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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΚΚ, Επιτροπή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

XAK Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 
αδικήματος.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 113(Ι)/2002), η Υπηρεσία μας ανέθεσε, μετά από 
διαγωνισμό, σε ιδιώτες ελεγκτές τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και του άρθρου 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 
(Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη και σε διερεύνηση καταγγελιών.  

1.1 Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Τα κύρια ευρήματα των ιδιωτών ελεγκτών, που προέκυψαν από τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της ΕΚΚ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρονται συνοπτικά πιο 
κάτω: 

 Η ΕΚΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των 
εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως εφαρμοστούν επίσημες διαδικασίες παρακολούθησης 
χρεωστών και παρακολούθησης πρόνοιας επισφαλών χρεωστών, οι οποίες να είναι πιο εντατικές 
και η πληροφόρηση από την παρακολούθηση αυτή να χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση 
χρεωστών.  

 Η ΕΚΚ δεν αναγνωρίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected Credit Losses) στα 
ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα, με βάση το Πρότυπο ΔΠΧΑ 9. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως εφαρμόζονται επαρκώς οι πρακτικές του Προτύπου ΔΠΧΑ 
9 και όπως γίνονται οι σχετικές εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις για αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές. 

 Η ΕΚΚ δεν διαχωρίζει τα εισπρακτέα από πρόστιμα και τα εισπρακτέα μη σχετιζόμενα με 
πρόστιμα στο λογιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κατάσταση από το λογιστικό 
λογισμικό να δείχνει ενιαία υπόλοιπα ανά χρεώστη, από πρόστιμα και μη-σχετιζόμενα με 
πρόστιμα. Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη για χρήση άλλων καταστάσεων και υπολογισμών προς 
απομόνωση των χρεωστών από οφειλές μη σχετιζόμενες με πρόστιμα, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες λάθους. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως διαχωρίζονται στο λογιστικό λογισμικό οι χρεώστες από 
πρόστιμα από τους χρεώστες μη σχετιζόμενους με πρόστιμα, ώστε να εξάγονται αναλύσεις από 
το σύστημα, χωρίς επιπρόσθετη εργασία από τους λειτουργούς. 

 Το λογιστικό λογισμικό της ΕΚΚ δεν προσφέρει κατάσταση χρονολογικής παρακολούθησης, με 
ομαδοποιήσεις που να διαλέγει ο χρήστης. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως ζητηθεί από την εταιρεία προμήθειας του λογισμικού να 
πραγματοποιήσει κάποιες λειτουργικές βελτιώσεις, ώστε να επιτρέπει στον χρήστη να εξάγει 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚ/01/2022 

 
 

2 
 

κατάσταση με χρονολογική παρακολούθηση, με ομαδοποιήσεις ημερών που εισάγονται από τον 
χρήστη. 

 Παρέμεναν αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις, σε σχέση με προσφυγές για επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων ή/και προστίμων και άλλες υποθέσεις, για τις οποίες οι νομικοί σύμβουλοι δεν 
μπορούσαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αρνητικής έκβασης και ούτε η ΕΚΚ είχε εκτιμήσει 
οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή/και προβλέψεις που μπορεί να προέκυπταν/ 
προκύψουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των υποθέσεων, ώστε να συμπεριλάβει κατάλληλη 
γνωστοποίηση ή/και να αναγνωρίσει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως η ΕΚΚ ζητεί κατάλληλη ενημέρωση από τους νομικούς της 
συμβούλους και ενημερώνει το μητρώο των δικαστηριακών υποθέσεων με όλες τις εξελίξεις της 
κάθε αγωγής, αλλά και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις που εκτιμώνται σε σχέση με 
κάθε υπόθεση, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της κατά την ημερομηνία της εξέτασης. 
Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να τυγχάνει ανάλογου χειρισμού στις οικονομικές καταστάσεις.  

1.2 Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

1.2.1 Διερεύνηση καταγγελιών 

1.2.1.1 Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, στις 3.1.2022 το προσωπικό της 
ΕΚΚ δεν εργάστηκε, παρόλο που η πιο πάνω ημερομηνία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες της, 
γεγονός που επιβεβαιώσαμε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με λειτουργό της ΕΚΚ. Στη συνέχεια, 
ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τη νομική βάση στην οποία στηρίχθηκε η παραχώρηση της 3.1.2022 
ως αργίας. 

1.2.1.2 Σύμφωνα με την καταγγελία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1.1 πιο πάνω, το προσωπικό 
της ΕΚΚ που ήταν επαφές ή κρούσματα του κορωνοϊού δεν προσκόμιζε στην ΕΚΚ τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση, καθώς και για τον τρόπο που η ΕΚΚ χειρίζεται, τόσο τα κρούσματα, όσο και τις επαφές 
κρουσμάτων (για παράδειγμα, παραχώρηση άδειας ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό, τηλεργασία 
με πλήρεις απολαβές, λήψη ειδικής άδειας με μειωμένες απολαβές). 

1.2.1.3 Από διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΚΚ για την κάλυψη, 
από τον Προϋπολογισμό της ΕΚΚ, του κόστους, ύψους περίπου €10.000, του αποχαιρετιστήριου πάρτι 
που θα γινόταν, με αφορμή την αποχώρηση της Προέδρου από το Συμβούλιο της ΕΚΚ, λόγω της λήξης 
της δεύτερης και τελευταίας θητείας της, επισημάναμε ότι ήταν πρωτοφανές και απαράδεκτο να 
επωμιστεί η ΕΚΚ και κατά συνέπεια ο φορολογούμενος πολίτης, το κόστος και πως η άποψή μας είναι 
ότι η απόφαση του Συμβουλίου, για κάλυψη από την ΕΚΚ της δαπάνης ενός ιδιωτικού πάρτι, ήταν 
παράνομη.  

