων λειτουργών 
και τι ισχύει στην Δημόσια Υπηρεσία. 

Αναφέρεται ότι όσον αφορά στα θέματα ωραρίου, καθεστώς εργασίας και αδειών των 
υπαλλήλων στάλθηκε στις 11.1.2018 σχετική επιστολή στην Αν. Διευθύντρια του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) αλλά δεν λήφθηκε  ακόμα 
απάντηση.  

Παρατηρήθηκε ότι, σύμφωνα με κατάσταση “General budget/commitment for 
Management –Balances” για την περίοδο 1.1.-31.12.2018 με ημερομηνία εκτύπωσης 
7.3.2019, το συνολικό κόστος λειτουργίας των πιο πάνω Γραφείων ανήλθε στα 
€197.616 (2017: €237.302), ενώ το ποσό που κατανεμήθηκε στα πιο πάνω Γραφεία 
ήταν €152.630 (2017: €191.046).  
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Συστάσεις:   

(α) Ο καθορισμός του ωραρίου, το καθεστώς εργοδότησης των λειτουργών με 
πενθήμερη και εξαήμερη εργασία, όπως π.χ., ο ελεύθερος χρόνος και ο τρόπος 
υπολογισμού του σε περιπτώσεις άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να καθοριστεί άμεσα.    

(β) Για σκοπούς ορθής πληροφόρησης και αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται 
κατανομή όλων των εξόδων στα αντίστοιχα Γραφεία. 

(γ) Η λειτουργία των Γραφείων Πληροφοριών θα πρέπει να επαναξιολογηθεί κατά 
την ετοιμασία της νέας δομής του Υφυπουργείου Τουρισμού.  

Σύμφωνα με τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου η κατανομή εξόδων στα 
αντίστοιχα γραφεία δεν θα προσφέρει οποιοδήποτε όφελος στο Υφυπουργείο παρά 
μόνο επιπρόσθετο διοικητικό κόστος, θέση με την οποία η Υπηρεσία μας διαφωνεί. 

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι η λειτουργία των Γραφείων Πληροφοριών επαναξιολογήθηκε 
από το Υφυπουργείο Τουρισμού μετά από τις επιτόπιες επισκέψεις του Υφυπουργού 
Τουρισμού στα γραφεία που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο. Αποφασίστηκε όπως 
κλείσουν τα γραφεία στη Γερμασόγεια και Κάτω Πάφο μετά το τέλος της καλοκαιρινής 
περιόδου. Επίσης, αποφασίστηκε όπως όλα τα υπόλοιπα γραφεία παραμένουν ανοικτά 
και τον χειμώνα αλλά να τους ανατεθούν επιπλέον εργασίες π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις 
εξωτερικού, φιλοξενίες δημοσιογράφων από το εξωτερικό και άλλες εργασίες που 
σχετίζονται με την προβολή της χώρας μας.   

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού μάς ενημέρωσε επίσης ότι, 
σε συνέχεια της αναστολής λειτουργίας των γραφείων αεροδρομίων και λιμανιού, 
έγινε αποτελεσματικότερη κατανομή προσωπικού στα υπόλοιπα γραφεία, τα οποία 
έχουν πλέον στελεχωθεί επαρκώς και ότι όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό 
(πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία, άδειες ανάπαυσης, ωράριο εργασίας κτλ) 
διευθετούνται κατόπιν συστάσεων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού (ΤΔΔΠ). 

17. Ανώνυμες καταγγελίες εναντίον Λειτουργού Επιθεώρησης Α. 

Κατόπιν καταγγελίας που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, 
αποστείλαμε σχετική επιστολή στις 15.3.2018 στον Αν. Γενικό Διευθυντή ΚΟΤ για 
διερεύνηση. Ο Αν. Γενικός Διευθυντής διόρισε ερευνώντα Λειτουργό για την 
διεξαγωγή Διοικητικής Έρευνας με σκοπό την εξέταση καταγγελίας εναντίον του 
Λειτουργού η οποία αφορούσε τη συμμετοχή του στη διαχείριση/ συνδιαχείριση/ 
ενοικίαση μη αδειούχων τουριστικών επαύλεων στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.   

