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ΜΕΡΟΣ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1  Η 'Εκθεση αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 116(4) του Συντάγµατος. 

1.2  Ο Γενικός Ελεγκτής είναι o προϊστάµενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία, σύµφωνα µε το 
Σύνταγµα, είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας και δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε 
Υπουργείο. 

1.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Συντάγµατος, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούµενος από το Βοηθό 
Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει, εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας, κάθε πληρωµή ή είσπραξη και κάθε 
λογαριασµό χρηµατικών διαθεσίµων ή λοιπού ενεργητικού, ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί 
από τη ∆ηµοκρατία ή για λογαριασµό της, του οποίου η διαχείριση γίνεται από τη ∆ηµοκρατία ή εν 
ονόµατι αυτής, θεωρώντας και ελέγχοντας συνάµα κάθε τέτοιο λογαριασµό. 

1.4  Εκτός από τον έλεγχο των Κρατικών Λογαριασµών, ο Γενικός Ελεγκτής έχει την ευθύνη, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες ειδικών νόµων ή διοικητικές διευθετήσεις, για τον έλεγχο των 
λογαριασµών των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή άλλων Οργανισµών, Ειδικών Ταµείων 
και των Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης. 

1.5  Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή ασκούνται είτε από τον ίδιο προσωπικά είτε 
από υπαλλήλους που ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 

1.6  Με βάση συνταγµατικές και νοµικές διατάξεις, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να εξετάζει τις 
οικονοµικές και άλλες δραστηριότητες των Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης, για να ικανοποιείται ότι: 

• Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης του δηµόσιου 
χρήµατος και ότι όλα τα έσοδα εισπράττονται σύµφωνα µε τους Νόµους, Κανονισµούς ή 
άλλες οδηγίες. 

• Τα έξοδα διενεργούνται κατά τον πιο οικονοµικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

• 'Ολα τα ποσά δαπανώνται για τις υπηρεσίες και σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκαν 
και ότι η δαπάνη είναι σύµφωνη µε τη σχετική εξουσιοδότηση, και 

• όλα τα περιουσιακά στοιχεία φυλάγονται κατάλληλα, καταµετρούνται και επαληθεύεται η 
ύπαρξή τους. 

1.7  Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης της 'Εκθεσης, τα θέµατα που αφορούν το υπό 
επισκόπηση έτος αναφέρονται στο Μέρος Α κάθε Υπηρεσίας, ενώ τα θέµατα που περιλήφθηκαν 
σε προηγούµενες Εκθέσεις, τα οποία δεν έχουν ακόµη διευθετηθεί, αναφέρονται στο Μέρος Β. 
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ΜΕΡΟΣ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(α)  ∆ικαστική Υπηρεσία - Επαρχιακά ∆ικαστήρια 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων 
ανέρχονταν σε £11.744.048,  σε σύγκριση µε £10.242.504 του προηγούµενου έτους.  Επισήµανα 
ότι το ύψος των καθυστερηµένων εσόδων από ανεκτέλεστα εντάλµατα ποινικών υποθέσεων 
υπερδιπλασιάστηκε κατά τα τελευταία εννιά χρόνια.  

Ένταλµα εκτέλεσης κινητής περιουσίας ποινικών υποθέσεων νοµικών προσώπων (J23).  
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε ο Βοηθός Αρχιπρωτοκολλητής, στις 31.12.2002 εκκρεµούσαν 
για εκτέλεση 5086 εντάλµατα κινητής περιουσίας ποινικών υποθέσεων, για συνολικό ποσό 
£11.524.591.  Η Αστυνοµία αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεσή τους, µε αποτέλεσµα 
αυτά να συσσωρευτούν. 

2.2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

2.2.1  Υπουργείο Άµυνας – Εθνική Φρουρά 
Καταβολή αποζηµιώσεων. Το Υπουργείο Άµυνας συνεχίζει να καταβάλλει µεγάλες αποζηµιώσεις 
σε ιδιώτες για ζηµιές ή καταστροφές που προξενούνται από την Εθνική Φρουρά.  
Σχέδιο διακίνησης εθνοφρουρών. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στα δελτία µεταφοράς εθνοφρουρών διαπιστώθηκαν παρατυπίες 
ενώ, κατόπιν ελέγχου από το Υπουργείο, διαπιστώθηκαν υπερτιµολογήσεις σε συγκεκριµένη 
διαδροµή οι οποίες τυγχάνουν περαιτέρω διερεύνησης από το ΓΕΕΦ. 

Ο αριθµός των εθνοφρουρών που διακινήθηκαν αυξήθηκε από 878 615 το 2006 σε 961 069 το 
2007, ο οποίος, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της Εθνικής Φρουράς, κρίνεται ψηλός και 
υπέδειξα την ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου και δικλίδων ασφαλείας ώστε 
να αποτρέπεται το ενδεχόµενο υπερχρέωσης από τις εταιρείες λεωφορειούχων.  

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών ελέγχου εδάφους εγκαταλειµµένου πεδίου βολής.  
Παρατήρησα ότι οι αδυναµίες και παραλείψεις στα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισµού για 
εντοπισµό µη εκραγέντων βληµάτων, κατέστησαν αδύνατη τη θέση του Υπουργείου ως προς τις 
διεκδικήσεις του από την ανάδοχο εταιρεία σε σχέση µε την εργασία που εκτελέστηκε.   

Υδατοπροµήθεια στρατοπέδου στην Επαρχία Λάρνακας. Επισήµανα ότι παρατηρείται µεγάλη 
καθυστέρηση στην επίλυση των προβληµάτων καταλληλότητας του πόσιµου νερού στρατοπέδου 
της Εθνικής Φρουράς της Επαρχίας Λάρνακας, τα οποία υποδείχθηκαν, κατόπιν εργαστηριακών 
αναλύσεων, από τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες. 

Τέλη ύδατος. 

Εισηγήθηκα όπως διερευνηθεί η πιθανότητα επέκτασης της λειτουργίας των συστηµάτων 
ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου νερού, το οποίο εφαρµόζεται σε ορισµένα στρατόπεδα της Εθνικής 
Φρουράς, σε περισσότερα στρατόπεδα, µε στόχο την εξοικονόµηση νερού και της σχετικής δαπάνης.  

2.2.2  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
(α)  Υπηρεσία Περιβάλλοντος  
Επίτευξη στόχων α νάκτησης και ανακύκλωσης.  Σύµφωνα µε σχετικές εκθέσεις που 
υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν επιτεύχθηκαν πλήρως οι στόχοι που θέτει η σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά µε το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 
για τα έτη 2005 και 2006. 
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Μη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό 2037/2000 σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην προώθηση νοµικών µέτρων εναντίον 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 29.10.2007 για τη µη ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τα 
προσόντα των τεχνικών που χειρίζονται τις ελεγχόµενες ουσίες, τη µη εφαρµογή µέτρων για έλεγχο των 
διαρροών ελεγχόµενων ουσιών, τη µη εφαρµογή συστήµατος για την προώθηση και ανάκτηση των 
ελεγχόµενων ουσιών και για την έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά µε τις ποσότητες ελεγχόµενων ουσιών 
που συλλέχθηκαν και καταστράφηκαν. 

∆ικαιώµατα εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.  Το Εθνικό Σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου για την περίοδο 2008-2012 έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά µε µείωση κατά 23% της προτεινόµενης ετήσιας ποσότητας 
δικαιωµάτων προς κατανοµή, η οποία, µεταφραζόµενη σε οικονοµικά µεγέθη, αντιστοιχεί σε αξία 
που υπερβαίνει τα £100 εκ.   
Ένταξη χερσονήσου Ακάµα στο ∆ίκτυο «Φύση 2000». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
προειδοποιητική επιστολή σύµφωνα µε την οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία παρέλειψε να χαρακτηρίσει ως 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) τα πιο κατάλληλα εδάφη για προστασία των ειδών που αναφέρονται στη 
σχετική Οδηγία ενώ αρκετά από τα κενά που επισηµαίνονται οφείλονται στο µη χαρακτηρισµό της 
χερσονήσου του Ακάµα ως ΖΕΠ.  Η συµπερίληψη µέρους, τουλάχιστον, της χερσονήσου του Ακάµα, 
στο ∆ίκτυο προσκρούει σε αντιδράσεις των επηρεαζόµενων Κοινοτήτων και ιδιοκτητών γης, ως 
προς τον καθορισµό των ορίων της περιοχής που τελικά θα ενταχθεί. 

(β)  Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

Επιδείνωση υδατικής κατάστασης. Λόγω της µη εφαρµογής των αποφάσεων του Υπουργικού 
Συµβουλίου για εφαρµογή περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση νερού για σκοπούς άρδευσης 
και ύδρευσης και λόγω της µη έγκαιρης προώθησης της κατασκευής τρίτης µονάδας αφαλάτωσης 
στη Λεµεσό, η υδατική κατάσταση επιδεινώθηκε.  Η επιδείνωση αυτή οδήγησε, εκτός από την 
επιβολή αυστηρών περικοπών στην παροχή νερού, οι οποίες ταλαιπωρούν τους καταναλωτές, 
στην προώθηση πολύ δαπανηρών λύσεων εξασφάλισης πόσιµου νερού για κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης όπως στην αγορά και µεταφορά πόσιµου νερού από την Ελλάδα µε πολύ ψηλό κόστος.  
Νέα πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Σύµφωνα µε την πολιτική 
ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, 
υπογράφεται συµφωνία µεταξύ του ιδιοκτήτη και της πολεοδοµικής Αρχής, σύµφωνα µε την οποία 
ο χώρος του γηπέδου γκολφ, µαζί µε όλες τις απαραίτητες για τη λειτουργία του εγκαταστάσεις, 
επιβαρύνονται µε δικαίωµα επικαρπίας προς όφελος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το οποίο θα 
ενεργοποιείται όταν ο ιδιοκτήτης/επενδυτής αδυνατεί να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθµό το 
γήπεδο γκολφ.  Με το δικαίωµα επικαρπίας, µετατοπίζεται, ουσιαστικά, στο Κράτος η ευθύνη 
συντήρησης της ανάπτυξης του γηπέδου, περιλαµβανοµένης και της άρδευσής του, ενώ από τον 
ιδιώτη, ο οποίος θα καρπωθεί το σηµαντικό κέρδος από την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, 
ενδεχοµένως να ζητηθεί απλώς η καταβολή αποζηµίωσης.  

Κατασκευή ιδιωτικού φράγµατος στο Χα-ποτάµι. Iδιωτική εταιρεία, ιδιοκτήτης γηπέδου γκολφ 
στην παρακείµενη περιοχή του ποταµού, κατά την περίοδο 2002-2003, προέβη στη δηµιουργία 
χωµάτινου φράγµατος επί της κοίτης του ποταµού, µε σκοπό την εξασφάλιση µεγαλύτερων 
ποσοτήτων νερού για άρδευση του γηπέδου γκολφ, χωρίς να έχει χορηγηθεί η απαιτούµενη από 
τον Νόµο άδεια του Επάρχου σε σχέση µε την εκτροπή και χρήση των νερών του ποταµού και 
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων πολεοδοµική άδεια.   

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31.12.2007 το σύνολο των  καθυστερηµένων εσόδων 
ήταν £83,43 εκ. σε σύγκριση µε £73,78 εκ. το προηγούµενο έτος. Το 57,7% του ποσού αυτού 
αφορά σε οφειλές, προς το Τµήµα, των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας, Λευκωσίας, Λάρνακας και 
Λεµεσού.  
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(γ)  Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 

Παραγωγικότητα γεωτρυπάνων.  Εξακολουθεί να παρατηρείται σηµαντική αδράνεια (51%) των 
υφιστάµενων γεωτρυπάνων του Τµήµατος. 

(δ)  Τµήµα ∆ασών 

∆ιερεύνηση πιθανής διασύνδεσης της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Καρβουνά 
– Τριµίκλινης µε την πυρκαγιά της 29ης Ιουνίου 2007 στις περιοχές Σαϊττά – Αµιάντου – 
Πελενδρίου.  Στις 29.6.2007 προκλήθηκε µεγάλη πυρκαγιά στις περιοχές Σαϊττά, Αµιάντου και 
Πελενδρίου, η οποία κατέκαψε µεγάλη έκταση κρατικού και ιδιωτικού δάσους, ιδιωτικές περιουσίες 
µε καλλιέργειες καθώς και οικίες και άλλα υποστατικά.  Για διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, 
ορίστηκε τετραµελής οµάδα διερεύνησης, η οποία στην έκθεσή της συµπεραίνει µε ψηλό βαθµό 
βεβαιότητας ότι η πυρκαγιά φαίνεται να έχει προκληθεί από τη διαπήδηση σπινθήρων µεταξύ των 
αγωγών της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συστάδας ευκαλύπτων που βρισκόταν 
κάτω από τη γραµµή, θέση την οποία η ΑΗΚ δεν αποδέχεται, βάσει των πορισµάτων έκθεσης που 
ετοίµασε για το ίδιο θέµα. 

Ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας µε δασική γη για σκοπούς ανέγερσης σφαγείου.  
Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την ανταλλαγή ιδιόκτητου κτήµατος του Παγκύπριου 
Οργανισµού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) ∆ηµόσια Λτδ, το οποίο δεσµεύτηκε για σκοπούς ανέγερσης 
του ΧΥΤΥ, µε δασική και κρατική γη, για σκοπούς ανέγερσης σφαγείου, χωρίς να προηγηθεί 
εκτίµηση της αξίας των επηρεαζόµενων τεµαχίων γης.  

Καθορισµός µισθώµατος που καταβάλλεται από ιδιωτική εταιρεία για µίσθωση δασικής γης 
στην περιοχή Αγίας Νάπας.  

Κατά τον έλεγχο του υπολογισµού του µισθώµατος που καταβάλλει, βάσει συµφωνίας, 
ξενοδοχιακή µονάδα στο Τµήµα διαπιστώθηκε ασάφεια σε σχέση µε το ποσοστό που θα έπρεπε 
να χρησιµοποιηθεί.  Ζήτησα γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα για το θέµα, και παρόλο που 
την κοινοποίησα στο Τµήµα, αυτό δεν τροχοδρόµησε ενέργειες για εφαρµογή της, ενώ ζήτησε εκ 
νέου από το Γενικό Εισαγγελέα να γνωµατεύσει για το θέµα, παραλείποντας να αναφέρει ότι είχε 
ήδη δοθεί σχετική γνωµάτευση επί αυτού. 

Καθορισµός µισθώµατος που καταβάλλεται από ιδιωτική εταιρεία για δασική γη στην 
περιοχή Λευκωσίας.  Εταιρεία, στην οποία το Τµήµα εξέδωσε ετήσια άδεια χρήσης δασικής γης 
στη Λευκωσία εξακολουθεί να µην καταβάλλει το αναθεωρηµένο ετήσιο µίσθωµα λόγω διαφωνίας 
σε σχέση µε το ύψος του, µε αποτέλεσµα οι οφειλές της προς το Τµήµα να ανέρχονται στις 
31.12.2007, στις £454.705. 
(ε)  Τµήµα Γεωργίας 
Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006.  Με βάση τον χρηµατοοοικονοµικό προγραµµατισµό 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Σχεδίου, δηλαδή του Τµήµατος Γεωργίας, διαπιστώθηκε, κατά το 
2007, ότι για την υλοποίηση και ικανοποίηση των δεσµεύσεων του Σχεδίου απαιτούνταν 
επιπρόσθετες πιστώσεις και βάσει σχετικών προτάσεων, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την 
αύξηση του συνόλου των πιστώσεων του Σχεδίου κατά £13,06 εκ. και τη µεταφορά, υπό τη µορφή 
ανειληµµένων πιστώσεων, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, επιπλέον ποσού ύψους £42,36 εκ. 
Τοµέας Ελέγχου Ζωοτροφών.  Ο εκτελωνισµός των φορτίων ζωοτροφών από τρίτες χώρες  
διενεργείται βάσει της άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από το Τµήµα µετά από έλεγχο των 
εγγράφων εισαγωγής που υποβάλλονται από τον εισαγωγέα πριν από την άφιξη του φορτίου. Η 
διαδικασία αυτή δεν διασφαλίζει τη µη διοχέτευση στην αγορά, ζωοτροφών που δεν πληρούν τις 
ποιοτικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στην Κοινότητα, µε αντίστοιχες συνέπειες στη δηµόσια 
υγεία, αφού σε αρκετές περιπτώσεις, φορτία σιτηρών που προορίζονται για ζωοτροφές πωλούνται 
απευθείας από το πλοίο στους καταναλωτές, πριν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών 
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αναλύσεων επί των δειγµάτων του φορτίου.  