Εισηγηθήκαμε στην ΕΚΚ να ανακληθεί η δαπάνη και να απεμπλακεί με τον ευχερέστερο τρόπο από 
όποια δέσμευση είχε αναλάβει.   
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2. Εισαγωγή 

Η ΕΚΚ είναι η δημόσια ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή, υπεύθυνη για την 
εποπτεία της αγοράς επενδυτικών 
υπηρεσιών σε κινητές αξίες, των 
συναλλαγών σε κινητές αξίες που 
πραγματοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. 
Επίσης, εποπτεύει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  

Η ΕΚΚ συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση 
και Αρμοδιότητες) Νόμου (Ν.64(Ι)/2001), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η λειτουργία 
της ΕΚΚ διέπεται από τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο Ν.73(Ι)/2009, ο οποίος 
ρυθμίζει τη δομή, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, την οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και άλλα συναφή θέματα. 

Αποστολή της ΕΚΚ είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, που να διασφαλίζει την 
προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και όραμά της είναι η 
καθιέρωση της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους και ελκυστικούς 
επενδυτικούς προορισμούς.  

Η EKK διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο και 
τον/την Αντιπρόεδρο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση και από πέντε άλλα, μη-εκτελεστικά, μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για πέντε πρόσθετα έτη. 
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Η ΕΚΚ αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα: 

Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες της ΕΚΚ είναι οι ακόλουθες: 

 Να εξετάζει αιτήσεις και να χορηγεί άδειες λειτουργίας στους οργανισμούς που βρίσκονται 
υπό την εποπτεία της, καθώς και να αναστέλλει και να ανακαλεί τις εν λόγω άδειες. 

 Να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και 
άλλων οργανωμένων αγορών της Δημοκρατίας και τις καταρτιζόμενες σε αυτές συναλλαγές. 

 Να εποπτεύει και να διενεργεί ελέγχους στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την 
εποπτεία της για να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία που διέπει τη 
λειτουργία τους.  

 Να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων της ως 
επίσης και εκ μέρους άλλων αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού. 

 Να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των κατά 
Νόμο αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί με γραπτό αίτημά της την παροχή των πληροφοριών 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό θεωρεί ότι είναι σε θέση να 
δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες. 

•Υπεύθυνο για διαχείριση κινδύνων στις δραστηριότητες της ΕΚΚ.
Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής

•Υπεύθυνο για στρατηγικό σχεδιασμό.Τμήμα Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων και 
Επικοινωνίας

•Υπεύθυνο για διερεύνηση καταγγελιών και διεξαγωγή ερευνών.Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της 
Αγοράς

•Υπεύθυνο για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΚΚ.Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών

•Υπεύθυνη για να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διαβεβαιώσεις 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες.Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

•Υπεύθυνο για θέματα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προσφορών και 
προσωπικού.Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

•Υπεύθυνο για παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά στην 
κεφαλαιαγορά.Νομικό Τμήμα

•Υπεύθυνο για παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής σχετικής 
νομοθεσίας για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Τμήμα Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

•Υπεύθυνο για θέματα πολιτικής και εφαρμογή κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστης πρακτικής.Τμήμα Πολιτικής

•Υπεύθυνο για συνεχή παρακολούθηση συμμόρφωσης αδειοδοτημένων 
οντοτήτων, ειδικά των ΚΕΠΕΥ. Τμήμα Εποπτείας

•Υπεύθυνο για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίαςΤμήμα Αδειοδοτήσεων

•Υπεύθυνο για έλεγχο συμμόρφωσης των εταιρειών.Τμήμα Εκδοτών
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 Να επιβάλλει τις κατά Νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές.  

 Να απαιτεί τη διακοπή πρακτικών 
αντίθετων προς την υπό την εποπτεία της 
νομοθεσία. 

 Να αποτείνεται σε αρμόδιο δικαστήριο 
για την έκδοση διατάγματος για τη δέσμευση 
ή επιβάρυνση ή παγιοποίηση ή να εμποδίζει 
την αποξένωση ή συναλλαγή με περιουσιακά 
στοιχεία. 

 Να εκδίδει κανονιστικού περιεχομένου 
Οδηγίες και Αποφάσεις. 

 Να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με άλλες δημόσιες Aρχές 
στη Δημοκρατία, αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και άλλους οργανισμούς. 
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 
οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

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

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

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά την κρίση του, να αναθέτει 
τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ΄ 
αυτού ελεγχόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οργανισμού δημοσίου δικαίου, αρχής 
τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβουλίου, ταμείου, αρχής, σχεδίου και οποιουδήποτε υπ΄ αυτού 
ελεγχομένου σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί 
στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου (Ν.53(Ι)/2017). 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ ανατέθηκε, κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού, 
σε ιδιώτες ελεγκτές στη βάση του πιο πάνω Νόμου. 
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Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ήταν η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης 
του ελεγχόμενου φορέα με το θεσμικό πλαίσιο, σε σχέση με συγκεκριμένες καταγγελίες που 
υποβλήθηκαν. 