Η Διοικητική Έρευνα ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στον Αν. Γεν. Διευθυντή του 
Οργανισμού στις 21.5.2018. Εξετάστηκε από την Επιτροπή Ελέγχου στις 12.6.2018, 
η οποία αποφάσισε όπως εγκρίνει και υιοθετήσει το πόρισμα της έρευνας, το οποίο 
συστήνει τη διενέργεια πειθαρχικής διαδικασίας για την εξέταση   ενδεχομένου 
διάπραξης εκ μέρους του Λειτουργού πειθαρχικών αδικημάτων. Το θέμα 
παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε συνεδρία του στις 19.6.2018, 
αποφάσισε την διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας εναντίον του. 

Στις 6.7.2018 ο Αν. Γενικός Διευθυντής διόρισε 2 Ερευνώντες Λειτουργούς, οι οποίοι 
στις 14.9.2018 υπέβαλαν ολοκληρωμένη Πειθαρχική Έρευνα, σύμφωνα με την οποία 
ο Λειτουργός σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση τουριστικών επαύλεων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 20.11.2018, αποφάσισε να μην 
προχωρήσει στην διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας και να παραπέμψει το πόρισμα 
στην ΕΔΥ, για την έναρξη και ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας από την ίδια.  

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, με επιστολή του προς τον 
Γενικό Εισαγγελέα, ημερ. 6.2.2019, παρέπεμψε το θέμα, ζητώντας τη συμβουλή του 
για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μας ενημέρωσε ότι η Νομική Υπηρεσία, 
με σχετική επιστολή της με ημερ. 28/2/2019, ενημέρωσε  τον Αν. Γενικό Διευθυντή 
του Υφυπουργείου πως με τα δοθέντα στοιχεία και δεδομένα, που της παρέθεσε ο 
ΚΟΤ, δεν μπορεί να συνεχισθεί οποιαδήποτε υπόθεση εναντίον του Λειτουργού, 
εκτός εάν η αρμόδια αρχή ήθελε διατάξει εντός εύλογου χρόνου, οποιαδήποτε 
συμπληρωματική έρευνα σε περίπτωση ύπαρξης νέων στοιχείων. Όπως 
ενημερωθήκαμε ο περαιτέρω χειρισμός του θέματος εξετάζεται από το Υφυπουργείο.  

Αναφέρεται επίσης ότι σε σημείωμα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του 
Οργανισμού προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού ημερ. 
21.1.2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, γίνεται εισήγηση «ότι εφόσον φαίνεται να 
προκύπτουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του Λειτουργού στην Επαρχία Πάφου, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για την μετακίνηση του σε άλλη Επαρχία».  Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την πιο 
πάνω εισήγηση.   

18.  Εθνική Στρατηγική Τουρισμού. 

Η «Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης» της Προεδρίας και το ΥΕΕΒ 
αποφάσισαν την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και κατόπιν προκήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού από το ΥΕΕΒ, το έργο της ετοιμασίας μελέτης για τη 
διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού για την περίοδο 2017-2030, 
ανατέθηκε στις 13.1.2016 στην ισπανική εταιρεία Α με κόστος €397.000 πλέον ΦΠΑ. 

Στη μελέτη έγινε εισήγηση για δημιουργία ‘Εθνικής Αρχής Τουρισμού’ (National 
Tourism Authority). Σύμφωνα με τα βασικά πορίσματα της μελέτης, η Κύπρος έχει 
δυνατότητες να αυξήσει τον τουριστικό τομέα ποιοτικά και ποσοτικά.   

Στη μελέτη υποβάλλεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με 4 χρονικά στάδια 
υλοποίησης της στρατηγικής.  Επίσης παρατίθενται εκτιμήσεις για τα κεφάλαια που 
θα απαιτηθούν (ιδιωτικά και δημόσια) κατά τις 4 φάσεις υλοποίησης της στρατηγικής.  
Η οικονομική συνεισφορά του Κράτους αφορά δράσεις για σχεδιασμό, διαχείριση και 
εκτέλεση της στρατηγικής (€557 εκ.), τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου εμπειριών 
(€376 εκ.) και τη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών ωφελείας (€1,1 δις).  

Τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της μελέτης παρουσιάστηκαν στους φορείς του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με θέματα τουρισμού στις 
3.10.2017.  Ακολούθησε δημόσια διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
(ΥΕΕΒ, Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ΚΟΤ 
και Hermes Airports) και των επηρεαζόμενων από τις 3.10.2017 μέχρι τις 30.11.2017, 
οι απόψεις των οποίων αξιολογήθηκαν για αξιοποίηση τους κατά την οριστικοποίηση 
της στρατηγικής. 

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
εισηγήθηκε τον ακόλουθο σχεδιασμό για οριστικοποίηση και εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού: 
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(α) Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη 
Φέρουσας Ικανότητας για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

(β) Εξασφάλιση των απόψεων όλων των Υπουργείων αναφορικά με το 
περιεχόμενο της μελέτης.  

(γ) Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων  της 
δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβανομένων των απόψεων που θα ληφθούν από τα 
διάφορα Υπουργεία. 

(δ) Εξέταση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

(ε) Τελική διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης που έχει προτείνει 
η εταιρεία Α. 

(στ) Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων και εφαρμογή της στρατηγικής όπως θα 
οριστικοποιηθεί. 

Στις 17.1.2018 Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (Αρ. Απόφασης 84.159): 

(α) Να εγκρίνει το σχεδιασμό για την τελική διαμόρφωση και την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού μέχρι το 2030 που προτάθηκε από τη 
Διεπιστημονική Ομάδα Έργου. 

(β) Να καλέσει τους Υπουργούς να υποβάλουν στη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου 
τις θέσεις των Υπουργείων τους όσο αφορά στο περιεχόμενο της μελέτης. 

(γ) Να καλέσει τους Υπουργούς που έχουν σχετικές αρμοδιότητες να ορίσουν 
εκπροσώπους σε διευρυμένη σύνθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου με 
σκοπό την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή/και τις θέσεις των Υπουργείων τους κατά 
την ανάπτυξη των επιμέρους Σχεδίων Δράσης. 

(δ) Οι απαιτούμενες πιστώσεις για κάλυψη κόστους άυλων δράσεων, οι οποίες θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός του 2018, να καλυφθούν από εξοικονομήσεις του 
ΥΕΕΒ.  Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν εξοικονομήσεις, εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις. 

(ε) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΕΒνα καθορίσει το μηχανισμό ο οποίος θα 
αναλάβει τη διεκπεραίωση των ενεργειών για τη τελική διαμόρφωση και εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.  Σε περίπτωση δημιουργίας Υφυπουργείου 
Τουρισμού, η πιο πάνω εξουσία θα μεταφερθεί στον Υφυπουργό Τουρισμού. 

Σημειώνεται ότι, ενόψει της ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού (ΥΤ) και σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Νόμου (123(Ι)/2018), αρμόδιο για τη Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 
είναι πλέον το Υφυπουργείο Τουρισμού.  

Αναφέρεται σχετικά ότι κατά το 2019 το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε 
εργαστήρι, συναντήσεις και ζήτησε γραπτώς, σε όποιες περιπτώσεις έκρινε σκόπιμο, 
επιπλέον θέσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τη μελέτη.  Επίσης 
πραγματοποίησε εσωτερικές συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων για το θέμα 
μεταξύ όλων των Τμημάτων του Υφυπουργείου.  

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι το  Υφυπουργείο 
Τουρισμού ολοκλήρωσε, παρουσίασε και άρχισε να υλοποιεί τη νέα Εθνική 
Στρατηγική Τουρισμού 2020- 2030 και ότι ύψιστος στόχος των ενεργειών του 
Υφυπουργείου και ειδικότερα της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού  είναι η περαιτέρω 
αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και, προπάντων, η κατοχύρωση της 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξής του στο διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον που λειτουργεί. Επίσης, η μείωση της εποχικότητας και η αύξηση του 
αριθμού και κυρίως της ποιότητας των επισκεπτών, με τελικό σκοπό της αύξηση της 
προστιθεμένης αξίας του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.  