Κτηνοτροφικές περιοχές. Παρόλο που το κράτος δαπάνησε σηµαντικά ποσά για έργα υποδοµής 
στις κτηνοτροφικές περιοχές, µεγάλος αριθµός κτηνοτροφικών οικοπέδων παραµένει 
αναξιοποίητος. Μέχρι το τέλος του 2006 δηµιουργήθηκαν 60 κτηνοτροφικές περιοχές και παρόλο 
που σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο (Ν157(Ι)/1994), απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία 
κτηνοτροφικής περιοχής είναι η δηµιουργία Κτηνοτροφικού Συνδέσµου, εντούτοις δεν έχουν 
συσταθεί Κτηνοτροφικοί Σύνδεσµοι. 

Σχέδιο Ρυθµίσεως Αγροτικών Χρεών. Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε δαπάνη ύψους £23 εκ. 
για την εφαρµογή του Σχεδίου και παρόλο που αναµενόταν να υποβληθούν 30 000 αιτήσεις 
διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση των αγροτών στο Σχέδιο ήταν πολύ περιορισµένη, αφού µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής αίτησης, υποβλήθηκαν µόνο 1 356 αιτήσεις, 
ενώ τόσο κατά το 2006 όσο και κατά το 2007 δεν διενεργήθηκε καµιά πληρωµή. 

(στ)  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Συγχρηµατοδότηση για την καταπολέµηση ζωικών ασθενειών στην Κύπρο.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι 
αδυναµία στην εκταµίευση ολόκληρου του ποσού που ενέκρινε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρµογή του προγράµµατος εκρίζωσης της τροµώδους νόσου στην Κύπρο.   Η Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και 
Προστασίας του Καταναλωτή, εξέφρασε την ανησυχία της για την µη αποτελεσµατική εφαρµογή του 
προγράµµατος εκρίζωσης της τροµώδους νόσου στην Κύπρο και ανέφερε ότι θα εισηγηθεί στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες της Επιτροπής την αναθεώρηση του επιπέδου της µελλοντικής οικονοµικής στήριξης της 
Κοινότητας που θα κατανεµηθεί στην Κύπρο.  

Σύστηµα αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων. 

(i) Αδυναµίες στη σήµανση αιγοπροβάτων.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στη σήµανση 
αιγοπροβάτων, γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στο σύστηµα 
αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων και στην αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα των 
ζώων. 

(ii) Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων.  Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Σχεδίου αναγνώρισης και 
καταγραφής αιγοπροβάτων του Τµήµατος, δεν είναι ακόµη πλήρως ενηµερωµένη, παρόλο που έχουν  
παρέλθει περίπου 4 χρόνια από το σχεδιασµό της και µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει πλήρης 
συµµόρφωση µε τους σχετικούς Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης.   

(ζ)  Τµήµα Αναδασµού  

Καθυστερηµένες ∆όσεις ∆ανείων. Το σύνολο των οφειλόµενων δόσεων από τους ιδιοκτήτες γης 
στις 31.12.2007 ήταν £575.429 και θα πρέπει να ληφθούν µέτρα τακτοποίησης των 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται. 

(η)  Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

∆ηµιουργία Ιχθυόσκαλας. Παρόλο που έχουν παρέλθει επτά χρόνια από τη λήψη της αρχικής 
απόφασης για δηµιουργία της ιχθυόσκαλας, αυτή δεν έχει ακόµη κατασκευαστεί µε αποτέλεσµα να 
µην εφαρµόζεται η κοινοτική νοµοθεσία αναφορικά µε την υγιεινή εκφόρτωση, µεταφορά και 
συντήρηση νωπών αλιευτικών προϊόντων.  

Αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί. Το κράτος δαπάνησε £3,5 εκ. για την επέκταση του λιµανιού στο 
Λατσί το οποίο ανήκει στην Αρχή Λιµένων Κύπρου, η οποία καρπώνεται τα οφέλη που προέκυψαν 
από την επένδυση αυτή.  Επίσης, η µη κήρυξη του λιµανιού στο Λατσί ως αλιευτικού καταφυγίου, 
έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να εφαρµοστούν από το Τµήµα οι πρόνοιες των περί 
Αλιευτικών Καταφυγίων Νόµων του 1990 και 2003 και των σχετικών Κανονισµών αναφορικά µε 
την ορθολογιστική διαχείριση του χώρου. 
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Σχέδιο Ασφάλισης Αλιευτικών Σκαφών. Σηµαντικός αριθµός ψαράδων εξακολουθεί να µην 
ασφαλίζει τα αλιευτικά του σκάφη, παραβιάζοντας τους όρους του συµβολαίου του δανείου που 
σύναψαν από τους δανειστικούς επιτρόπους. 

2.2.3  Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 
(α) Υπουργείο  

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.  Μετά από έλεγχο που 
διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση µε την οικονοµική διαχείριση της πρώτης 
σύµβασης που συνάφθηκε στα πλαίσια του πιο πάνω προγράµµατος, κατά τον οποίο η Επιτροπή 
διαπίστωσε σειρά αδυναµιών, η Υπηρεσία µου, κατόπιν παράκλησης του Γενικού ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου, έλεγξε τις άλλες δύο συµβάσεις που συνήφθηκαν, όπου εντοπίστηκαν παρόµοιες 
αδυναµίες.   

(β)  Κρατικό Αρχείο 

Ανέγερση νέου κτιρίου για το Κρατικό Αρχείο.  Παρόλο που έχουν παρέλθει περίπου 15 χρόνια 
από την αρχική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για ανέγερση νέου κτιρίου, εντούτοις δεν 
έχουν γίνει ουσιώδεις εργασίες για έναρξη των εργασιών ανέγερσής του. Λόγω της καθυστέρησης 
στην έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, ο ιδιώτης πρώην ιδιοκτήτης τεµαχίου γης που 
απαλλοτριώθηκε για το σκοπό ανέγερσης του Κρατικού Αρχείου προσέφυγε στη δικαιοσύνη 
διεκδικώντας την επιστροφή του τεµαχίου του. Για διευθέτηση του θέµατος το Κράτος προέβη στην 
αγορά του τεµαχίου καταβάλλοντας, πέραν της αποζηµίωσης που δόθηκε για την απαλλοτρίωση 
της γης, ύψους € 856.000 (£501.000), επιπλέον ποσό ύψους €598.011 (£350.000 ). 

(γ)  Αστυνοµία 

Προαφυπηρετική άδεια.  Λόγω συσσώρευσης άδειας, µέλη της Αστυνοµίας αποχωρούν από την 
Υπηρεσία ένα µέχρι και δύο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία αφυπηρέτησής τους.  Η µεγάλη 
συσσώρευση άδειας κατά την αφυπηρέτηση κάποιου µέλους της Αστυνοµίας, η οποία κερδήθηκε 
όταν το µέλος υπηρετούσε σε χαµηλότερες βαθµίδες, οδηγεί σε αύξηση των δαπανών, επειδή η 
πληρωµή της γίνεται µε βάση τον τελευταίο µισθό.  Κατά το 2007, η δαπάνη για αποζηµίωση 
µελών που βρίσκονταν µε προαφυπηρετική άδεια ανήλθε στα £2,25 εκ. 

Ανέγερση κτιρίου για την Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνοµίας (Α.Π.Α.).  Η ανάγκη για 
στέγαση της Α.Π.Α. στο αεροδρόµιο Λάρνακας παρουσιάστηκε πριν σχεδόν 20 χρόνια, πριν την 
παραλαβή των πρώτων πτητικών µέσων της Αστυνοµίας, ωστόσο η ικανοποίησή της ακόµα 
εκκρεµεί, µε αποτέλεσµα, εκτός της σηµαντικής αύξησης στην εκτιµηµένη δαπάνη του έργου, τα 
πτητικά µέσα να βρίσκονται εκτεθειµένα στην αλµύρα και την υγρασία της θάλασσας και να 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα οξείδωσης σε βαθµό που κρίνεται αντιοικονοµική η 
επιδιόρθωσή τους. 

Μηχανογράφηση Αποθηκών. Παρόλο που το σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων τέθηκε σε 
εφαρµογή στις 30.4.2007, για ορισµένες αποθήκες δεν έχει ολοκληρωθεί καν η καταχώριση του 
αρχικού αποθέµατος στο σύστηµα, ενώ παρατηρήθηκαν αδυναµίες σε σχέση µε την εφαρµογή και 
λειτουργία του. 

Απαλλοτριώσεις.   Παρατήρησα ότι δεν έχουν αρχίσει ακόµα οι εργασίες κατασκευής ορισµένων 
έργων, για την ανέγερση των οποίων απαλλοτριώθηκαν τεµάχια ιδιωτικής γης, παρόλο που έχει 
παρέλθει η προνοούµενη από το Σύνταγµα χρονική προθεσµία των τριών ετών από την έκδοση 
των σχετικών ∆ιαταγµάτων απαλλοτρίωσης. 

Εκτέλεση ποινικών ενταλµάτων.  Τα ανεκτέλεστα εντάλµατα κατά τις 31.12.2007 ήταν 135 475, 
σε σύγκριση µε 141 465 το 2006.  Από τα ανεκτέλεστα εντάλµατα, 16 703 επιστράφηκαν κατά το 
2007 στους Πρωτοκολλητές λόγω µη εντοπισµού των εξ αποφάσεως οφειλετών, αριθµός που 
θεωρείται υπερβολικά ψηλός. 
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(δ)  Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Συµφωνία παραχώρησης για την ανάπτυξη και διαχείριση των αερολιµένων Λάρνακας και 
Πάφου.  Σύµφωνα µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο στρατηγικός επενδυτής ο οποίος έχει, βάσει 
της συµφωνίας διαχείρισης των αεροδροµίων, την ευθύνη για την προµήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισµού πυρόσβεσης, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του σε σχέση µε το 
θέµα αυτό. 

Απαλλοτριώσεις για ανέγερση πυροσβεστικών σταθµών. Παρατήρησα ότι δεν έχουν αρχίσει 
ακόµα οι εργασίες κατασκευής ορισµένων έργων, για την ανέγερση των οποίων απαλλοτριώθηκαν 
τεµάχια ιδιωτικής γης, παρόλο που έχει παρέλθει η προνοούµενη από το Σύνταγµα χρονική 
προθεσµία των τριών ετών από την έκδοση των σχετικών ∆ιαταγµάτων απαλλοτρίωσης. 

(ε)  Φυλακές 

Πληρωµές επιδοµάτων φιλοπονίας από Ταµείο Πάγιας Προκαταβολής. ∆ιαπίστωσα 
παραποιήσεις στις καταστάσεις των ηµεροµισθίων καταδίκων κατά την απόλυση, µε αποτέλεσµα 
να προκύπτει το ενδεχόµενο υπεξαίρεσης ποσού ύψους τουλάχιστον €8.602. ∆εσµοφύλακας, ο 
οποίος υπηρετούσε στο λογιστήριο των Φυλακών και έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα σε σχέση µε το 
πιο πάνω θέµα, παρέδωσε στο ∆ιευθυντή ποσό ύψους €13.000 το οποίο παραδόθηκε στην 
Αστυνοµία, η οποία διεξάγει σχετική έρευνα. Επισήµανα επίσης αδυναµίες και παραλείψεις στο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τη διαδικασία τήρησης  του πιο πάνω Ταµείου και 
καταβολής των επιδοµάτων φιλοπονίας στους καταδίκους. 

2.2.4  Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
(α) Υπουργείο 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα, που αφορούν κυρίως σε 
ενοίκια βιοµηχανικών περιοχών, ανέρχονταν σε £1.546.839. 

Χορηγίες – Βαθµός υλοποίησης.  Τα Σχέδια χορηγιών που προγραµµατίζονται (£12,3 εκ. για το 
2007) δεν φαίνεται να υλοποιούνται όλα στον αναµενόµενο βαθµό (δαπάνες 2007: £7,8 εκ.). 

Σχέδια ∆ανειοδότησης µε Κυβερνητική Εγγύηση.  Στις 31.12.2007 το σύνολο των υπολοίπων 
των δανείων, για τα οποία υπήρχε κυβερνητική εγγύηση ύψους £1,8 εκ., ήταν £2,0 εκ..  Οι 
καθυστερηµένες δόσεις ήταν £1,4 εκ..   

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών.  Η αναγκαία υποδοµή της Υπηρεσίας εξακολουθεί να είναι 
ελλιπής, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να εκπληρώσει ένα σηµαντικό µέρος του έργου της.  
Η ανέγερση του νέου εργαστηρίου Μετρολογίας δεν άρχισε, ενώ εξοπλισµός που παραλήφθηκε 
κόστους περίπου €1 εκ. παραµένει αναξιοποίητος.  Ως εκ τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής 
του ποσού της συγχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και επιβολής οικονοµικών 
κυρώσεων λόγω µη εφαρµογής της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

Αξιοποίηση Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών.  Από έρευνα που έχει διεξαχθεί  
διαπιστώθηκε ότι, από τις 522 βιοµηχανικές µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στις Κυβερνητικές 
Βιοµηχανικές Περιοχές, οι 121 ή ποσοστό 23% παρανοµούν ή παραβιάζουν τις συµβάσεις 
µίσθωσης. 

Συµφωνία µε Harvard school of Public Health.  ∆εν υπάρχει στο Υπουργείο σύστηµα 
παρακολούθησης της υλοποίησης της συµφωνίας. 

Η συµφωνία έχει επαναξιολογηθεί από τους Υπουργούς Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και 
Παιδείας και Πολιτισµού οι οποίοι κατέθεσαν συγκεκριµένες προτάσεις. 

Ανάπτυξη ναυτικού τουρισµού και κατασκευή µαρίνων.  Για την κατασκευή και διαχείριση των 
µαρίνων, τον Ιούνιο 2003 υποβλήθηκαν µόνο τρεις προσφορές, ανά µία για τις µαρίνες Λεµεσού, 
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Λάρνακας και Αγίας Νάπας.  Τον Νοέµβριο 2004, οι προσφορές ακυρώθηκαν επειδή κρίθηκαν 
ασύµφορες λόγω του ότι το µίσθωµα που προέκυπτε ήταν αρνητικό.  Μέσα στο 2005 µετά από 
νοµική συµβουλή άρχισαν διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης για τις µαρίνες Λεµεσού και 
Αγίας Νάπας µε τους µοναδικούς προσφοροδότες, ενώ για τις µαρίνες Λάρνακας και Πάφου 
προκηρύχθηκε νέος διαγωνισµός.  Τον Ιανουάριο 2008 υπογράφηκε η σύµβαση για τη µαρίνα 
Λεµεσού ενώ οι διαπραγµατεύσεις για τη µαρίνα Αγίας Νάπας συνεχίζονται. 