Σκοπός του ελέγχου των ιδιωτικών ελεγκτών, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της σύμβασης 
που υπέγραψαν με την ΕΚΚ, ήταν η εξακρίβωση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΚ 
παρουσιάζουν αληθή και δίκαιη εικόνα. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-
πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

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

 

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

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

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

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 
ΕΚΚ, οι ιδιώτες ελεγκτές διεξάγουν τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΚΚ, σε επισκόπηση 
εγγράφων και στην επικοινωνία με το προσωπικό της ΕΚΚ. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2019, καθώς και εξέταση καταγγελιών που υποβλήθηκαν 
μεταγενέστερα. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην ΕΚΚ και οι απόψεις της 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία μας χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και 
κανόνες, τα ακόλουθα: 

α.  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2021 Νόμος τους 2021 
(Ν.34(Ι)/2021). 

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

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 
ΕΚΚ, ο έλεγχος γίνεται με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και διαδικασίες και τις συναφείς 
νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διέπουν ή σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΚΚ, 
περιλαμβανομένων της επισκόπησης μετρητών και ειδών αποθήκης και της επισκόπησης της 
ικανοποιητικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

4.1  Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 
ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.113/2002).  Η Έκθεση Ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί 
με την Επιστολή προς τη Διοίκηση της ΕΚΚ (Management Letter). 

Η σύνοψη αποτελεσμάτων περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για 
την ΕΚΚ, τα οποία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την Επιτροπή, μετά από αίτημα 
της Υπηρεσίας μας.  Επαλήθευση των στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 
Οργανισμού διενεργήθηκε, όπου αυτό αναφέρεται ρητά. 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 8.734.462 
Εκ των οποίων κρατική χορηγία 1.000.000 
Δαπάνες εκτός φορολογίας 8.146.676 
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία (80.214) 

Σημ.: Έγινε επαλήθευση των στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Αντιμισθία 
Επιτροπής και 
Αποδοχές 
Προσωπικού 

5.596.087 5.188.284 407.803 7 

Δαπάνες 
Λειτουργίας 

4.467.272 2.990.915 1.476.357 33 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

691.779 185.788 505.991 73 
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4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 
Εισπρακτέα ποσά 24.862.473 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 24.659.020 

 
Σημ.1: Το ποσό των εκκρεμών υποχρεώσεων περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

Σημ.2:  Έγινε επαλήθευση των στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

4.3 Δαπάνες προσωπικού 

4.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 92 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  4.189.156 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  45.534 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων1 

49.685 

4.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 21 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  314.053 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  14.955 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων1 

16.727 

 

  

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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4.3.3 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

 
Σύνολο 

€ 
Εορταστικές εκδηλώσεις    6.380 
Επιχορήγηση Σωματείου/Ταμείου Ευημερίας  32.941 4.179 37.120 
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

30.179 3.152 33.331 

Συνεισφορά εργοδότη στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

318.722 29.881 348.603 

Ταμείο Προνοίας 420.731 34.543 455.274 
Σύνολο   880.708 
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5. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 
συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτη ελεγκτή, ως ανάδοχος 
σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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6. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές, ως αναδόχους σύμβασης 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια θέματα που αναφέρονται σε αυτήν είναι 
τα ακόλουθα:  

6.1 Χρεώστες 

6.1.1 Αξία χρεωστών στον Ισολογισμό και ικανότητα είσπραξης. 

Κατά τις 31.12.2019, τα εισπρακτέα ανέρχονταν σε €566.387 (€901.021 στις 31.12.2018). Παρόλο 
που υπήρξε μείωση κατά €334.634, σε σύγκριση με το 2018, τα εισπρακτέα ποσά ήταν 
ανεξόφλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, τα εισπρακτέα που ήταν ανεξόφλητα 
για περισσότερο από ένα χρόνο την 31.12.2019, ανέρχονταν σε €344.500 (€261.100 στις 
31.12.2018). Παρατηρήθηκε επίσης ότι παρέμεναν ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα ύψους 
€19.865.783 (2018 €20.608.302). Μέρος της μείωσης αφορά σε διαγραφές ύψους €170.800 και 
πρόνοια επισφαλών χρεωστών €560.000, βάσει απόφασης της Επιτροπής κατά το έτος 2021. Με 
εξαίρεση τις προαναφερόμενες διαγραφές υπολοίπων και την πρόνοια επισφαλών χρεωστών, τα 
υπόλοιπα μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος και παρουσιάζονται στον ισολογισμό στην αρχική αξία 
τους, δηλαδή στο ύψος του προστίμου που αρχικά επιβλήθηκε.  

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η ΕΚΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην είσπραξη τόσο των 
διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους. 

Δεν αναγνωρίστηκαν αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected Credit Losses) στα ανείσπρακτα 
διοικητικά πρόστιμα, με βάση το Πρότυπο ΔΠΧΑ 9.  

6.1.2 Διαχωρισμός χρεωστών στο λογιστικό λογισμικό. 

Στον Ισολογισμό, η ΕΚΚ παρουσιάζει στα Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού, «Ανείσπρακτα 
Πρόστιμα για Υπουργείο Οικονομικών/Κυπριακή Δημοκρατία» και ξεχωριστά τα Εισπρακτέα της 
Επιτροπής, που δεν αφορούν σε πρόστιμα. 