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με  αρ. 
52.2019 και ημερομηνία 20.2.2019, ενέκρινε την επιχειρηματική στόχευση της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού  της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι το 2030.   

Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με  ημερομηνία 
5.6.2019, έχει εγκρίνει το Πλάνο Δράσεων, που έχει υποβάλει το Υφυπουργείο 
Τουρισμού, για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, όπως 
υποβλήθηκε στις 20.2.2019. 

Το πλάνο καλύπτει όλες οι πτυχές της Στρατηγικής όπως, για παράδειγμα, την 
ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, τη 
δημιουργία νέου branding, τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, τον τομέα του 
μάρκετινγκ και άλλα. 
 

 


	Σύνοψη		1
	Α.	Εισαγωγή.	2
	Β.	Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.	3
	Γ.	Ευρήματα.	5
	Σύνοψη.
	Α.	Εισαγωγή.
	Β.	Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.  
	1. 	Σκοπός του ελέγχου.
	2.	Μεθοδολογία.

	Γ.	Ευρήματα.
	1.	Ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων. 
	2.	Κρατική χορηγία.
	3.	Επιχορήγηση του Ράλι Κύπρος.
	4.	Προϋπολογισμοί.
	5.	Προσωπικό.
	5.3	Επιτόπιο προσωπικό στα Γραφεία Εξωτερικού.

	6.	Λογιστικός έλεγχος του Γραφείου Εξωτερικού του Οργανισμού στη Χώρα Α.
	7.	Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
	8.	Συμφωνίες/Άδειες Χρήσης υποστατικών του Οργανισμού.
	9.	Ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής.
	10. 	Μαρίνα Λάρνακας.

	Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα, υπάρχουν αδυναμίες στην παρακολούθηση και στη λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλομένων τελών ελλιμενισμού, με αποτέλεσμα σημαντικά ποσά να παραμένουν ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο του χρόνου, να καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη. 
	 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7Α του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου «ο Οργανισμός Τουρισμού «…..κέκτηται εξουσίαν να διεκδικήση, επί δικαστηρίω, οιαδήποτε οφειλόμενα δικαιώματα ή έξοδα, ή το υπόλοιπον αυτών εφ’ όσον το προϊόν της εκποιήσεως δεν επαρκεί διά να καλύψη ολόκληρον το οφειλόμενον ποσόν». Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες έγινε εκποίηση του σκάφους αλλά δεν επιτεύχθηκε η αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.
	 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις για τις οποίες καταχωρίστηκε στο δικαστήριο ποινική υπόθεση χωρίς να γίνει προσπάθεια είσπραξης των οφειλόμενων ποσών με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου.
	 Υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου και δεν λήφθηκαν περαιτέρω εισπρακτικά μέτρα. 
	 Όπως έχει διαφανεί από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών έχει καταστεί αδύνατη και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες για τη διαγραφή των μη εισπράξιμων ποσών.
	11.	Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. 
	΄Εχουν, επίσης, ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποτέλεσμα να εισπραχθούν όλα τα έσοδα των οποίων η καταβολή εκκρεμούσε εκτός από τρεις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί νομικά μέτρα.
	12.	Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απένταξη έργου «Λιμανάκι - Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας Δ». 
	13.	Συνεργασία Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με Οργανωτές Ταξιδιών (Ο.Τ.) Εξωτερικού και με Αερομεταφορείς.
	14.	Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προβολής (ΕΤΑΠ).
	15.	Γραφεία Εξωτερικού του Οργανισμού.
	16.	Κλάδος τουριστικής πληροφόρησης – Γραφεία Πληροφοριών.
	17.	Ανώνυμες καταγγελίες εναντίον Λειτουργού Επιθεώρησης Α.
	18. 	Εθνική Στρατηγική Τουρισμού.