∆ηµιουργία και λειτουργία Εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και Νέων Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας.  ∆εν υπήρξαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την λειτουργία 
του εν λόγω προγράµµατος.  Σχετική έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος κατέδειξε 
προβλήµατα και αδυναµίες. 

(β)  Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 

Υποβολή ετήσιων εκθέσεων από εταιρείες.  Μεγάλος αριθµός εταιρειών καθυστέρησαν να 
υποβάλουν τις ετήσιες εκθέσεις τους, µε αποτέλεσµα να µην έχουν εισπραχθεί τα τέλη από 
εκθέσεις που δεν είχαν υποβληθεί µέχρι 31.12.2007, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου £5,4 εκ. 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Η καθυστερηµένη εργασία που υπάρχει στους διάφορους κλάδους 
του Τµήµατος δεν συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του Τµήµατος, εξυπηρέτηση του κοινού και 
έγκαιρη είσπραξη των εσόδων. 

Μηχανογράφηση.  Εκκρεµεί η µηχανογράφηση σηµαντικών κλάδων του Τµήµατος. 

2.2.5  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(α)   Τµήµα Εργασίας 

Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων.  Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί 
σήµερα το Κέντρο δεν φαίνεται να εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. 

(β)   Υπηρεσίες  Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

∆ωρεάν διακίνηση ηλικιωµένων κατόχων κοινωνικής κάρτας µε λεωφορεία των αστικών 
και αγροτικών περιοχών.  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ικανοποίησε 
µερικώς τα αιτήµατα που είχαν υποβληθεί από τους λεωφορειούχους, µε κυριότερο την αύξηση 
του επιχορηγούµενου ποσού από 1.10.2006, χωρίς ωστόσο, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
Έκθεσης, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών να είχε εγκαταστήσει στα λεωφορεία ακυρωτικές µηχανές 
για υπολογισµό του πραγµατικού κόστους των λεωφορειούχων. 

Συµπλήρωµα κατώτατης σύνταξης.  Με τον τροποποιητικό Νόµο 164(I)/2007, που τέθηκε σε 
ισχύ από 1.1.2008, το ποσοστό που θα καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας στο 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της αύξησης του ποσοστού της κατώτατης σύνταξης από 
70% σε 85% του ανώτατου ύψους της βασικής σύνταξης, θα καθορίζεται από τον αναλογιστή του 
Ταµείου ανά τριετία, µε βάση την τελευταία αναλογιστική ανασκόπηση του Ταµείου, χωρίς ωστόσο 
να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στα επιπρόσθετα ποσά µέχρι το ύψος των πραγµατικών 
δαπανών για τα έτη 2003 – 2007.   

(γ)  Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Εκκρεµείς οφειλές.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η είσπραξη ποσού περίπου £23,3 εκ. (£21,6 εκ. 
στις 31.12.2006) από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος του Ταµείου.  Επιπρόσθετα, 
εκκρεµούσε η είσπραξη ποσού περίπου £11 εκ. (£11 εκ. και στις 31.12.2006) από υποθέσεις που 
είχαν επιδικαστεί προς όφελος των άλλων Ταµείων. 

Αποθεµατικό Λογαριασµού Παροχών Ανεργίας. Στις 31.12.2007 το αποθεµατικό του πιο πάνω 
Λογαριασµού παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους £8,1 εκ. (£7,8 εκ. στις 31.12.2006), χωρίς 
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να καλυφθεί από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας ή από ειδική εισφορά, όπως προνοείται στο 
Νόµο. 

Επενδυτική πολιτική.  Τα πλεονάσµατα του Ταµείου είναι επενδυµένα σε Γραµµάτια του 
∆ηµοσίου, τα οποία φέρουν το χαµηλότερο επιτόκιο από τα υπόλοιπα κρατικά χρεώγραφα 
µεγαλύτερης διάρκειας, στα οποία θα µπορούσε να επενδυθούν τα πλεονάσµατα. 

Έκτακτη εισφορά για την Άµυνα.  Από 1.7.2002, όταν αυξήθηκε το ποσοστό της έκτακτης 
εισφοράς επί των τόκων από 3% σε 10%, το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο δεν 
εξαιρέθηκε, όπως τα Ταµεία Προνοίας για τα οποία το ποσοστό παρέµεινε στο 3%, επιβαρύνεται 
µε ποσό έκτακτης εισφοράς, το ύψος του οποίου κατά το 2007 ανήλθε στα περίπου £13 εκ.. 

Αναλογιστική Ανασκόπηση.  Σύµφωνα µε Αναλογιστική Ανασκόπηση, η οικονοµική κατάσταση 
του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέχισε να επιδεινώνεται κατά τα τελευταία χρόνια. 

∆ιάκριση λόγω φύλου στην παροχή σύνταξης χηρείας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, οι άντρες αποκλείονται από το δικαίωµα στη λήψη σύνταξης 
χηρείας, γεγονός που συνιστά διάκριση µεταξύ των δύο φύλων.  

(δ)  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 

∆ηµόσια βοηθήµατα.  Ορισµένα από τα προβλήµατα, ελλείψεις και αδυναµίες που εντοπίστηκαν, 
όσον αφορά στα θέµατα της τήρησης επαρκών στοιχείων στους φακέλους, της διερεύνησης της 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας των αιτητών, της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής της 
νοµοθεσίας και των διαδικασιών και της πρόληψης υπερπληρωµών, εξακολουθούν να υφίστανται. 

Πληρωµές δηµόσιου βοηθήµατος σε αλλοδαπούς. Το ποσό δηµόσιου βοηθήµατος που 
καταβλήθηκε σε αλλοδαπούς λήπτες το 2007 ανήλθε στα £10,7 εκ., σε σύγκριση µε £3,9 εκ. το 
2006.   

Κόστος λειτουργίας Ιδρυµάτων.  Από µελέτη των στοιχείων που λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας, όσον αφορά στο κόστος λειτουργίας των διαφόρων Ιδρυµάτων κατά το 
2004, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο µηνιαίο κατά κεφαλή κόστος από Ίδρυµα 
σε Ίδρυµα µε τις ίδιες δραστηριότητες και ότι το κόστος αυτό είναι υπερβολικά ψηλό. 

Κληροδότηµα Νεφέλης Σ. Ταλιώτου.  Η αξιοποίηση του κληροδοτήµατος, για ανέγερση µικρών 
οικιστικών µονάδων για τη διαµονή ηλικιωµένων ατόµων, εκκρεµεί από το 1996. 

2.2.6  Υπουργείο Εσωτερικών 
(α)  Υπουργείο 

Μεταστέγαση Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως.  Το κτίριο στο οποίο 
αποφασίστηκε να γίνει η µεταστέγαση του Τµήµατος, κρίθηκε ακατάλληλο από την Εθνική Αρχή 
Ασφαλείας ως προς το χώρο έκδοσης και φύλαξης των διαβατηρίων, ενώ το έργο επιδιόρθωσης 
του είχε προχωρήσει αρκετά, µε αποτέλεσµα να αναζητηθούν υπηρεσίες και χώρος ασφαλείας 
µέσω της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε ιδιωτική εταιρεία και να συµφωνηθεί κατ’ αρχήν η 
ανάθεσή τους έναντι µηνιαίου ποσού €21.743. 

∆ιαχείριση Έργων που συγχρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια - Ταµείο Συνοχής.  
Στον Προϋπολογισµό του Κράτους για το 2007, συµπεριλήφθηκε αρχικά πρόνοια ύψους  £9 εκ. για 
το έργο της κατασκευής του νέου χώρου Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων Λάρνακας – 
Αµµοχώστου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της Ε.Ε. Η πρόνοια µειώθηκε 
σε £5,5 εκ. από την οποία έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες ύψους £3,8 εκ. 

Κανονισµοί σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµου.  ∆εν 
έχουν εγκριθεί Κανονισµοί ως προς την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση 
αγωγών αποχετευτικού συστήµατος λυµάτων από ιδιοκτήτες γης που αναπτύσσουν οικιστικά τα 
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κτήµατά τους µε αποτέλεσµα το κάθε Συµβούλιο Αποχετεύσεως να καθορίζει τη δική του πολιτική 
και να θέτει τους δικούς του όρους και υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες γης. Επίσης λόγω της 
έλλειψης Κανονισµών, τα Συµβούλια Αποχετεύσεων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση 
να επιβάλουν τους αναγκαίους όρους, ενώ έχουν την ευχέρεια να µην υποχρεώνουν όλους τους 
ιδιοκτήτες γης που αναπτύσσουν οικιστικά τα κτήµατά τους, να κατασκευάζουν το αποχετευτικό 
σύστηµα.  

Εισοδηµατική στήριξη κατοίκων ορεινών κοινοτήτων. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 
κατανοµή του ποσού των £2.952.000, για την εισοδηµατική στήριξη των κατοίκων των ορεινών 
Κοινοτήτων, εµπεριέχουν κινδύνους µε σοβαρή πιθανότητα καταβολής χορηγιών σε µη 
δικαιούχους. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι κατάλληλες διαδικασίες θα 
µπορούσαν να τηρηθούν από την Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονοµικών.  

Τέλη πώλησης νερού.  Από τη µελέτη και σύγκριση των Κανονισµών που έχουν εκδοθεί από τα 
Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, καθώς και από δειγµατοληπτική επισκόπηση Κανονισµών που 
εκδόθηκαν από ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια, σε σχέση µε τα δικαιώµατα και επιβαρύνσεις για 
την παροχή και χρήση ύδατος, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία ούτε όσον αφορά στα 
είδη υπηρεσιών που τιµολογούνται, ούτε στον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων.  Αν η 
Κυβέρνηση υιοθετεί την άποψη ότι οι υδάτινοι πόροι αποτελούν εθνικό πλούτο και ανήκουν στο 
σύνολό τους στο Κράτος, τότε η µεγάλη ανοµοιοµορφία που παρατηρείται στις χρεώσεις του νερού 
προς τους καταναλωτές αποτελεί άνιση µεταχείριση των πολιτών της ∆ηµοκρατίας. 

∆ιαχείριση συµβάσεων για τα έργα διαχείρισης των στερεών οικιακών αποβλήτων.  Τα 
έργα εκτελούνται σταδιακά στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας-Αµµοχώστου, Λεµεσού και Λευκωσίας 
κατά την περίοδο 2002-2013 και το κόστος τους εκτιµάται σε €360 εκ. 

Από την έναρξη των πιο πάνω Έργων, η Υπηρεσία µας εντοπίζει συνεχώς σοβαρά προβλήµατα 
στη διαχείριση των συµβάσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα, 
καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις.  Η Υπηρεσία µας εξέφρασε τη θέση ότι η εκτέλεση των Έργων θα 
έπρεπε να ανατεθεί σε κρατική υπηρεσία η οποία διαθέτει την υποδοµή και εµπειρία στη διαχείριση 
µεγάλων και πολύπλοκων συµβάσεων έργων. 

Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων Επαρχιών Λάρνακας-Αµµοχώστου.  Με την έναρξη του έργου υπήρξαν 
έντονες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες για τη χωροθέτηση του έργου από την κοινότητα Λυµπιών, 
µε αποτέλεσµα την αναστολή των εργασιών για τρεις µήνες, και την µετακίνηση των λεκάνων του 
ΧΥΤΑ από την αρχική τους θέση.  Μετά από διαµαρτυρίες της κοινότητας Ξυλοφάγου 
αποφασίστηκε και η µετακίνηση του Σταθµού Απορριµµάτων στη βιοµηχανική περιοχή 
Παραλιµνίου.  Παρατήρησα ότι από το γεγονός αυτό προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις και 
δόθηκε η ευκαιρία στον Ανάδοχο να απαιτεί σηµαντικές οικονοµικές αποζηµιώσεις και εξέφρασα 
την άποψη ότι το Υπουργείο θα έπρεπε να µεριµνήσει, ώστε η χωροθέτηση του έργου να γίνει 
αποδεκτή από τις επηρεαζόµενες κοινότητες πριν από την προκήρυξη των προσφορών.  

Χώρος Υγειονοµικής ταφής αποβλήτων Πάφου.  Σύµφωνα µε τον περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµο 32(1) του 2000, οι έµποροι και παραγωγοί υλικών συσκευασίας 
οφείλουν να εφαρµόσουν ένα σύστηµα συλλογής, µεταφοράς και ανακύκλωσης των αποβλήτων 
συσκευασίας, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, πράγµα που δυστυχώς 
δεν εφαρµόστηκε.  Η Αρµόδια Αρχή για τη παρακολούθηση της εφαρµογής του Νόµου που είναι η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε 
πληροφόρησε ότι το σύστηµα ανάκτησης υλικών θα αρχίσει εντός του 2007. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου οι ενέργειες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για την εφαρµογή 
του Νόµου 32(1) του 2000 γίνονται µε σηµαντική καθυστέρηση, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 
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σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, στο κόστος λειτουργίας του 
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου αλλά και περιβαλλοντικές λόγω της µη ανακύκλωσης των υλικών. 

(β)  Επαρχιακές ∆ιοικήσεις   

Πιστοποιητικά έγκρισης.  Για τις οικοδοµές που έχουν αποπερατωθεί, δεν εξασκείται έλεγχος ως 
προς το κατά πόσο έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά έγκρισης µε αποτέλεσµα την απώλεια 
σηµαντικών εσόδων για το Κράτος καθώς και άλλους Οργανισµούς και Αρχές. 

Μηχανές παιγνιδιού και ψυχαγωγίας.  Σε όλες τις Επαρχίες λειτουργούν διάφορα κέντρα 
ψυχαγωγίας, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, ούτε και έχουν 
προβεί στην εγγραφή των µηχανών παιγνιδιού και ψυχαγωγίας, βάσει του Νόµου 32(Ι)/96. 

Άδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και άδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 
Μεγάλος αριθµός πρατηρίων πετρελαιοειδών  και υποστατικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών 
λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την άδεια που προνοείται στη σχετική  Νοµοθεσία.  

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός της Νοµοθεσίας περί διενέργειας εράνων.  Ετοιµάστηκε 
νοµοσχέδιο το οποίο στάληκε στα εµπλεκόµενα µέρη για απόψεις πριν την προώθησή του στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Άδειες οικοδοµών/διαίρεσης γης. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές προσπάθειες προώθησης της 
εφαρµογής ολοκληρωµένου µηχανογραφικού προγράµµατος παρακολούθησης των διαδικασιών 
παραλαβής, εξέτασης και έκδοσης των αδειών, το οποίο θα συµβάλει στην επίσπευση της 
εξέτασης των αιτήσεων και στη µείωση των καθυστερήσεων.   

(γ)  Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

Εισπράξεις.  Το σύνολο των εισπράξεων του 2007 ήταν £244,2 εκ. σε σύγκριση µε £126,4 εκ. το 
2006, κυρίως λόγω του αυξηµένου αριθµού των µεταβιβάσεων ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Καθυστέρηση στην είσπραξη µισθωµάτων κρατικής γης.  Καθυστερεί η είσπραξη ετήσιων 
µισθωµάτων κρατικής γης, τα οποία στις 31.12.2007 ανέρχονταν στις £1.852.729. 

Ανάθεση εργασίας εκτός ωρών Γραφείου.  Συνεχίζεται το πρόβληµα της  συσσωρευµένης 
καθυστερηµένης εργασίας, παρά το γεγονός ότι κατά το 2007 δαπανήθηκε ποσό ύψους 
£2.011.098 για υπερωρίες. 