Η ΕΚΚ δεν διαχωρίζει τα εισπρακτέα από πρόστιμα και τα εισπρακτέα μη σχετιζόμενα με 
πρόστιμα στο λογιστικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε κατάσταση χρεωστών από το 
λογιστικό λογισμικό δείχνει ενιαία υπόλοιπα ανά χρεώστη, από πρόστιμα και μη σχετιζόμενα με 
πρόστιμα.  

Συνεπώς, στην κατάσταση με χρονολογική παρακολούθηση (ageing analysis), που 
χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, περιλαμβάνονται 
όλοι οι χρεώστες. Έπειτα, με τη χρήση άλλων καταστάσεων και υπολογισμών απομονώνονται οι 
χρεώστες για οφειλές μη σχετιζόμενες με πρόστιμα, για να δημιουργηθεί μία κατάσταση με 
χρονολογική παρακολούθηση που δεν σχετίζεται με πρόστιμα.  
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Η κατάσταση εκκρεμών καταχωρήσεων χρεωστών (open items report), που χρησιμοποιείται για 
να εντοπιστούν οι χρεώστες που δεν αφορούν σε πρόστιμα (με απομόνωση λογαριασμών 
εσόδων που δεν αφορούν σε πρόστιμα) μπορεί μόνο να εκδοθεί με τρέχουσα ημερομηνία, 
δηλαδή δεν μπορεί να εκδοθεί κατά την ημερομηνία του ελέγχου με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. 

Το λογιστικό λογισμικό δεν προσφέρει κατάσταση χρεωστών με ταξινόμηση κατά σειρά 
παλαιότητας, με ομαδοποιήσεις κατά παλαιότητα που διαλέγει ο χρήστης. 

Καθώς η διαδικασία για ετοιμασία της σωστής κατάστασης, με χρονολογική παρακολούθηση 
(Ageing Analysis), απαιτεί αρκετή προεργασία από τους λειτουργούς λογιστηρίου, θα ήταν πολύ 
χρονοβόρο και ίσως ανέφικτο να ετοιμαστούν οι απαραίτητες αναλύσεις για ορθό υπολογισμό 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. 

Επίσης, σε περιπτώσεις μη αυτοματοποιημένων αναλύσεων, οι πιθανότητες λάθους αυξάνονται.  

Ως αποτέλεσμα των περιορισμών του λογιστικού συστήματος, χρησιμοποιείται μια απλοποιημένη 
διαδικασία υπολογισμού αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς, που συμφωνήθηκε σε συνεργασία της 
ΕΚΚ με τους προηγούμενους ελεγκτές. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν να εφαρμοστούν επίσημες διαδικασίες παρακολούθησης 
χρεωστών και παρακολούθησης πρόνοιας επισφαλών χρεωστών, οι οποίες να είναι πιο εντατικές 
και η πληροφόρηση από την παρακολούθηση αυτή να χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση 
χρεωστών (π.χ. χρεώστης με τον οποίο συμφωνήθηκε εξόφληση σε δόσεις εντός καθορισμένου 
χρονολογικού πλαισίου, χρεώστης που δεν ανταποκρίνεται καθόλου, χρεώστης που έχει κηρύξει 
πτώχευση, χρεώστης για τον οποίο η ΕΚΚ έχει κινηθεί νομικά κ.ο.κ).  

Η ομάδα εσωτερικού ελέγχου της ΕΚΚ πληροφόρησε τους ιδιώτες ελεγκτές ότι η ετοιμασία των 
διαδικασιών παρακολούθησης κατά την ημερομηνία του ελέγχου βρισκόταν σε εξέλιξη και με την 
ολοκλήρωσή τους θα παρουσιάζονταν στην Επιτροπή προς έγκριση.  

Επίσης, οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως, με βάση τη λεπτομερή χρονολογική ανάλυση των 
χρεωστικών υπολοίπων, η ΕΚΚ εφαρμόζει επαρκώς τις πρακτικές του Προτύπου ΔΠΧΑ 9 και 
διενεργεί τις σχετικές εγγραφές στις Οικονομικές Καταστάσεις για αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές. Εισηγήθηκαν επίσης να διαχωρίζονται στο λογιστικό λογισμικό οι χρεώστες από πρόστιμα, 
από τους χρεώστες μη σχετιζόμενους με πρόστιμα, ώστε να εξάγονται αναλύσεις από το σύστημα 
που δεν χρειάζονται επιπρόσθετη εργασία από τους λειτουργούς. Με αυτό τον τρόπο, ο 
διαχωρισμός θα γίνεται μόνο μια φορά και μετά οι εγγραφές, είτε χρέωσης, είτε είσπραξης, θα 
γίνονται από τους λειτουργούς λογιστηρίου στον αντίστοιχο λογαριασμό χρεώστη. Έτσι, ο 
διαχωρισμός χρεωστών θα είναι άμεσος και δεν θα είναι απαραίτητη η προεργασία που γινόταν 
μέχρι τότε και επίσης το ρίσκο ανθρώπινου λάθους θα είναι χαμηλότερο.  

Επιπρόσθετα, οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν να ζητηθεί από την εταιρεία προμήθειας του 
λογισμικού να πραγματοποιήσει κάποιες λειτουργικές βελτιώσεις, δηλαδή να επιτρέπει στον 
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χρήστη να τρέχει κατάσταση χρονολογικής παρακολούθησης (ageing analysis) με ομαδοποιήσεις 
ημερών που εισάγονται από τον χρήστη και να επιτρέπει στον χρήστη να τρέχει κατάσταση 
εκκρεμών καταχωρήσεων χρεωστών (open items report) κατά την ημερομηνία που εισάγεται από 
τον χρήστη, δηλαδή να μην προσφέρεται μόνο στην τρέχουσα ημερομηνία.  

Στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών επί των εισπρακτέων, με βάση το 
Πρότυπο ΔΠΧΑ 9, χρειάζεται ένα μοντέλο υπολογισμού, βασισμένο σε διάφορους παράγοντες, 
όπως ιστορικά ποσοστά μη-πληρωμής ανά ομάδα εισπρακτέων (π.χ. βάσει χρονολογικής 
παρακολούθησης - ageing) και μελλοντικά αναμενόμενα ποσοστά μη-πληρωμής, βασισμένα στις 
εκτιμήσεις της Διεύθυνσης για μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. 

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν να υπολογίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασισμένες 
στο ποσοστό αθέτησης (default rate) ανά ομαδοποίηση χρεωστών, τουλάχιστον των τριών 
προηγούμενων ετών, καθώς και στην εκτίμηση της Διεύθυνσης για μελλοντικά ποσοστά 
αθέτησης (default rates). Ο τρόπος να γίνει ο εν λόγω υπολογισμός, απαιτεί κατάσταση 
χρονολογικής παρακολούθησης (ageing analysis report), με ομαδοποιήσεις ημερών που 
εισάγονται από τον χρήστη, όπως αναφέρεται και πιο πάνω. 

6.2 Δικαστηριακές υποθέσεις 

Μετά από εξέταση από τους ιδιώτες ελεγκτές, της αρχικής και της αναθεωρημένης επιστολής που 
λήφθηκε από τους νομικούς συμβούλους της ΕΚΚ κατά τον έλεγχο, μετά από απαίτηση των 
ιδιωτών ελεγκτών, ώστε να περιληφθούν οι εξελίξεις της κάθε υπόθεσης και η πιθανότητα 
αρνητικής έκβασης και η τυχόν ενδεχόμενη ζημιά, διαπιστώθηκε ότι οι πλείστες υποθέσεις που 
αφορούσαν σε προσαυξήσεις και μισθολογικές αποκοπές/διορισμούς, είτε είχαν κλείσει με 
θετική για την ΕΚΚ έκβαση, είτε αναμενόταν από τους νομικούς σύμβουλους θετική έκβαση. 
Όσον αφορά σε προσφυγές για επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή/και προστίμων και άλλες 
υποθέσεις, παρέμεναν εκκρεμείς ακόμα αρκετές υποθέσεις, για τις οποίες οι νομικοί σύμβουλοι 
δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αρνητικής έκβασης. Η ΕΚΚ δεν είχε εκτιμήσει 
οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή/και προβλέψεις που μπορεί να προέκυπταν σε 
περίπτωση αρνητικής έκβασης των υποθέσεων. Όπως αναφέρθηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές, 
τέτοιες ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται και τυχόν προβλέψεις θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως η ΕΚΚ ενημερώνει το μητρώο των δικαστηριακών 
υποθέσεων με όλες τις εξελίξεις της κάθε αγωγής αλλά και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 
προβλέψεις που εκτιμώνται σε σχέση με κάθε υπόθεση, βάσει των στοιχείων που έχει στη 
διάθεσή της κατά την ημερομηνία της εξέτασης. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να τυγχάνει 
ανάλογου χειρισμού στις οικονομικές καταστάσεις. Ανέφεραν επίσης, ότι στον υπολογισμό των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και προβλέψεων, σημαντική είναι και η γνωμάτευση των νομικών 
συμβούλων της ΕΚΚ, από τους οποίους συστήθηκε να ζητείται ανάλυση των δικαστηριακών 
υποθέσεων, η οποία να περιλαμβάνει πιθανότητα αρνητικής έκβασης, καθώς και ενδεχόμενη 
ζημιά σε περίπτωση αρνητικής έκβασης.  
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7. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας  

7.1 Διερεύνηση καταγγελιών 

7.1.1 Παραχώρηση αργίας στο προσωπικό στις 3.1.2022 

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, στις 3.1.2022 το προσωπικό της 
ΕΚΚ δεν εργάστηκε, παρόλο που η πιο πάνω ημερομηνία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες 
αργίες της, γεγονός που επιβεβαιώσαμε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με λειτουργό της ΕΚΚ. 
Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τη νομική βάση στην οποία στηρίχθηκε η παραχώρηση της 
3.1.2022 ως αργίας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ μάς πληροφόρησε ότι, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που 
δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση 
των εργασιών της ΕΚΚ και η ανταπόκρισή της, με επάρκεια, στον πολυδιάστατο εποπτικό ρόλο 
της, αρκετά μέλη του προσωπικού χρειάστηκε να εργαστούν-και συνέχιζαν να εργάζονται-πέραν 
του προκαθορισμένου ωραρίου εργασίας, χωρίς ωστόσο να αιτούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, λόγω της επαγγελματικής ευθυκρισίας και του υψηλού αισθήματος 
υπευθυνότητας που διακατέχει το προσωπικό. Μεγάλη πρόκληση εντός του 2021 ήταν και οι 
προσθήκες που έγιναν στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΚΚ, γεγονός που αύξησε τον όγκο εργασίας 
αρκετών μελών του προσωπικού, τα οποία είχαν την ευθύνη για την άμεση και εντατική 
εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων.  

Επιπλέον, μας πληροφόρησε ότι εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, όπως και άλλοι 
οργανισμοί, η ΕΚΚ εφάρμοσε το μοντέλο της τηλεργασίας. Ωστόσο, αριθμός εργαζομένων 
χρειάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του, είτε γιατί επρόκειτο για επιβεβαιωμένα 
κρούσματα κορωνοϊού, είτε γιατί ήταν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν 
ήταν σε θέση να εργαστούν. Ως εκ τούτου, πέραν των συνήθων εργασιών του, το προσωπικό της 
ΕΚΚ ήταν επιφορτισμένο με την ευθύνη για κάλυψη των εργασιών συναδέλφων που χρειάστηκε 
να απουσιάσουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και 
αναγνώρισης της αφοσίωσης που επέδειξε το προσωπικό, κρίθηκε σκόπιμη η ad-hoc 
παραχώρηση άδειας στις 3.1.2022.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η πιο πάνω απόφαση δεν ήταν σύννομη, εφόσον οι δυσχερείς 
αυτές συνθήκες που περιγράφονται ισχύουν για όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου δεν 
υπήρξε παρόμοια παραχώρηση. 

7.1.2 Απουσίες προσωπικού είτε ως επαφές, είτε ως κρούσματα, λόγω κορωνοϊού 

Σύμφωνα με την καταγγελία που αναφέρεται στην παράγραφο 7.1.1 πιο πάνω, το προσωπικό της 
ΕΚΚ που ήταν επαφές ή κρούσματα του κορωνοϊού δεν προσκόμιζε στην ΕΚΚ τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση, καθώς και για τον τρόπο που η ΕΚΚ χειρίζεται, τόσο τα κρούσματα, όσο και τις 
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επαφές κρουσμάτων (για παράδειγμα, παραχώρηση άδειας ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό, 
τηλεργασία με πλήρεις απολαβές, λήψη ειδικής άδειας με μειωμένες απολαβές). 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ μάς πληροφόρησε ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό της 
διασποράς του ιού εντός του Οργανισμού, εφαρμόζοντας παράλληλα όλα τα σχετικά κυβερνητικά 
διατάγματα, μέλη του προσωπικού της ΕΚΚ χρειάστηκε να απουσιάσουν από την εργασία τους 
είτε γιατί ήταν οι ίδιοι κρούσματα, είτε γιατί ήταν στενές επαφές. Εάν η κατάσταση της υγείας 
τους το επέτρεπε, εργάζονταν εξ αποστάσεως μέχρι το τέλος της περιόδου του κατ' οίκον 
περιορισμού. Εκεί όπου η κατάσταση της υγείας τους δεν επέτρεπε την εφαρμογή της 
τηλεργασίας, τότε προσκόμιζαν πιστοποιητικό γιατρού και η απουσία τους λογιζόταν ως άδεια 
ασθενείας.  

Σε περιπτώσεις που μέλη της οικογένειας των εργαζομένων ήταν στενές επαφές και οι ίδιοι δεν 
ήταν δυνατό να τηλεργαστούν, τότε αιτούνταν λήψη ειδικής άδειας με μειωμένες απολαβές 
(καταβολή 60% του μισθού τους), είτε αξιοποιούσαν το δικαίωμα της άδειας ανάπαυσης. Ο 
Πρόεδρος της ΕΚΚ επισήμανε ότι, με την εκδήλωση της πανδημίας, η ΕΚΚ έθεσε ως κορυφαία 
προτεραιότητά της τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού της, ακολουθώντας 
με ευλάβεια τις κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών υπηρεσιών. Ενδεικτικό αυτού, όπως μας 
ανέφερε, ήταν το γεγονός ότι, μέχρι τότε, είχε αποφευχθεί η διασπορά του ιού εντός της ΕΚΚ. 

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ σημείωσε ότι, στα Διατάγματα ή στις κατευθυντήριες γραμμές 
της Κυβέρνησης, δεν είχαν δοθεί επίσημες οδηγίες για προσκόμιση στον εργοδότη αποδεικτικών 
για τα άτομα που ήταν στενές επαφές ή επιβεβαιωμένα κρούσματα και ήταν σε θέση να 
τηλεργαστούν. Παρόλα αυτά, εντός του Ιανουαρίου του 2022 το προσωπικό ενημερώθηκε ότι, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, θα έπρεπε να προσκομίζει σχετικό αποδεικτικό. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι 
εντός του 2021, οκτώ υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν νοσήσει με κορωνοϊό, αιτήθηκαν άδεια 
ασθενείας και άλλοι 12 εντός του 2022. Περαιτέρω, σημείωσε ότι εντός του 2021, πέντε 
υπάλληλοι είχαν αιτηθεί και λάβει ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας και τρεις υπάλληλοι 
εντός του 2022.  

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ θεώρησε σημαντικό να αναφέρει ότι ο φύλακας τηρείτο ενήμερος 
από το Τμήμα Προσωπικού για το πότε δύνατο να επιστρέψει κάποιος υπάλληλος στην εργασία 
του, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι είχαν παρέλθει οι μέρες που απαιτούνταν για 
αυτοπεριορισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φύλακας ζητούσε από τον υπάλληλο να επιδείξει, 
κατά την είσοδό του στο κτήριο, αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης κορωνοϊού, το οποίο να είχε 
διενεργηθεί κατόπιν της αποδέσμευσής του. 