Απώλεια εσόδων. 

(i) Από µη αναθεώρηση τελών και δικαιωµάτων.  Τα τέλη και δικαιώµατα που εισπράττονται 
από το Τµήµα δεν ανταποκρίνονται στο πραγµατικό κόστος παροχής των υπηρεσιών.  Από 
υπολογισµούς του Τµήµατος, η ετήσια απώλεια εσόδων από τη µη αναθεώρηση υπολογίζεται 
σε πέραν των £4 εκ. ετησίως. 

(ii) Από κυβερνητικά αγροκτήµατα στην Πάφο.  Μέχρι σήµερα δεν εισπράττονται τα 
αναθεωρηµένα ενοίκια αλλά εισπράττονται τα παλιά ενοίκια µε αποτέλεσµα η απώλεια 
εσόδων να ανέρχεται σε £178.000 ετησίως.  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
υπογράφηκαν συµβάσεις µίσθωσης. 

(iii) Μη αναθεώρηση ενοικίων σε αγοραία αξία.  Σηµαντική απώλεια εσόδων προέρχεται και 
από µη αναθεώρηση των µισθωµάτων κρατικής γης στο επίπεδο του αγοραίου ενοικίου. 

(iv) Μη επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η γενική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας 
που βρίσκεται στην ελεγχόµενη από το Κράτος περιοχή, σε τιµές 1.1.1980, ολοκληρώθηκε το 
1992.   Έκτοτε δεν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία για επανεκτίµηση των ακινήτων, σε 
περίπτωση ανέγερσης νέων κτιρίων, αλλαγής πολεοδοµικών ζωνών κ.λπ.  Ως αποτέλεσµα, 
υπάρχει απώλεια σηµαντικού ποσού εσόδων, τόσο για την Κυβέρνηση, όσο και για τις 
Τοπικές Αρχές, αφού η αγοραία αξία της 1.1.1980,  λαµβάνεται ως βάση για υπολογισµό 
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διαφόρων φόρων και τελών.  Η µη επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηµιουργεί άνιση 
µεταχείριση των πολιτών.  Επίσης λόγω της µη εκτίµησης από το Τµήµα της αξίας των 
βιοµηχανικών περιοχών και των ξενοδοχείων που έχουν ανεγερθεί σε κρατική γη, 
παρατηρείται σηµαντική απώλεια εσόδων όσον αφορά στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η 
εκτίµηση έχει γίνει µόνο στην Επαρχία Λεµεσού όπου τα ανάλογα έσοδα ανέρχονται γύρω 
στις £40.000-£50.000 ετησίως. 

Απαλλοτριώσεις. 

(i) Έλεγχος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Απαλλοτριώσεων.  Από 
αξιολόγηση του πιο πάνω συστήµατος, διαπιστώθηκαν  αδυναµίες που αφορούν κυρίως στη 
διαδικασία εκτίµησης, διαπραγµάτευσης και στον καθορισµό της αποζηµίωσης, καθώς επίσης 
στη καταβολή ψηλών ποσών τόκων λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και στη µη υλοποίηση 
των έργων απαλλοτρίωσης εντός της προθεσµίας των τριών ετών µε όλα τα επακόλουθα 
περιλαµβανοµένης της  αυξηµένης δαπάνης για αποζηµιώσεις.  

(ii) Προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για έργα απαλλοτρίωσης.  Λόγω της µη 
χρησιµοποίησης της απαλλοτριωθείσας ακίνητης ιδιοκτησίας για το σκοπό της 
απαλλοτρίωσης ή επειδή ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν κατέστη εφικτός ή 
εγκαταλείφθηκε από τις Απαλλοτριούσες Αρχές, ορισµένοι ιδιοκτήτες προσφεύγουν στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο διεκδικώντας την επιστροφή της περιουσίας τους.  Ως αποτέλεσµα 
εξώδικου συµβιβασµού που ακολουθεί, προκειµένου να αποφευχθεί η επιστροφή της 
ακίνητης ιδιοκτησίας και η επαναπαλλοτρίωση της µε σηµερινές τιµές, το Κράτος 
επιβαρύνεται µε πρόσθετα ποσά αποζηµίωσης, διοικητικό και άλλο κόστος. 

(iii) Υποθέσεις απαλλοτριώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε/κατατέθηκε η αποζηµίωση 
και εκκρεµούν για εγγραφή.  Αρκετά τεµάχια γης που επηρεάστηκαν από απαλλοτριώσεις, 
για τα οποία καταβλήθηκε/κατατέθηκε ήδη η αποζηµίωση στους δικαιούχους, εξακολουθούν 
να είναι εγγεγραµµένα στους πρώην ιδιοκτήτες και δεν έχουν εγγραφεί στο όνοµα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Συγκεκριµένα εκκρεµεί παγκύπρια η εγγραφή 10 710 
επηρεαζόµενων τεµαχίων γης, για τα οποία η γνωστοποίηση της απαλλοτρίωσης 
χρονολογείται από το 1975 και µεταγενέστερα. 

Κρατική γη. 

(i) Παράνοµες επεµβάσεις σε κρατική γη.  Το Τµήµα καθυστερεί να προβεί σε διερεύνηση 
των περιπτώσεων παράνοµων επεµβάσεων, µε σκοπό τη λήψη µέτρων για άρση των 
επεµβάσεων µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να προσλαµβάνει συνεχώς µεγαλύτερες 
διαστάσεις. 

(ii) Συµβάσεις µίσθωσης κρατικής γης σε σχέση µε τους περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων Νόµους.  Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (∆ιάθεση) 
Κανονισµοί προνοούν ότι το µίσθωµα κρατικής γης καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε βάση την αυξοµείωση του τιµαριθµικού δείκτη, σε αντίθεση µε τους περί 
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµους και Κανονισµούς, βάσει των οποίων το 
µίσθωµα πρέπει να υπολογίζεται πάνω στην αγοραία αξία του ακινήτου. 

Ορισµένες άδειες χρήσης κρατικής γης που υπογράφηκαν πριν από αρκετά χρόνια (ακόµα 
και πριν από το 1960) εξακολουθούν να ανανεώνονται αυτόµατα από χρόνο σε χρόνο µε 
ονοµαστικό µίσθωµα, σε αντίθεση µε τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
Νόµους και το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. 

(δ)  Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 

Επιβάρυνση κονδυλίων του προϋπολογισµού Αναπτύξεως λόγω µη έγκαιρης εξασφάλισης 
των αναγκαίων δανείων. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται  ανάγκη πληρωµής των 
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εργολάβων πριν εξασφαλιστούν και  κατατεθούν στο Τµήµα τα αναγκαία ποσά, οι πληρωµές 
γίνονται µε χρέωση των κονδυλίων του προϋπολογισµού, µε την προϋπόθεση ότι, όταν η Τοπική 
Αρχή εµβάσει το αντίστοιχο ποσό, αυτό θα κατατεθεί στα Γενικά Έσοδα του Κράτους. Η τακτική 
αυτή είναι αντίθετη µε τις ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες και περικλείει κινδύνους 
απώλειας εσόδων του κράτους.  

Αδυναµίες στον προγραµµατισµό, διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο των κατασκευαστικών 
συµβολαίων.  Σε διάφορα έργα των οποίων η µελέτη ετοιµάζεται από το Τµήµα, όπως οι 
πεζογέφυρες και ο πεζόδροµος/ποδηλατόδροµος κατά µήκος της όχθης του Πεδιαίου στη 
Λακατάµια, η επιδιόρθωση κτιρίων του Κυβερνητικού Οικισµού Άγιοι Ανάργυροι Ι - Φάση Β΄ - 
Συγκρότηµα Σ2 στη Λάρνακα, η αναδόµηση του Κυβερνητικού Οικισµού Άγιος Αθανάσιος στη 
Λεµεσό - Φάση Α΄ -Συγκροτήµατα Σ2 και Σ3, η πεζοδροµοποίηση της Οδού Αγίας Μαύρης στην 
Αγία Νάπα - Φάση Β΄, οι δρόµοι και ο χώρος στάθµευσης παρά το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας 
Νάπας και η ανάπλαση/διαµόρφωση Πλατείας στο Τρόοδος, παρατηρήθηκαν αδυναµίες, οι οποίες 
είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους των έργων και τη δηµιουργία καθυστερήσεων.  
Παρατηρήθηκαν επίσης αδυναµίες στο συντονισµό, διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο των 
συµβολαίων, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες των συµβολαίων, 
καθυστερήσεις και οικονοµικές επιβαρύνσεις.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης σηµαντική καθυστέρηση στην 
ετοιµασία των τελικών λογαριασµών. 

(ε)  Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως  

Έκδοση ηλεκτρονικών διαβατηρίων µε βιοµετρικά στοιχεία. Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις 
τόσο εξαιτίας της ακύρωσης της προηγούµενης προσφοράς όσο και  µε την κατακύρωση της νέας 
προσφοράς (δεν έχει µέχρι το Νοέµβριο 2008 κατακυρωθεί) για την προµήθεια των νέων 
διαβατηρίων, µε αποτέλεσµα η Κύπρος να µη συµµορφωθεί µε τις διατάξεις  του σχετικού 
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να καλέσει 
την Κυβέρνηση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά µε το θέµα.   

Επιβολή προστίµων σε αεροπορικές εταιρείες σε σχέση µε παραβάσεις των περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόµων του 2000 και 2005.   
Παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση και επιβολή των προστίµων µε κίνδυνο την απώλεια 
σηµαντικών εσόδων του Κράτους.  Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως της Αστυνοµίας, υπέβαλε προς τη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος 2533 εισηγήσεις 
για επιβολή προστίµων, συνολικού ύψους  £2.738.450, που αφορούν σε 91 αεροπορικές εταιρείες. 
Εξετάστηκαν 376 περιπτώσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους £334.625, από τα οποία 
εισπράχθηκε ποσό £8.625 (2,6%) µόνο.   

2.2.7  Υπουργείο Εξωτερικών 
Έλεγχος λογαριασµών ∆ιπλωµατικών Αποστολών.  Κατά τον έλεγχο των λογαριασµών των 
∆ιπλωµατικών Αποστολών που διεξάγεται στο Κέντρο (ΥΠΕΞ) παρατηρήθηκε ότι, για ασθενείς του 
Σχεδίου Αποστολής Ασθενών στο Εξωτερικό δεν υπάρχουν καθορισµένες διαδικασίες και ευθύνες 
όσον αφορά στην παρακολούθηση των ασθενών, µετά την έγκριση για αποστολή τους στο 
εξωτερικό.  Επίσης το Κέντρο δεν είναι ενηµερωµένο σχετικά µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο της 
κάθε χώρας που διέπει τις σχέσεις εργοδότη και εργοδοτούµενου για το  επιτόπιο προσωπικό και 
δεν υπάρχει καταγραµµένη η προβλεπόµενη διαδικασία που προκύπτει από τις τοπικές 
νοµοθεσίες, αναφορικά µε την επιστροφή/ανάκτηση του ΦΠΑ. Στις Πρεσβείες Μόσχας και 
Βερολίνου παρατηρήθηκε πλεόνασµα στην πρώτη περίπτωση και έλλειµµα στη δεύτερη, τα οποία 
δεν έχουν ακόµη διερευνηθεί.  

Ανακαίνιση/Αναδιαρρύθµιση της ιδιόκτητης πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα.  Έχουν 
παρέλθει έξι και πλέον χρόνια από τότε που τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Εξωτερικών η κακή 
κατάσταση της πρεσβευτικής κατοικίας και οι εργασίες αποκατάστασής της άρχισαν µόλις τον Ιούνιο 
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του 2007, ενώ ο Πρέσβης και η οικογένειά του έχουν µετακινηθεί σε ενοικιαζόµενο οίκηµα από 
1.1.2004.  Σηµειώνεται ότι, µόλις τον Σεπτέµβριο του 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 
προσφοροδότησης  και το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου κατακύρωσε το έργο της 
ανακαίνισης στο χαµηλότερο προσφοροδότη στην τιµή των €2.401.846 (£1.405.738).  Μετά τη 
διαπίστωση ανάγκης αναθεώρησης της στατικής µελέτης, οι εργασίες  αποκατάστασης διακόπηκαν 
από τον ∆εκέµβριο του 2007 µέχρι τον Μάιο 2008. Η προκαταρτική εκτίµηση αυξάνει το κόστος  
της ανακαίνισης κατά €665.000 (£389.207). 

Χορηγία στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.  Τα έξοδα για τους µισθούς του προσωπικού, τα έξοδα 
λειτουργίας, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα έξοδα του γραφειακού εξοπλισµού 
του Ινστιτούτου, πέραν της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τερµατίστηκε από το 
2004, καταβάλλονται υπό µορφή χορηγίας από κονδύλι του Προϋπολογισµού της ∆ιοίκησης του 
Υπουργείου Εξωτερικών.  Παρατηρήθηκε ότι δεν εξετάζεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου 
εάν το ύψος της χορηγίας που παραχωρείται συµφωνεί µε τις δαπάνες του Ινστιτούτου και ότι 
αυτές διενεργούνται για τους αρχικά προβλεπόµενους σκοπούς, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται ούτε και στα αντίγραφα των Εκθέσεων των ιδιωτών Ελεγκτών που υποβάλλονται.  
Επισήµανα επίσης ότι αποφάσεις, ενέργειες και δράσεις του Ινστιτούτου, όπως έγκριση του 
ετήσιου Προϋπολογισµού, έγκριση των λογαριασµών, διορισµός ελεγκτών, διορισµοί/προαγωγές 
προσωπικού, που πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 6.6.2003, δεν ήταν νοµοτυπικά καλυµµένες. 

Χορηγία στην Πρεσβεία του Βατικανού.  Οποιεσδήποτε πιστώσεις πέραν του ποσού των 
£100.000 παραχωρούνται ως χορηγίες ή συνεισφορές σε οργανώσεις και άλλους φορείς, δίδονται 
υπό τον όρο ότι θα κοινοποιούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους λήπτες των χορηγιών 
αυτών, έκθεση δράσης και εξελεγµένοι λογαριασµοί του προηγούµενου έτους.  Παρατήρησα ότι 
παρόλο που το Γραφείο της Πρεσβείας του Βατικανού έλαβε κατά το 2007 συνολικά υπό µορφή 
χορηγίας το ποσό των £400.000 (£200.000 αφορούσαν το 2005), υπέβαλε στο Λογιστήριο του 
Υπουργείου Εξωτερικών πιστοποιηµένες καταστάσεις όπου παρουσιάζονται τα πραγµατικά έξοδα 
των ετών 2005 έως 2007, όχι όµως εξελεγµένους λογαριασµούς και έκθεση δράσης.  Παρατήρησα 
επίσης ότι το κόστος λειτουργίας του Γραφείου Πρεσβείας στο Βατικάνο συγκριτικά µε άλλες 
∆ιπλωµατικές Αποστολές παρουσιάζεται ιδιαίτερα ψηλό και µε αυξητικές τάσεις. 

Πρεσβεία Στοκχόλµης.  Μετά από έλεγχο που διενήργησε το λογιστήριο του Υπουργείου 
Εξωτερικών το Μάρτιο του 2006, διαπιστώθηκαν οικονοµικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση στο 
λογιστήριο της Πρεσβείας.  Το ύψος της κατάχρησης, προκαταρκτικά υπολογίστηκε σε £223.706, 
ενώ σύµφωνα µε πρόσφατους υπολογισµούς ανέρχεται σε £161.564. Σηµειώνεται ότι ο 
εµπλεκόµενος υπάλληλος (επιτόπιο προσωπικό) εκδόθηκε στην Κύπρο και παρουσιάστηκε 
ενώπιον του δικαστηρίου όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. 