7.1.3 Αποχαιρετιστήριο πάρτι της Προέδρου της ΕΚΚ 

Στις 5.9.2021, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία αναφορικά με το αποχαιρετιστήριο 
πάρτι που θα γινόταν με αφορμή την αποχώρηση της τέως Προέδρου από το Συμβούλιο της ΕΚΚ, 
λόγω της λήξης της δεύτερης και τελευταίας θητείας της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κόστος 
του πάρτι θα καλυπτόταν από τον Προϋπολογισμό της ΕΚΚ και σ’ αυτό προσκλήθηκε το 
προσωπικό της ΕΚΚ, καθώς και πέραν των 100 επισήμων και γνωστών και φίλων της Προέδρου. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚ/01/2022 

 
 

19 
 

Στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας διενεργήσαμε έλεγχο, ο οποίος σε εκείνη τη 
φάση αφορούσε στις αναληφθείσες υποχρεώσεις εκ μέρους της ΕΚΚ. Αν και το κόστος των 
υποχρεώσεων αυτών, που όπως εξηγείται πιο κάτω ήταν της τάξης των €10.000, ήταν σχετικά 
μικρό, εντούτοις το ζήτημα ήταν εκ φύσεως ουσιώδες (material by nature). Σε περίπτωση που η 
ΕΚΚ αγνοούσε τις παρατηρήσεις μας, η Υπηρεσία μας θα διενεργούσε σχετικό έλεγχο και μετά τη 
διενέργεια των σχετικών δαπανών. 

Από στοιχεία που ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε από την ΕΚΚ, καθώς και από ενημέρωση που 
είχαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε, 
διαπιστώσαμε ότι όντως το Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους για το πάρτι από τον 
Προϋπολογισμό της ΕΚΚ, στη συνεδρία του, ημερ. 2.8.2021. Σημειώνουμε ότι, κατά την εξέταση 
του θέματος, η Πρόεδρος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρία. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε 
τηλεφωνικά, κυκλοφόρησε λίστα στο προσωπικό για να δηλώσει συμμετοχή, ενώ σε όσους 
άλλους επέλεξε να προσκαλέσει η Πρόεδρος στάλθηκε πρόσκληση. Ο αριθμός των προσκλήσεων 
που στάλθηκαν ανήλθε σε 70 περίπου. 

Σε σημείωμα που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της ΕΚΚ, ημερ. 29.7.2021, το οποίο συζητήθηκε 
στην προαναφερόμενη συνεδρία του, ημερ. 2.8.2021, καταγράφηκαν οι προσφορές που 
λήφθηκαν από τρεις εταιρείες, για διοργάνωση πάρτι για 200-250 άτομα. Οι προσφορές φαίνεται 
να ζητήθηκαν, χωρίς να προηγηθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Η προσφορά της 
φθηνότερης εταιρείας, η οποία όπως προκύπτει από την πρόσκληση ήταν αυτή που επιλέγηκε, 
ανέρχετο στα €22 ανά άτομο, πλέον ΦΠΑ και €150 πλέον ΦΠΑ για μουσική. Τα επιπρόσθετα 
έξοδα, για εξειδικευμένη παραγγελία ποτών, γλυκό/τούρτα, διακόσμηση του χώρου, 
προσκλήσεις, τεχνικό εξοπλισμό, τιμητική πλακέτα που θα δινόταν στην Πρόεδρο και γενικά 
έξοδα, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, υπολογίστηκαν σε €3.000.  

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, το κόστος αναμενόταν να κυμανθεί μεταξύ €8.415 και €9.725.  

Η Υπηρεσία μας θεώρησε πρωτοφανές και απαράδεκτο να επωμιστεί το κόστος για το 
αποχαιρετιστήριο πάρτι της απερχόμενης Προέδρου η ΕΚΚ και κατά συνέπεια ο φορολογούμενος 
πολίτης. Η πρακτική που ακολουθείται στη Δημόσια Υπηρεσία είναι όπως τα αποχαιρετιστήρια 
πάρτι αξιωματούχων/Υπουργών/Γενικών Διευθυντών διοργανώνονται με πρωτοβουλία του 
προσωπικού και ο κάθε συμμετέχοντας καταβάλλει το σχετικό αντίτιμο. Όσον αφορά στους 
προσκεκλημένους, οι οποίοι συνήθως είναι ελάχιστοι, είτε καταβάλλουν οι ίδιοι το αντίτιμο, είτε 
αυτό κατανέμεται στο προσωπικό που θα συμμετάσχει στο πάρτι. Επιπρόσθετα, είθισται το 
προσωπικό να καλύπτει και το αντίτιμο για το τιμώμενο πρόσωπο, καθώς και το κόστος του 
δώρου. 

Των πιο πάνω λεχθέντων, τονίσαμε εμφαντικά πως ουδόλως αφορά στην Υπηρεσία μας αν το 
προσωπικό της ΕΚΚ, είτε προσωπικά τα μέλη του Συμβουλίου, είτε η ίδια η Πρόεδρος, 
αποφασίσουν να διενεργήσουν οποιοδήποτε πάρτι, νοουμένου πως θα επωμίζονταν οι ίδιοι τα 
σχετικά έξοδα. Αν και περιττό, υπομνήσαμε πως η ΕΚΚ είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που 
διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και είναι αδιανόητο να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο, 
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χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους για καθαρά ιδιωτικούς σκοπούς, όπως είναι ένα προσωπικό 
πάρτι για την απερχόμενη Πρόεδρο της ΕΚΚ.  