2.2.8  Υπουργείο Οικονοµικών 
∆ηµόσιο Χρέος.  Σηµαντικές υποχρεώσεις του Κράτους δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις 
του ∆ηµόσιου Χρέους, µε αποτέλεσµα να µη φαίνεται ότι στη διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρέους 
λαµβάνονται υπόψη και τα στοιχεία αυτά. Επίσης, λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους, επιβάλλεται να παρακολουθείται και 
επιβεβαιώνεται σε τακτά διαστήµατα ότι ο εκσυγχρονισµός και ρύθµιση του όλου πλαισίου και της 
σχετικής υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθετικής και τεχνικής, γίνεται και εφαρµόζεται, 
σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη διεθνή πρακτική.  

Σηµειώνεται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του ηµερ. 9.7.2008 αποφάσισε, 
κατόπιν Πρότασης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 51(γ) 
των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 έως 2007, τη µεταφορά των 
αρµοδιοτήτων διαχειριστή του δηµόσιου χρέους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο 
Υπουργείο Οικονοµικών µε ηµεροµηνία υλοποίησης της Απόφασης την 1.8.2010. 
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(α)  Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

Εισπράξεις φόρου εισοδήµατος.  Το σύνολο των εισπράξεων του 2007 ήταν £724,49εκ., σε 
σύγκριση µε £572,97εκ. του 2006.  

Φορολογίες υπό ένσταση.  Στις 31.12.2007 υπήρχαν 25 497 φορολογίες, για τις οποίες 
υποβλήθηκε ένσταση για συνολικό ποσό φόρου £149,49εκ.  

Ενστάσεις φόρου εισοδήµατος.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσαν 14 208 ενστάσεις µε ολικό ποσό 
αµφισβητούµενου φόρου £121,81εκ.    

Καθυστερηµένοι φόροι.  Το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων στις 31.12.2007 ήταν   £348,99εκ., σε 
σύγκριση µε £288,20εκ. που ήταν στις 31.12.2006 (αύξηση 21,09%). 

Καθυστερηµένοι φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών εκκλησιαστικών 
ιδρυµάτων.  Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται από το Τµήµα, το συνολικό ποσό των οφειλών 
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων, ανερχόταν κατά τις 31.12.2007 σε £93.439.815. 
Το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν απαλλάσσει την Εκκλησία της Κύπρου από την 
καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας.  ∆ιαβουλεύσεις για επίλυση του θέµατος κατέληξαν σε 
προκαταρκτική συµφωνία οι πρόνοιες της οποίας είναι κατά την άποψη µου ετεροβαρείς για το 
Κράτος.  Συγκεκριµένα, διαγράφονται παλαιές οφειλές ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων λιρών, 
εισάγονται πρόνοιες για προνοµιακή µεταχείριση της Εκκλησίας έναντι άλλων φορολογούµενων, 
γίνονται πρόνοιες διαγραφής µελλοντικών οφειλών και επαναφέρονται προνόµια τα οποία έχουν 
καταργηθεί, ενώ το µόνο που εξασφαλίζεται είναι η δέσµευση της Εκκλησίας για µελλοντική 
συµµόρφωση της µε ορισµένες διατάξεις της νοµοθεσίας τις οποίες ωστόσο κατ’ ανάγκη ήδη 
εφαρµόζει.  Σε συνάντηση εκπροσώπων των δύο µερών αποφασίστηκε η σύσταση τετραµελούς 
επιτροπής για εξέταση όλων των φορολογικών εκκρεµοτήτων της εκκλησίας. 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών.  Σε αρκετές περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων οι 
συµβαλλόµενοι δηλώνουν χαµηλότερες τιµές πώλησης των ακινήτων από τις πραγµατικές, µε 
σκοπό την αποφυγή καταβολής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, χωρίς ο ∆ιευθυντής του  
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, µε βάση τις πρόνοιες της υφιστάµενης νοµοθεσίας, να είναι σε 
θέση να αµφισβητήσει τα ποσά που δηλώνονται εκτός εάν αποδεδειγµένα διαπιστωθεί ότι η 
δήλωση ήταν ψευδής. Για την περίοδο 2000-2007 η απώλεια, όπως υπολογίζεται από το Τµήµα, 
ανέρχεται, περίπου, στα £155,9εκ. ή περίπου £19,49εκ. το χρόνο.   

Έκτακτη εισφορά για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας.  Παρόλο που στον εν ισχύι Νόµο αρ. 
117(I)/02 αναφέρεται ότι κάθε πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την 
ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της ∆ηµοκρατίας εντούτοις από το 2004 όλες οι εισπράξεις που 
πηγάζουν από την πιο πάνω νοµοθεσία πιστώνονται στο κονδύλι εσόδων  «άµεσες φορολογίες» 
του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. Σηµειώνεται ότι από το 2004 οι δαπάνες για ενίσχυση της 
αµυντικής ικανότητας της ∆ηµοκρατίας µειώνονται συνεχώς ενώ αντίθετα τα έσοδα που 
προκύπτουν από το Νόµο που θεσπίστηκε µε σκοπό την επιβολή εισφοράς για ενίσχυση της 
αµυντικής ικανότητας αυξάνονται σηµαντικά και υπερτερούν κατά πολύ των σχετικών δαπανών.  
Ενώ οι πολίτες έχουν την εντύπωση ότι καταβάλλουν εισφορά που προορίζεται αποκλειστικά για 
την ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας και το συνολικό ύψος της οποίας κατά την περίοδο 1984 – 
Σεπτέµβριο 2008 ανερχόταν στα €4.682 εκ. το ποσό που διατέθηκε για σκοπούς ενίσχυσης της 
άµυνας ανήλθε στα €3.912,00 εκ.  Κατά συνέπεια ποσό συνολικού ύψους €770 εκ. αποτελεί ποσό 
που εισπράχθηκε και δεν διατέθηκε για το πιο πάνω σκοπό αλλά διατέθηκε, µετά την κατάργηση 
του Ταµείου Αµυντικής Θωράκισης το 2000 και για άλλους σκοπούς.  

Εισοδήµατα αγοραστών ακίνητης περιουσίας. Από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε φορολογικούς 
φακέλους φυσικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι άτοµα αγόρασαν ακίνητη περιουσία σηµαντικής 
αξίας ενώ είτε (α) είναι άγνωστοι στο Τµήµα µε αποτέλεσµα να µην υποβάλλουν φορολογικές 
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δηλώσεις και συνεπώς να µην τους επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος είτε (β) δήλωναν σχετικά 
χαµηλά εισοδήµατα κατά την περίοδο της αγοράς.   

Κρατική αρωγή του Εφηµεριακού Κλήρου της υπαίθρου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε 
απόφαση του το 1971 ενέκρινε την επιχορήγηση της µισθοδοσίας του Εφηµεριακού Κλήρου της 
υπαίθρου.  Ως αντιστάθµισµα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή παραχώρησε στην Κυβέρνηση 15 564 
στρέµµατα γης (από τα οποία µόνο το 27% βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές)  τα οποία ωστόσο 
δεν περιήλθαν στην κυριότητα της ∆ηµοκρατίας παρά την αρχική πρόθεση του Υπουργικού 
Συµβουλίου. Η εν λόγω γη ενοικιάζεται σε ιδιώτες µε προσφορές που προκηρύσσονται από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Η δαπάνη που επωµίζεται το Κράτος ανήλθε σε £2,8 εκ. 
για το 2007, σε σχέση µε τα έσοδα από την ενοικίαση της περιουσίας που για το 2007 ανήλθαν σε  
£19.316.   

∆ιαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών φυσικών προσώπων.  Με βάση το άρθρο 54Α 
των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων (Ν 4/78 όπως τροποποιήθηκε),  καθώς και 
τις Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις 361/2005 και 277/2008, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία 
να εγκρίνει πρόταση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων για διαγραφή 
οφειλόµενων φορολογικών χρεών (φόρο, τόκο και επιβαρύνσεις) αναφορικά µε φορολογικά έτη 
µέχρι και το 2002, τα οποία οι οφειλέτες δεν µπορούν να αποπληρώσουν.  ∆ιαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις όπου διαγράφηκαν οι φορολογικές οφειλές φυσικών προσώπων τα οποία έχουν 
ακίνητη περιουσία επ’ ονόµατι τους και συνεπώς την οικονοµική ευχέρεια να αποπληρώσουν τις 
οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο.  

Κατάργηση των περί Χαρτοσήµων Νόµων.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων εισηγήθηκε την κατάργηση των περί Χαρτοσήµων Νόµων µε σκοπό τη µείωση των 
εξόδων διαχείρισης και επιβολής του σχετικού τέλους, καθώς και για απασχόληση των λειτουργών 
σε αποδοτικότερους τοµείς του Τµήµατος.  Κατά τη γνώµη µου πριν τη λήψη απόφασης θα πρέπει 
να διεξαχθεί σχετική µελέτη έχοντας υπόψη τη σηµαντικότητα των εσόδων από τα εν λόγω τέλη τα 
οποία κατά το 2007  ανήλθαν σε £42,9 εκ. 

(β)  Τµήµα Τελωνείων 

Υπερωριακή απασχόληση.  Η υπερωριακή αποζηµίωση κατά το 2007 ανήλθε σε £2,5 εκ., σε 
σύγκριση µε £2,6 εκ. το 2006.   

Εµπορευµατοκιβώτια υπό διαµετακόµιση. Κατά το 2006 έξι εµπορευµατοκιβώτια υπό 
διαµετακόµιση τα οποία περιείχαν τσιγάρα και τα οποία είχαν µετασυσκευαστεί και εξαχθεί σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης παρουσίαζαν στο δηλωτικό εξαγωγής διαφορετικό περιεχόµενο 
και διαφορετική καταγωγή (κυπριακά αντί υπό διαµετακόµιση) µε ενδεχόµενο την αποφυγή 
καταβολής φόρων στη χώρα εξαγωγής τους.  

Οφειλές από εταιρεία.  Κατά την περίοδο 2.6.2004-14.6.2004 εταιρεία που λειτουργούσε ως 
τελωνειακός πράκτορας κατέθεσε επιταγές συνολικού ποσού £566.111 για τελωνισµό 
εµπορευµάτων οι οποίες ήταν ακάλυπτες και επιστράφηκαν χωρίς να εξαργυρωθούν.  Από 
ενέργειες του Τµήµατος έχει εισπραχθεί ποσό £380.572, ενώ παραµένει ανείσπρακτο ποσό ύψους 
£185.539, για την είσπραξη του οποίου έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα. 

Έλεγχος φακέλων αποθεµάτων.  Από τον έλεγχο στους κλειστούς φάκελους αποθεµάτων τόσο 
στο Τελωνείο Λευκωσίας όσο και στο Τελωνείο Λεµεσού, διαπιστώθηκε ότι αριθµός φακέλων 
ελλείπουν.  Το Τµήµα συνεχίζει τις προσπάθειες εντοπισµού τους. 

(γ)  Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

Καθυστερηµένοι φόροι.  Το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων στις 31.12.2007 ήταν £93 εκ. 
σε σύγκριση µε £81,2 εκ. το 2006. 
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Επιστροφές φόρου.  Κατά το 2007 υποβλήθηκαν 29940 αιτήσεις για επιστροφή φόρου και 
επιστράφηκε ποσό £85 εκ..  Η Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε 450 περιπτώσεις και σε 264 από 
αυτές βεβαιώθηκε φόρος συνολικού ύψους £4,1 εκ.  

Επισκέψεις ελέγχου.  Οι επισκέψεις ελέγχου που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία κατά το 2007 
ήταν 381 και κάλυψαν µόνο το 0,5% των εγγεγραµµένων προσώπων.  Βεβαιώθηκε φόρος £8 εκ.  

(δ)  Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

Νέο σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού στην Κυπριακή ∆ηµόσια Υπηρεσία.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε απόφασή του τον Μάιο 2001 ανέθεσε σε ιδιωτικό οίκο το σχεδιασµό, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και εποπτεία του Συστήµατος Αξιολόγησης Προσωπικού στην Κυπριακή ∆ηµόσια 
Υπηρεσία.  Η κατακύρωση της προσφοράς έγινε στις 15.11.2001 και το έργο θα ολοκληρωνόταν 
στις 30.11.2002, µε σκοπό να τεθεί σε εφαρµογή από την 1.1.2003, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει 
ολοκληρωθεί.   Πληροφορήθηκα ότι ύστερα από επιφυλάξεις που εξέφρασε η ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ για το 
νέο σύστηµα αξιολόγησης βρισκόταν σε εξέλιξη διάλογος της επίσηµης πλευράς µε την 
ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ.  Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί µικτό κλιµάκιο, το οποίο συµφώνησε αρχικά, σε 
συγκεκριµένες αρχές και στόχους του συστήµατος. 

(ε)  Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

Μηχανογράφηση Κρατικών Υπηρεσιών.  Από ελέγχους σε έργα µηχανογράφησης κρατικών 
υπηρεσιών παρατηρήθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των διαγωνισµών και 
συµβάσεων και αδυναµίες στη διαχείριση των συµβάσεων µε επακόλουθο την επέκταση του 
κόστους και προβλήµατα στην λειτουργία των συστηµάτων µηχανογράφησης.  Οι σηµαντικότερες 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µας αφορούν τα ακόλουθα: ∆ιαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών 
εκπόνησης µελέτης για καθορισµό στρατηγικής για τη δηµιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης 
∆εδοµένων, Σύστηµα Μηχανογράφησης του Τµήµατος Τελωνείων - Αναβάθµιση του Συστήµατος, 
Συµβόλαιο για την Επέκταση του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ) στην Α΄ Οµάδα 
Επέκτασης, Συµβόλαιο για την εξασφάλιση ολοκληρωµένης λύσης για τη µηχανογράφηση του 
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας, Προµήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωµένης λύσης για Νέο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας - Προµήθεια του λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού, Νέο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Σύστηµα Νοµικής Πληροφόρησης, Σύστηµα 
∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων. 

2.2.9  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
(α)   Υπουργείο 

Εσωτερικός έλεγχος.  Συνεχίζουν να µην υπάρχουν τα κατάλληλα συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, µε αποτέλεσµα να 
εντοπίζονται ελλείψεις και αδυναµίες σε ό,τι αφορά στην  υλοποίηση των στόχων του, καθώς και 
στην πλήρη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των Νόµων και των συναφών Κανονισµών. 

Προϋπολογισµός για έργα.  Η εκτέλεση έργων παρουσιάζει αδυναµίες που οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στο µεγάλο αριθµό έργων που αναλαµβάνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, 
στις χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτρίωσης/εξασφάλισης της απαιτούµενης γης, στην ακύρωση 
προσφορών και επαναπροκήρυξή τους, στην καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των µελετών από 
τους ιδιώτες µελετητές και στην διαφοροποίηση αποφάσεων. 

∆ιοικητική αναδόµηση του Υπουργείου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε τις αποφάσεις αρ. 
64.858 και 65.120, ηµερ. 10.1.2007 και 28.2.2007, αντίστοιχα, ενέκρινε σχετική µελέτη για 
διοικητική αναδόµηση του Υπουργείου, ωστόσο, φαίνεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Το θέµα 
έχει συνδεθεί µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση η οποία, βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφαση του, ηµερ. 16.2.2005, 
καθόρισε το πλαίσιο διεξαγωγής του διαλόγου για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και ενέκρινε τη 
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σύσταση του Συµβουλίου Παιδείας για το συντονισµό και παρακολούθηση του διαλόγου το οποίο 
και έθεσε τις προτεραιότητες.  Παρόλο ότι η υλοποίηση ορισµένων πτυχών της εκπαίδευσης 
µεταρρύθµισης προχωρεί, δεν έχει ακόµη καταρτιστεί σχέδιο δράσης µε ορατό τον κίνδυνο, λόγω 
της πολυπλοκότητας του θέµατος, να υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήµατα στην υλοποίησή 
της. 

Απαλλαγή εκπαιδευτικών από το διδακτικό τους χρόνο.  Αριθµός καθηγητών, ύστερα από 
διευθετήσεις, µερικές από τις οποίες δεν στηρίζονται σε γραπτές αποφάσεις ή συµφωνίες µε τις 
Συντεχνίες, ούτε και έτυχαν της έγκρισης του Υπουργείου, απαλλάσσονται από διδακτικό χρόνο, το 
κόστος του οποίου υπολογίστηκε το 2004 σε £10,6 εκ. ετήσια. 

Απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης για ανέγερση σχολείων.  Οι µελλοντικές ανάγκες σε σχολικά 
κτίρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού καθορίζονται σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και η όλη διαδικασία αποβλέπει στον προγραµµατισµό των έργων και 
την ορθολογιστική χωροθέτησή τους.  Ωστόσο, πολλά από τα τεµάχια γης που καθορίστηκαν για 
ανέγερση σχολείων, παραµένουν για σειρά ετών αναξιοποίητα από το Κράτος για τους σκοπούς 
που δεσµεύτηκαν ενώ ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες τους δυσκολεύονται ή και καθίσταται αδύνατο να 
προβούν σε ανάπτυξή τους, δικαίωµα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 23 του Συντάµγµατος.   

Αδυναµίες στον προγραµµατισµό, διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο των συµβολαίων.  Σε 
διάφορα έργα που µελετούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και ανατίθενται σε 
ιδιώτες Μελετητές, όπως η ανέγερση του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Ακρόπολης, του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Κωνσταντινουπόλεως στο Στρόβολο και της αντισεισµικής αναβάθµισης της Γ΄ Τεχνικής 
Σχολής Λευκωσίας, παρατηρήθηκαν αδυναµίες στις µελέτες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την 
αύξηση του κόστους των έργων και τη δηµιουργία καθυστερήσεων, καθώς επίσης αδυναµίες στο 
συντονισµό, διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο των συµβολαίων, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται 
παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες των συµβολαίων, καθυστερήσεις και οικονοµικές επιβαρύνσεις.  
∆ιαπιστώθηκε επίσης σοβαρή καθυστέρηση στην ετοιµασία των τελικών λογαριασµών. 

(β)  Πολιτιστικές Υπηρεσίες  

Χορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς και άτοµα για πολιτιστικές δραστηριότητες.  Για τους 
περισσότερους τοµείς χορηγήσεων δεν υπάρχουν εγκεκριµένα κριτήρια, µε αποτέλεσµα να µη 
διασφαλίζεται τόσο η ίση µεταχείριση των αιτητών όσο και η κάλυψη δραστηριοτήτων που να 
εξυπηρετούν πολιτιστικούς στόχους.  Επίσης για όσους τοµείς έχουν εγκριθεί κριτήρια, αυτά δεν 
περιλαµβάνουν πρόνοια για εκ των υστέρων έλεγχο. 

Κρατική Πινακοθήκη.   

(i) Αποθήκη Πινακοθήκης.  Από τον Ιανουάριο του 2005 ολοκληρώθηκε η µεταφορά των 
έργων τέχνης σε νέο κτίριο, ωστόσο λόγω του ότι δεν έγινε η απαραίτητη µελέτη πριν την 
εγκατάσταση των κλιµατιστικών συσκευών, δεν είχε εξακριβωθεί ότι δεν υπήρχε 
ικανοποιητική παροχή ρεύµατος για τη λειτουργία τους.  Επιπρόσθετα, δεν έχει ακόµη 
διευθετηθεί το θέµα της ρύθµισης της υγρασίας στον χώρο, µε αποτέλεσµα τα έργα τέχνης 
να κινδυνεύουν να υποστούν ζηµιές. 

(ii) Συντήρηση έργων τέχνης.  Η καταγραφή των αναγκών συντήρησης των έργων που 
βρίσκονται επί δανείω εκκρεµεί. 

(iii) Φυσική καταµέτρηση έργων τέχνης.  Ενώ οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες πληροφόρησαν την 
Υπηρεσία µου ότι διενεργούν φυσική καταµέτρηση κάθε χρόνο, εντούτοις δεν 
παρουσιάστηκαν για έλεγχο τα σχετικά πιστοποιητικά ή φύλλα εργασίας και ως εκ τούτου η 
Υπηρεσία µου δεν µπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως έχει γίνει φυσική καταµέτρηση. 
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(iv)  ∆ιαδικασία δανεισµού έργων.  Σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού ηµερ. 14.3.2007, η πολιτική δανεισµού έργων της κρατικής συλλογής σύγχρονης 
Κυπριακής τέχνης αναθεωρήθηκε και, βάσει της νέας πολιτικής, καθορίζονται συγκεκριµένοι 
δικαιούχοι για παραχώρηση έργων τέχνης επί δανείω, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί 
να γίνεται δανεισµός έργων σε µη δικαιούχους. 

(γ)  Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών 

Στέγαση και σύστηµα ασφαλείας της βιβλιοθήκης.  Μετά και τη µεταστέγαση του Κέντρου σε 
νέο κτίριο το 2006, εξακολουθεί να µην υπάρχει σύστηµα ασφάλειας των βιβλίων και του άλλου 
ερευνητικού υλικού στη βιβλιοθήκη. 

Πυρασφάλεια κτιρίου.  Το κτίριο δεν διαθέτει αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

Ανάθεση ερευνητικών προγραµµάτων σε εξωτερικούς ερευνητές.  Η ανάθεση των 
ερευνητικών προγραµµάτων γίνεται από το Κέντρο µετά από αίτηση του ιδίου του ερευνητή, χωρίς 
προκήρυξη, δεν υπάρχουν τυποποιηµένα συµβόλαια που να διασφαλίζουν ελάχιστους κοινούς 
όρους, οι αµοιβές δεν βασίζονται πάνω σε κριτήρια και δεν καταβάλλονται ανάλογα µε την πρόοδο 
της έρευνας. 

(δ) Σχολικές Εφορείες 

Αδυναµίες και ελλείψεις στη διαχείριση των Σχολικών Εφορειών.  Στις περισσότερες 
Εφορείες παρατηρούνται αδυναµίες και ελλείψεις στην τήρηση των κατάλληλων βιβλίων και 
µητρώων, στην ορθολογιστική ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων και στην πλήρη 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας, των σχετικών Κανονισµών και των 
∆ιοικητικών Οδηγιών.   

Κανονισµοί µε βάση τον περί Σχολικών Εφορειών Νόµο του 1997.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η 
έκδοση Κανονισµών για τις διαδικασίες συντήρησης και βελτίωσης Σχολικών Κτιρίων και για 
θέµατα προσωπικού για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου. 

Λειτουργία κυλικείων.  Από τις εκθέσεις της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και των Τοπικών 
Επιτροπών Ελέγχου, διαπιστώθηκαν συστηµατικές παραβιάσεις εκ µέρους των κυλικειαρχών των 
όρων των συµβολαίων τους. 

(ε)  Σχολική Εφορεία Λευκωσίας 

Ακίνητα Χατζησάββα.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η εγγραφή του εν λόγω ακινήτου στο όνοµα του 
Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας. 

∆ιαχείριση κληροδοτηµάτων.  Οι σκοποί πολλών κληροδοτηµάτων έχουν εκλείψει ή δεν 
ανταποκρίνονται στα σηµερινά δεδοµένα.  

2.2.10  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
(α)  Υπουργείο 

Ανάπτυξη Αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου. – Τέλος ασφάλειας (security).  Μετά από 
διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια του 2004 και 2005 οριστικοποιήθηκε η συµφωνία µεταξύ του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοπραξίας Hermes Airports για την ανάπτυξη και 
διαχείριση από αυτήν των δύο αερολιµένων για 25 χρόνια. Στην προσφορά της Κοινοπραξίας, 
περιλαµβανόταν τέλος ασφάλειας €2 ανά αναχωρούντα επιβάτη το οποίο κάλυπτε τον αναγκαίο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την ασφάλεια των αερολιµένων. Στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων 
µε την Κοινοπραξία, αποφασίστηκε όπως η ασφάλεια των αερολιµένων αναληφθεί από το Κράτος 
και συµφωνήθηκε νέο τέλος ίσο µε €1,17 ανά επιβάτη το οποίο πρότεινε η Κοινοπραξία. 
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Το Φεβρουάριο 2007 δηλαδή µετά την ανάθεση του έργου, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε 
όπως η ασφάλεια επανέλθει και πάλι στην Κοινοπραξία και όπως συµφωνηθεί µε αυτήν, το 
πρόσθετο ετήσιο οικονοµικό κόστος. Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι, επειδή το τέλος 
ασφάλειας (€1,17) που συµφωνήθηκε πριν την σύναψη της σύµβασης, είναι κατά την άποψή της 
αδικαιολόγητα ψηλό, ενώ το κόστος εξοπλισµού και στελέχωσης είναι ατεκµηρίωτο, δεν υπάρχουν 
η βάση και τα εχέγγυα για µια δίκαιη για την κυβερνητική πλευρά νέα οικονοµική συµφωνία σχετικά 
µε την επαναφορά της ευθύνης για την ασφάλεια των αερολιµένων στον Επενδυτή. 

(β)  Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 

Αδυναµίες στον προγραµµατισµό της µελέτης και εκτέλεσης έργων. ∆ιαπιστώνονται 
σηµαντικές αδυναµίες στον προγραµµατισµό της µελέτης και εκτέλεσης έργων, µε αποτέλεσµα να 
παρουσιάζονται καθυστερήσεις και αυξήσεις δαπανών, όπως στη λεωφόρο Ξυλοφάγου στην Αγία 
Νάπα, τον αυτοκινητόδροµο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, τον περιµετρικό αυτοκινητόδροµο 
Λευκωσίας, το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων και το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας 
Κυκλοφορίας.  

Λάθη και παραλείψεις σε µελέτες.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων διαπιστώθηκαν λάθη και 
παραλείψεις σε µελέτες, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών και 
τροποποιήσεις των σχεδίων, µε ανάλογες οικονοµικές επιπτώσεις όπως στα συµβόλαια του 
δρόµου ∆ρούσια-Προδρόµι και της περιοδικής συντήρησης του Αυτοκινητόδροµου Αραδίππου-
Παραλίµνι. 

Αδυναµίες στη διαχείριση συµβολαίων.  Σε διάφορα έργα έχουν παρατηρηθεί αδυναµίες στη 
διαχείριση των συµβολαίων από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα 
παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες των συµβολαίων, καθυστερήσεις και οικονοµικές επιβαρύνσεις.  Οι 
σηµαντικότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στα συµβόλαια κατασκευής των υπόγειων αποθηκών 
στην Επαρχία Λεµεσού, του υπόγειου χώρου στάθµευσης του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού, 
των κόµβων Καληδονίων και Πενταδρόµου στις Πλάτρες και του οδικού δικτύου Μαζωτού  –  
Περβόλια – Μενεού. 

(γ)  Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 

Μηχανογράφηση.   Υπάρχει καθυστέρηση στη µηχανογράφηση του Τµήµατος και δεν έχει 
ολοκληρωθεί η λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικό περιβάλλον.  

∆ιορισµός ανεξάρτητων επιθεωρητών στο εξωτερικό. Το Τµήµα αντιµετωπίζει δυσκολίες στην 
εξεύρεση κατάλληλων επιθεωρητών. Κατά το 2007 έγιναν 634 επιθεωρήσεις (53% της 
ποντοπόρου ναυτιλίας) ενώ ο στόχος του Τµήµατος είναι να γίνεται επιθεώρηση κάθε πλοίου κάθε 
12 µήνες. Εισηγήθηκα την εφαρµογή µηχανισµών ελέγχου για επιβεβαίωση των επιθεωρήσεων 
πριν να καταβάλλεται η αµοιβή στους επιθεωρητές. 

(δ)  Τµήµα Οδικών Μεταφορών 

Ακυρωτικές µηχανές εισιτηρίων λεωφορείων. Το Τµήµα µε σκοπό την αποζηµίωση των 
λεωφορειούχων για τη δωρεάν µεταφορά δικαιούχων προσώπων έχει αγοράσει 875 ακυρωτικές 
µηχανές εισιτηρίων συνολικής αξίας £1,3 εκ.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν εγκατασταθεί οι µηχανές σε 
όλα τα λεωφορεία και δεν έχουν ετοιµαστεί και δοθεί στους δικαιούχους οι µαγνητικές κάρτες για να 
τεθεί το σύστηµα σε λειτουργία. 

(ε)  Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Το Τµήµα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει δυσκολίες στην 
είσπραξη των οφειλών.  Στις 31.12.2007 το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων ανερχόταν σε 
£12.315.037. 
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Καθυστέρηση στην προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού για το Νέο Κέντρο Ελέγχου 
Πτήσεων Περιοχής Λευκωσίας (έργο LEFCO).  Το έργο παρουσιάζει σηµαντικές καθυστερήσεις.  
Κατά τους εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 2007 
παρουσιάστηκαν διάφορα τεχνικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η παράδοση του 
εξοπλισµού. 

Συµφωνία Παραχώρησης της Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης των Αερολιµένων.  Η συµφωνία 
τέθηκε σε ισχύ στις 12.5.2006.  Παρατηρούνται αδυναµίες στην παρακολούθηση της συµφωνίας 
για διασφάλιση των κρατικών εσόδων. Οι οφειλές της Κοινοπραξίας η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη 
των αερολιµένων ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £3,4 εκ. 

Συµφωνία µε ξένο οίκο εµπειρογνωµόνων για αξιολόγηση του Τµήµατος.  Υπάρχει 
καθυστέρηση στην υλοποίηση της συµφωνίας η οποία αφορά τη διεξαγωγή µελέτης στους τοµείς 
ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και ρύθµισης της λειτουργίας των 
αεροδροµίων. 

(στ)  Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

∆ιαλογή/∆ιανοµή αλληλογραφίας.  Η υπηρεσία εσωτερικού ταχυδροµείου δεν έχει φθάσει ακόµη 
στα επιθυµητά επίπεδα στην παράδοση της αλληλογραφίας. 

2.2.11  Υπουργείο Υγείας 
(α) Υπουργείο 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Παρατηρούνται λειτουργικά προβλήµατα, καθώς και αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του. 

Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας.  Το θέµα εκκρεµεί για αρκετά χρόνια.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε απόφαση του ηµερ. 27.6.2007, ενέκρινε την αναδιοργάνωση του Υπουργείου και 
των Υπηρεσιών του.   

Καθυστερηµένα έσοδα.  Η παρακολούθηση των καθυστερηµένων εσόδων από επιδοτούµενους 
ασθενείς παρουσιάζει αδυναµίες. 