Σημειώσαμε ότι, με βάση το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου του 2021 Νόμου του 2021 (Ν.34(II)/2021), η Πρόεδρος της ΕΚΚ είναι ο Ελέγχων 
Λειτουργός, δηλαδή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την άσκηση του ελέγχου πάνω στα 
Κονδύλια της ΕΚΚ. Με βάση δε το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), ο Ελέγχων 
Λειτουργός έχει την ευθύνη υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών, μόνο όταν 
υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του 
οικείου Προϋπολογισμού.  

Στη βάση των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι η προαναφερόμενη απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΚΚ, ημερ. 2.8.2021, για κάλυψη από την ΕΚΚ της δαπάνης ενός ιδιωτικού πάρτι 
ήταν παράνομη. 

Δεδομένης της ευθύνης της Προέδρου της ΕΚΚ ως Ελέγχοντος Λειτουργού, αλλά και του 
Συμβουλίου της ΕΚΚ, για τις ληφθείσες αποφάσεις, ενημερώσαμε την ΕΚΚ ότι η επιστολή μας 
κοινοποιήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, αφού σε περίπτωση που, 
είτε λόγω των δεσμεύσεων που είχαν ήδη αναληφθεί είτε γιατί θα υπήρχε επιμονή στην 
υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης, επιβαρυνόταν ο Προϋπολογισμός της ΕΚΚ με δαπάνη ενός 
ιδιωτικού πάρτι, θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να αναζητηθούν αποζημιώσεις από όσους θα 
έφεραν τη σχετική ευθύνη. Την ενημερώσαμε επίσης ότι τούτο αναφέρθηκε χωρίς επηρεασμό 
των προνοιών του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), ως προς την ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
παραβίασης διατάξεών του.  

Επιπλέον, την πληροφορήσαμε ότι, λόγω της φύσης του θέματος και της σοβαρότητάς του, η 
επιστολή μας κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για ενημέρωσή της και 
τυχόν δικές της ενέργειες.  

Σύσταση: Να ανακληθεί, χωρίς καθυστέρηση, η απόφαση του Συμβουλίου και η ΕΚΚ να 
απεμπλακεί, με τον ευχερέστερο τρόπο, από όποια δέσμευση είχε αναλάβει.  

Η ΕΚΚ, μας ενημέρωσε στις 8.9.2021 ότι, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της 
προαναφερόμενης επιστολής μας, είχε ακυρώσει την εκδήλωση και ότι δεν είχε προχωρήσει σε 
οποιαδήποτε πληρωμή, σε σχέση με την εκδήλωση. Επίσης, σημείωσε ότι η απόφαση για τη 
διοργάνωση, εξ' όσων γνωρίζανε, είχε ακολουθηθεί με βάση την πρακτική που ίσχυε και 
εφαρμοζόταν μέχρι τότε από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η Υπηρεσία μας 
σημειώνει ότι η πρακτική που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνάδει ουδόλως με την 
πρακτική που ακολουθείται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, την οποία επεξηγούμε 
πιο πάνω.  
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8. Γενικά συμπεράσματα  

α. Οι ιδιώτες ελεγκτές παρατήρησαν αδυναμίες στο λογιστικό λογισμικό, αναφορικά με την 
παρακολούθηση των χρεωστών. Επίσης, παρατήρησαν αδυναμίες στην είσπραξη 
οφειλόμενων ποσών και στη μη πλήρη εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 9, όσον αφορά στα 
ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα. 

β. Οι ιδιώτες ελεγκτές παρατήρησαν αδυναμίες στην ενημέρωση από τους νομικούς 
συμβούλους για τις εκκρεμείς δικαστηριακές υποθέσεις, με αποτέλεσμα να μη γίνονται οι 
κατάλληλες εκτιμήσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις, οι οποίες να 
γνωστοποιούνται και να αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

γ. Το Συμβούλιο της ΕΚΚ έλαβε μη σύννομες αποφάσεις, για κάλυψη του κόστους ιδιωτικού 
αποχαιρετιστήριου πάρτι στην απερχόμενη Πρόεδρο της ΕΚΚ από τον Προϋπολογισμό της 
ΕΚΚ και για παραχώρηση πρόσθετης αργίας στο προσωπικό, η οποία δεν περιλαμβανόταν 
στις επίσημες αργίες της ΕΚΚ. 
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9. Γενικές συστάσεις 

Οι ιδιώτες ελεγκτές συνέστησαν όπως: 

α. Εφαρμοστούν επίσημες διαδικασίες παρακολούθησης των χρεωστών και της πρόνοιας 
επισφαλών χρεωστών και όπως γίνουν λειτουργικές βελτιώσεις στο λογιστικό λογισμικό 
από την προμηθεύτρια εταιρεία. 

β. Η ΕΚΚ εφαρμόζει επαρκώς τις πρακτικές του Προτύπου ΔΠΧΑ 9. 

γ. Η ΕΚΚ ζητεί από τους νομικούς της συμβούλους ανάλυση των δικαστηριακών υποθέσεων, η 
οποία να περιλαμβάνει την πιθανότητα αρνητικής έκβασης και ενδεχόμενη ζημιά και οι 
σχετικές εκτιμήσεις να τυγχάνουν ανάλογου χειρισμού στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η Υπηρεσία μας συνέστησε όπως το Συμβούλιο της ΕΚΚ μεριμνά, ώστε οι αποφάσεις του, σε όλες 
τις περιπτώσεις, να συνάδουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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