Μηχανογράφηση Υπουργείου Υγείας.  Λόγω της καθυστέρησης στην προώθηση των έργων 
που αφορούν στη µηχανογράφηση των Νοσοκοµείων, παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση και στην 
υλοποίηση των υπόλοιπων έργων που περιλαµβάνονται στη στρατηγική µελέτη για τη 
µηχανογράφηση του Υπουργείου. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας.  Τον Φεβρουάριο 2008 υπογράφηκε σύµβαση για αγορά υπηρεσιών 
Συµβούλων για την αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων και το έργο έχει ξεκινήσει.  
Ωστόσο, διαπιστώνονται ελλείψεις στην υλοποίηση του έργου. 

Παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς.  Το σύστηµα ελέγχου της προσφοράς 
υπηρεσιών σε ασθενείς, σύµφωνα µε µελέτη που έγινε, παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες.  Το 
Υπουργικό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο 2008 ενέκρινε σειρά µέτρων για τη βελτίωσή του. 

Σχέδιο Αποστολής Ασθενών στο εξωτερικό.  Ο τρόπος παρακολούθησης, τόσο της παραµονής 
των ασθενών στο εξωτερικό όσο και των εξόδων θεραπείας δεν είναι ικανοποιητικός ώστε να 
διασφαλίζονται επαρκώς τα συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας.  Εκκρεµεί η σύναψη συµφωνιών µε 
αρκετά νοσοκοµεία στο εξωτερικό, ενώ σε ορισµένα άλλα νοσοκοµεία εξακολουθεί να 
αποστέλλονται ασθενείς µέσω αντιπροσώπων οι οποίοι ωφελούνται µε αχρείαστες προµήθειες. 

∆ωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε Τουρκοκύπριους πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε 
Τουρκοκύπριους πολίτες της ∆ηµοκρατίας, χωρίς να εφαρµόζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια, 
σύµφωνα µε τους περί Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισµούς του 2000.   
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(β)  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Παρατηρούνται λειτουργικά προβλήµατα καθώς και αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν τις δραστηριότητες των 
Νοσοκοµείων. 

Προµήθεια αναλωσίµων.  Λόγω έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων συνεχίζεται η 
απευθείας παράδοση και αποθήκευση αναλώσιµων ειδών στους θαλάµους των Νοσοκοµείων, 
χωρίς να ακολουθούνται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες που προνοούνται στους Κανονισµούς.  
Επίσης λόγω απουσίας µηχανογραφηµένων συστηµάτων δυσχεραίνεται η άσκηση 
αποτελεσµατικού προγραµµατισµού και παρατηρούνται αδυναµίες διαχείρισης αποθεµάτων και 
συµβάσεων. 

Νοσήλια εσωτερικών ασθενών.  Ασθενείς τυγχάνουν θεραπείας και απολύονται χωρίς να 
εισπραχθούν τα σχετικά δικαιώµατα, µε αποτέλεσµα η απώλεια εσόδων να συνεχίζεται.  Στις 
31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα από νοσήλια ανέρχονταν σε £5.776.402. 

Ιατρικός εξοπλισµός.  ∆εν ακολουθείται συγκεκριµένη και προκαθορισµένη διαδικασία 
αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων για την αγορά ιατρικού 
εξοπλισµού. 

Αδρανής εξοπλισµός.  Αδρανής εξοπλισµός εντοπίζεται στα Νοσοκοµεία κυρίως στο Νέο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

Μητρώα κινητής περιουσίας. Εξακολουθούν να µην είναι κατάλληλα ενηµερωµένα, παρόλο που 
το κόστος της κινητής περιουσίας είναι σηµαντικό. 

Συµβόλαιο αγοράς υπηρεσιών για τη λειτουργία του Μαγνητικού Τοµογράφου του Νέου 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. Με βάση τα συµπεράσµατα/ διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις 
που περιλαµβάνονταν στην έκθεση της Υπηρεσίας µου, η οποία είχε ετοιµαστεί στα πλαίσια της 
εξέτασης του θέµατος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, το Τµήµα - κατόπιν 
διαπραγµάτευσης µε τον ανάδοχο - πέτυχε την αλλαγή των προνοιών του συµβολαίου, ώστε να 
διεκπεραιώνεται καθορισµένος ελάχιστος αριθµός εξετάσεων την ηµέρα (21), επεκτείνοντας για το 
σκοπό αυτό το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου κατά 4½ ώρες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για 
το δηµόσιο.  Έτσι, πριν το τέλος Μαΐου 2008, είχαν διεκπεραιωθεί όλα τα περιστατικά που 
περιλαµβάνονταν στον κατάλογο αναµονής για εξέταση, η οποία σε µερικές περιπτώσεις έφθανε 
τους 6 µήνες. 

(γ)  Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 

Προµήθεια φαρµάκων µε συνοπτικές διαδικασίες.  Έχει διεξαχθεί η αστυνοµική έρευνα για 
διαπίστωση του ενδεχοµένου διάπραξης ποινικών αδικηµάτων για αγορές φαρµάκων µε 
συνοπτικές διαδικασίες που έγιναν το 2004 και το θέµα έχει παραπεµθεί στο Γενικό Εισαγγελέα.  

Εκδόσεις από Κρατικά Φαρµακεία.  Εξακολουθεί να µην παρακολουθείται η έκδοση φαρµάκων 
και το απόθεµά τους. 

2.3  ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2.3.1  ∆ήµοι - Γενικές Παρατηρήσεις 

Οικονοµική κατάσταση.  Όλοι σχεδόν οι ∆ήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, µε 
αποτέλεσµα να αδυνατούν να καλύψουν όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Οι ∆ήµοι Γεροσκήπου, Πέγειας, Έγκωµης, 
Λατσιών και Λευκάρων δεν είχαν υποβάλει µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης για έλεγχο 
τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007, όπως είχαν υποχρέωση, ενώ οι ∆ήµοι Πόλης Χρυσοχούς, 
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Κάτω Πολεµιδιών, Ιδαλίου, Αθηένου, Αγίας Νάπας, Λάρνακας και Αραδίππου τις υπέβαλαν 
καθυστερηµένα. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν, στους περισσότερους ∆ήµους 
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες και ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που 
καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες των ∆ήµων, ιδιαίτερα των οικονοµικών υπηρεσιών. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών.  Σε αρκετούς ∆ήµους, η συµπλήρωση της µηχανογράφησης 
υπηρεσιών καθυστερεί ή παρουσιάζει αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λειτουργικά 
προβλήµατα στις οικονοµικές και άλλες υπηρεσίες τους. 

Καθυστερήσεις φορολογιών. ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετοί ∆ήµοι δεν λαµβάνουν τα επιβαλλόµενα 
µέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών.  

Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Μετά από υπόδειξή µου, σε 17 ∆ήµους διενεργήθηκε 
κατά την περίοδο 2002-2006 αναλογιστική µελέτη, από την οποία διαφάνηκε ότι, λόγω 
ελλειµµατικών εισφορών, οι ∆ήµοι αυτοί όφειλαν στα Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, στις 
31.12.2006, συνολικό ποσό ύψους £33,8 εκ..  Στους υπόλοιπους 7 ∆ήµους, παρά τις υποδείξεις 
µου, δεν διενεργήθηκε µέχρι σήµερα αναλογιστική µελέτη. 

∆ηµόσιες κολυµβητικές δεξαµενές.  Σύµφωνα µε στοιχεία των ∆ήµων, στα όρια 16 ∆ήµων 
λειτουργούσαν, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, συνολικά 888 δηµόσιες κολυµβητικές 
δεξαµενές, από τις οποίες οι 754 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούµενη 
άδεια. 

Πρατήρια πετρελαιοειδών.  Σύµφωνα µε στοιχεία των ∆ήµων, στα όρια 21 ∆ήµων 
λειτουργούσαν, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, συνολικά 172 πρατήρια 
πετρελαιοειδών, από τα οποία τα 127 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούµενη 
άδεια.   

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης.  Στους ∆ήµους Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Στροβόλου λειτουργούν ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης, χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια οικοδοµής και 
άδεια λειτουργίας, χωρίς να καταβάλουν στους ∆ήµους τα τέλη που προνοούν οι περί Τροχαίας 
∆ηµοτικοί Κανονισµοί και χωρίς να εξασφαλίσουν την έγκριση των ∆ήµων για το ύψος των 
δικαιωµάτων στάθµευσης που εισπράττονται. 

(α)  ∆ήµος Λευκωσίας 

(i) Μελέτη αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης των θέσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου.  Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν ασχολήθηκε µε τα συµπεράσµατα και τις εισηγήσεις της πιο πάνω 
µελέτης που διενήργησε για λογαριασµό του συγκεκριµένη εταιρεία και προσπάθησε να 
επιλύσει τις οργανωτικές του αδυναµίες µε την πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού. 

(ii) Πληρωµή αποζηµιώσεων ύψους £90.847.  Με απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου 
Λευκωσίας, ο ∆ήµος και συγκεκριµένη εταιρεία κλήθηκαν να πληρώσουν αλληλέγγυα ή 
κεχωρισµένα αποζηµιώσεις ύψους £90.847, σε ενάγοντα που τραυµατίστηκε σε τροχαίο 
δυστύχηµα λόγω οδικών έργων που εκτελούνταν σε συγκεκριµένη λεωφόρο.  Ο ∆ήµος 
υποχρεώθηκε τελικά να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης, 
καθότι η εµπλεκόµενη εταιρεία κήρυξε πτώχευση και ο ∆ήµος παρέλειψε να διεκδικήσει 
έγκαιρα τα χρήµατα από την ασφαλιστική εταιρεία του εργολάβου. 

(β)  ∆ήµος Λεµεσού 

(i) Καταβολή επιπλέον αποζηµιώσεων σε αφυπηρετήσαντες µετά από συµφωνία µε το 
∆ήµο.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, χωρίς να του παρέχεται τέτοια εξουσία, κατέβαλε σε έξι 
υπαλλήλους δηµοτικού παιδοκοµικού σταθµού αποζηµιώσεις συνολικού ύψους £119.936,  
για πρόωρη αφυπηρέτηση, πέραν των συνταξιοδοτικών τους ωφεληµάτων. 
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(ii) Εργατικό προσωπικό που ασκεί γραφειακά καθήκοντα.  Στο ∆ήµο εργοδοτούνται 18 
πρόσωπα που, ενώ προσλήφθηκαν εδώ και πολλά χρόνια ως εργάτες, ασκούν γραφειακά 
καθήκοντα σε διάφορες υπηρεσίες. 

(γ)  ∆ήµος Λάρνακας 

Εξαγορά ανοικτών δηµόσιων χώρων.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισπράχθηκε 
από συγκεκριµένη εταιρεία ποσό ύψους £130.000 για εξαγορά ανοικτού δηµόσιου χώρου, αντί 
£320.000 που ήταν η αγοραία αξία του χώρου πρασίνου, σύµφωνα µε εκτίµηση που διενήργησε 
ιδιώτης εκτιµητής για λογαριασµό του ∆ήµου. 

(δ)  ∆ήµος Πάφου 

(i) Ανάπλαση του δηµόσιου κήπου (Β΄ Φάση).  Ο ∆ήµος, λόγω άρνησης της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου να αποδεχθεί ανανέωση της µεταξύ τους συµφωνίας ενοικίασης του 
δηµόσιου κήπου, έλυσε τη συµφωνία που υπέγραψε µε συγκεκριµένη εταιρεία για ανάπλαση 
του δηµόσιου κήπου και τη συµφωνία που σύναψε µε δηµότη για ενοικίαση του 
αναψυκτηρίου που θα ανεγειρόταν στο δηµόσιο κήπο, µε αποτέλεσµα οι πιο πάνω να 
κινήσουν αγωγή εναντίον του ∆ήµου, αξιώνοντας αποζηµιώσεις. 

(ii) Απώλεια νερού.  Το ποσοστό απώλειας νερού κυµαίνεται µεταξύ 25,8% - 35,2%, το οποίο 
θεωρείται ψηλό και εκτός αποδεκτών ορίων.  Το κόστος της απώλειας νερού για την περίοδο 
1999-2007 ανήλθε σε περίπου £3 εκ.. 

(ε)  ∆ήµος Αγίου ∆οµετίου 

∆ιαγραφή οφειλής προς το ∆ήµο.  Χωρίς να του παρέχεται τέτοια εξουσία, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε στις 31.1.2006 τη διαγραφή ποσού ύψους £6.850, που οφειλόταν από 
πρώην ∆ήµαρχο, για οικονοµικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. 

(στ)  ∆ήµος Αραδίππου 

(i) Προσφυγές εναντίον του ∆ήµου.  Στις 19.4.2006 και 16.5.2007 κατατέθηκαν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο προσφυγές εναντίον του ∆ήµου από έξι δηµότες, οι οποίοι αιτούνται την 
επιστροφή σ΄ αυτούς των τεµαχίων γης που απαλλοτριώθηκαν από το ∆ήµο το 1991 για 
ανέγερση ∆ηµοτικού Μεγάρου, επειδή η απαλλοτριούσα Αρχή δεν τα χρησιµοποίησε για το 
σκοπό που απαλλοτριώθηκαν. 

(ii) Βιοτεχνική περιοχή.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την επέκταση της βιοτεχνικής 
περιοχής σε κρατική γη, χωρίς τη συγκατάθεση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας. 

(ζ)  ∆ήµος Αγίας Νάπας 

Συµβόλαιο για την προµήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέµατος σε δρόµους του 
∆ήµου.  Με προφορικές οδηγίες της τέως ∆ηµάρχου και µετέπειτα επιβεβαίωση των οδηγιών 
αυτών από το ∆ηµοτικό Μηχανικό, διεξήχθη µεγάλος αριθµός ασφαλτοστρώσεων σε ιδιωτικές 
διαβάσεις, ιδιωτικούς δρόµους και ιδιωτικές αυλές, που στοίχισε στο ∆ήµο £120.000. 

(η)  ∆ήµος Γεροσκήπου 

Έκθεση ελέγχου.  Λόγω των πολλών και σηµαντικών λαθών και παραλείψεων που 
παρατηρήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του 2004, δεν υπέβαλα την έκθεση ελέγχου και 
ζήτησα την ετοιµασία νέων οικονοµικών καταστάσεων.  Παρόλο ότι έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, ο ∆ήµος δεν έχει υποβάλει µέχρι σήµερα νέες διορθωµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
Ως αποτέλεσµα, δεν έχουν επίσης υποβληθεί οι οικονοµικές καταστάσεις του 2005, 2006 και 2007. 
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(θ)  ∆ήµος Πέγειας 

Παράνοµη παραχώρηση πρόσθετου φιλοδωρήµατος στον πρώην Επιθεωρητή του 
Συµβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, χωρίς να του παρέχεται τέτοια 
εξουσία, αποφάσισε στις 18.3.2008 την καταβολή στον πρώην Επιθεωρητή του Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Πέγειας, ο οποίος αφυπηρέτησε το 1994 (14 δηλαδή χρόνια πριν) σε ηλικία 60 ετών, 
ποσού ύψους €94.328 (£55.208), ως επιπρόσθετου φιλοδωρήµατος, πέραν των ποσών που του 
καταβλήθηκαν τότε. 
2.3.2  Κοινοτικά Συµβούλια  
Οικονοµικές καταστάσεις.  Οι οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάζονται από αρκετά Κοινοτικά 
Συµβούλια παρουσιάζουν λάθη και παραλείψεις, µε αποτέλεσµα  να δυσχεραίνεται η διεξαγωγή 
του ελέγχου.  Επίσης, αρκετά Συµβούλια  καθυστερούν την ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων και 
την ετοιµασία των τελικών λογαριασµών.  
Προϋπολογισµοί.  Οι ετήσιοι Προϋπολογισµοί αρκετών Συµβουλίων δεν εγκρίνονται έγκαιρα, 
δηλαδή πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. ∆ιαπιστώθηκαν 
αρκετές περιπτώσεις υπερβάσεων δαπανών χωρίς να ακολουθηθεί η υπό του Νόµου 
προβλεπόµενη διαδικασία εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων από τον Έπαρχο.  Επίσης, ορισµένα 
Συµβούλια εγκρίνουν ελλειµµατικούς Προϋπολογισµούς, σε αντίθεση µε το σχετικό Νόµο, ενώ 
κάποια Συµβούλια δεν έχουν ετοιµάσει Προϋπολογισµούς για το έτος 2007.  

Πρακτικά συνεδριάσεων.  Ορισµένα Συµβούλια δεν τηρούν πρακτικά των συνεδριών του 
Συµβουλίου κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου. 

Αγορά µετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες.  Αρκετά Συµβούλια αγόρασαν µετοχές σε εταιρείες 
ανάπτυξης, παρόλο που η επένδυση σε ιδιωτικές εταιρείες δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του 
Νόµου. 

Κυβερνητικές επιχορηγήσεις.  Παρατηρούνται περιπτώσεις όπου, για τις κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις που αποστέλλονται  στα Συµβούλια, δεν εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις 
είσπραξης για καταχώριση στο Βιβλίο Ταµείου των Συµβουλίων. Παρατηρήθηκαν επίσης 
περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κυβερνητικές επιταγές είτε εξαργυρώνονται από τους Κοινοτάρχες, 
είτε κατατίθενται σε προσωπικούς τους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 
ταµειακά ελλείµµατα.   

Μετρητά και τραπεζικά διαθέσιµα.  Μεγάλος αριθµός Κοινοτικών Συµβουλίων παρουσιάζουν στο 
Βιβλίο Ταµείου, στην ίδια στήλη, ως ένα ποσό, όλα τα ταµειακά διαθέσιµα, µε αποτέλεσµα να µην  
είναι γνωστό και άρα να µπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγµή το υπόλοιπο της τράπεζας και των 
µετρητών. 

Ενηµέρωση του Βιβλίου Ταµείου.  Παρόλο που το λογιστικό σύστηµα που ακολουθείται 
βασίζεται στις πραγµατικές εισπράξεις και πληρωµές, εντούτοις σε ορισµένα Κοινοτικά Συµβούλια 
γίνονται καταχωρίσεις εισπράξεων και πληρωµών σε λανθασµένο ηµερολογιακό έτος.  

Μη τήρηση τρεχούµενων λογαριασµών.  Σε αντίθεση µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, µεγάλος 
αριθµός Κοινοτικών Συµβουλίων δεν τηρούν τρεχούµενο λογαριασµό µε επιταγές.  

Έκδοση επιταγών.  Σε ορισµένες περιπτώσεις οι επιταγές που εκδίδονται από τα Κοινοτικά 
Συµβούλια υπογράφονται µόνο από τον Κοινοτάρχη, ενώ σύµφωνα µε το Νόµο πρέπει να 
προσυπογράφονται και από δεύτερο µέλος του Συµβουλίου. 

∆ιαπίστωση χρηµατικών ελλειµµάτων.  Σε µερικά Συµβούλια διαπιστώθηκε ταµειακό έλλειµµα, 
για το οποίο κλήθηκαν οι αρµόδιοι να δώσουν εξηγήσεις και να προβούν στις δέουσες 
διευθετήσεις. 
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∆ιαπίστωση χρηµατικών πλεονασµάτων.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις πλεονασµάτων στα 
ταµεία ορισµένων Συµβουλίων, για τα οποία ζητήθηκε σχετική αιτιολόγηση. 

Μη επιβολή της πρόσθετης επιβάρυνσης του 25%.  Σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιβάλλεται η 
πρόσθετη επιβάρυνση του 25% για καθυστερήσεις στην καταβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων. 

Καθυστερηµένες οφειλές φορολογιών και τελών υδατοπροµήθειας.  Σε πολλά Κοινοτικά 
Συµβούλια εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερηµένες οφειλές φορολογιών και τελών 
υδατοπροµήθειας αρκετών χιλιάδων λιρών. 

Προσφορές.  Σε ορισµένα Συµβούλια δεν ακολουθείται πάντα η ενδεδειγµένη διαδικασία 
προσφορών για την αγορά υπηρεσιών ή αγαθών.      

Περιουσιακά στοιχεία.  Τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, των πλείστων Κοινοτικών 
Συµβουλίων δεν καταχωρίζονται σε κατάλληλα µητρώα. 

Μηχανογραφηµένα συστήµατα τήρησης λογαριασµών.  Τα µηχανογραφηµένα συστήµατα που 
εφαρµόζουν ορισµένα Συµβούλια παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναµίες. 

Ακίνητη περιουσία των Συµβουλίων.  Σε αρκετές περιπτώσεις η ακίνητη περιουσία των 
Κοινοτικών Συµβουλίων δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα τους.  

Ταµεία Προνοίας.  Σε ορισµένα Συµβούλια τα Ταµεία Προνοίας λειτουργούν χωρίς εγκεκριµένους 
Κανονισµούς. 

Σχέδια Υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού Κοινοτικών Συµβουλίων. Σε  αρκετά 
Κοινοτικά Συµβούλια δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να τοποθετούνται 
υπάλληλοι σε βαθµίδες κλιµάκων πιο ψηλές απ΄ ότι θα έπρεπε ή να τους παραχωρούνται 
επιπρόσθετες ετήσιες προσαυξήσεις αντικανονικά.   

Ατιµολόγητο νερό.  Το ποσοστό ατιµολόγητου νερού σε ορισµένα Κοινοτικά Συµβούλια είναι 
υπερβολικά ψηλό και υπερβαίνει κατά πολύ το λογικά επιτρεπτό όριο, ενώ σε αρκετά Κοινοτικά 
Συµβούλια δεν τηρούνται στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό ατιµολόγητου νερού. 

Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια εξακολουθούν να µην επιβάλλουν 
τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως έχουν εξουσία σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Νόµου. 

∆ιατάξεις των περί Κοινοτήτων Νόµων σε σχέση µε την επανεκτίµηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας.  Στους περί Κοινοτήτων Νόµους του 1999 µέχρι 2007, δεν υπάρχει διάταξη ώστε για 
σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, να µπορεί να ληφθεί υπόψη η αξία της ιδιοκτησίας όπως 
αυτή δυνατόν να αναθεωρηθεί/επανεκτιµηθεί από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας. Ως αποτέλεσµα τα Κοινοτικά Συµβούλια έχουν σηµαντική απώλεια δηµοσίων εσόδων 
καθότι οι αξίες των ακινήτων, µετά την τελευταία γενική εκτίµηση 1.1.1980, αυξήθηκαν σηµαντικά, λόγω 
τροποποιήσεων στα τοπικά σχέδια/πολεοδοµικές ζώνες και της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε.  

Εισηγήθηκα σχετική τροποποίηση των περί Κοινοτήτων Νόµων, διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη.  

2.4  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
(α)  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι εφαρµογής προγραµµάτων.  Κατά το έτος 2007 διενεργήθηκαν 111 
αιφνιδιαστικές επισκέψεις από λειτουργούς της Αρχής, για έλεγχο της εφαρµογής 108 
προγραµµάτων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό µόνο 1,8% των εγκριθέντων προγραµµάτων. 
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Καταβολή ενισχύσεων για προγράµµατα που οργανώνονται από Εργοδοτικές και 
Εργατικές Οργανώσεις.  Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στις Εργοδοτικές και Εργατικές 
Οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, ανέρχονται, για τα 
τελευταία 9 χρόνια, στο ποσό των £4,9 εκ., το οποίο αποτελεί ποσοστό 23% του συνολικού ποσού 
που καταβλήθηκε στα Ιδρύµατα Κατάρτισης. 

Σχέδιο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για µικροµεσαίες επιχειρήσεις – Ενδεχόµενη 
κατάχρηση του Σχεδίου µε υπερτιµολογήσεις µελετών.  Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου, 
φαίνεται να γινόταν υπερτιµολόγηση των δικαιούχων Κοινοτικών Συµβουλίων και ∆ήµων από 
πλευράς των συµβούλων, µε αποτέλεσµα το ποσό της χορηγίας που καταβαλλόταν στους 
δικαιούχους να υπερέβαινε σηµαντικά το ποσό της χορηγίας που θα έπρεπε να καταβαλλόταν και 
να αποτελούσε το 100% του πραγµατικού κόστους της µελέτης, αντί µέχρι και το 50% που 
προέβλεπε το Σχέδιο. 

(β)  Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού (Φάση ΙΙΙ). 

(i) Ανάθεση Σύµβασης.  Για την κατασκευή της Φάσης ΙΙΙ του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού 
Βασιλικού, προκηρύχθηκε δύο φορές σχετικός ∆ιαγωνισµός, ο οποίος ακυρώθηκε, µε 
αποτέλεσµα να επηρεαστεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής και να 
υποστεί πρόσθετα έξοδα (πληρωµές  Συµβούλων και έξοδα διοίκησης).  Σχετικά µε τον νέο 
διαγωνισµό, εκκρεµεί  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προσφυγή του αποτυχόντα  
προσφοροδότη. 

(ii) Εκτέλεση Σύµβασης.  Λόγω της καθυστέρησης στη σύναψη της σύµβασης το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποφάσισε την επίσπευση του χρόνου παράδοσης της Μονάδας από 24 σε 22 µήνες 
έναντι ποσού €3,5 εκ.  Τον Αύγουστο 2006 ανατέθηκαν επιπλέον εργασίες στον εργολάβο έναντι 
ποσού €2,73 εκ.  Το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους αποφασίστηκε επίσης η εγκατάσταση 
ατµοστροβίλου και γεννήτριας διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν που προβλεπόταν στη 
σύµβαση, λόγω κυρίως αυξηµένης δυναµικότητας, έναντι επιπλέον δαπάνης €0,9 εκ.  

(iii) Πρόοδος Εργασιών. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών για 
λειτουργία της Μονάδας σε µορφή Ανοικτού Κύκλου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που 
συµφωνήθηκε µεταξύ της Αρχής και του εργολάβου για επίσπευση της παράδοσης και 
λειτουργίας της µέχρι την 1 Μαΐου 2008. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην πρόοδο των 
εργασιών που αφορούν στην λειτουργία της Μονάδας σε µορφή Συνδυασµένου Κύκλου. 

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού (Φάση ΙΙ).  Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην 
πρόοδο των εργασιών  στα επιµέρους τµήµατα  οι οποίες όµως δεν επηρέασαν την τελική 
ολοκλήρωση του έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα του έργου ενώ, ο εργολάβος υπέβαλε 
απαιτήσεις για παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων µε συνεπαγόµενη αποζηµίωση £1,23 εκ.  
Αναµένεται η συµπλήρωση της αξιολόγησης των απαιτήσεων του εργολάβου από την Αρχή για 
σκοπούς επιµερισµού της ευθύνης. 

Στρατηγική για Αντιµετώπιση του Ανταγωνισµού.  Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του 
ανταγωνισµού, το Συµβούλιο αποφάσισε τη σύσταση υπηρεσιακών επιτροπών, για την υποβολή 
εισηγήσεων αναφορικά µε τη στρατηγική της Αρχής για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και 
για την υποβολή ενώπιον του προγράµµατος µείωσης των εξόδων που να καλύπτει όλο το φάσµα 
των λειτουργιών της Αρχής, χωρίς ωστόσο η απόφαση να υλοποιηθεί στον επιθυµητό βαθµό.  

Προβλήµατα στη διαδικασία προσφορών. ∆ιαπιστώθηκαν διάφορα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την προκήρυξη, αξιολόγηση, κατακύρωση ή/και ακύρωση των προσφορών, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των προσφορών, τις σχετικές εγγυητικές και την περίοδο 
ισχύος των προσφορών.   
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Απώλεια εσόδων. 

(i) Υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος.  Η αξία της µη καταγραφείσας κατανάλωσης σε 
παλαιότερες υποθέσεις υποκλοπής υπολογίστηκε σε £2,9 εκ. στην οποία, αν προστεθούν η 
συνεισφορά στο ΡΙΚ, ο ΦΠΑ, οι τόκοι και τα έξοδα διερεύνησης, το ποσό αυξάνεται σε £4,2 εκ. 
από το οποίο µέχρι σήµερα εισπράχθηκε ποσό £1,1 εκ. περίπου. 

Από έλεγχο που έγινε το 2007  εντοπίστηκαν ακόµη 166 περιπτώσεις υποκλοπής ρεύµατος.   

(ii) Αλλαγή παλαιών µετρητών.  Υπάρχουν περίπου 56 000 µετρητές ηλικίας πέραν των 30 
ετών µε πιθανότητα να µην καταγράφεται σωστά η σχετική κατανάλωση.  Την 1.12.2006 άρχισε η 
αντικατάσταση τους και µέχρι τις 31.12.2007 αντικαταστάθηκαν συνολικά 34 011 µετρητές έναντι 
συνολικού κόστους £216.553. 

Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθµών.  Για τα έτη 2006 και 2007 
η Αρχή δεν έχει ετοιµάσει και αποστείλει προς το αρµόδιο Υπουργείο τις αναλυτικές εκθέσεις 
αξιολόγησης των µετρήσεων ποιότητας αέρα γύρω από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς, καθότι δεν 
λήφθηκε ο αναγκαίος αριθµός έγκυρων µετρήσεων που απαιτείτο από τις σχετικές άδειες.  
Επιπρόσθετα υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, κυρίως στους σταθµούς Βασιλικού και ∆εκέλειας, αναφορικά 
µε την εκποµπή ρύπων πέραν των επιτρεπόµενων από τις σχετικές άδειες ορίων ενώ για το  σταθµό 
Βασιλικού εκκρεµεί ήδη σχετικό Κατηγορητήριο εναντίον της Αρχής, για παράβαση των όρων της άδειας 
λειτουργίας του και των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµων. 

Συµβόλαια Παροχής Υπηρεσιών.  Η Αρχή ακολούθησε τη διαδικασία πρόσληψης ατόµων µε τη 
µέθοδο της µίσθωσης υπηρεσιών για περιορισµένο χρόνο ενώ ο σκοπός και το πνεύµα της νοµοθεσίας 
που διέπει τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (Ν.11(Ι)/2006) δεν 
καλύπτει την έµµεση απασχόληση προσωπικού µε την µορφή µίσθωσης υπηρεσιών, αλλά µόνο την 
εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών στις περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριµένα παραδοτέα τα οποία 
παραδίδονται εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 

Στις 31.12.2007 η Αρχή απασχολούσε 32 άτοµα (37 το Μάρτιο του 2008) διαφόρων ειδικοτήτων µε 
συµβόλαια αγοράς υπηρεσιών, τα πλείστα των οποίων συνεχίζει µέχρι και σήµερα να ανανεώνει. 

Πρόωρη αφυπηρέτηση βάσει του Κανονισµού 29Α των περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισµών του 1986-1996.  Ο πιο πάνω Κανονισµός ο οποίος θεσπίστηκε το 1996, αρχικά για 
περίοδο 2 ετών και έκτοτε συνεχίζει να εφαρµόζεται µέσω της ψήφισης σχετικής πρόνοιας στους 
ετήσιους Προϋπολογισµούς της ΑΗΚ, έχει καταστεί πλέον µόνιµος θεσµός και ως εκ τούτου συνιστά 
στην ουσία πρόσθετο συνταξιοδοτικό ωφέληµα. 

Από την έναρξη του σχεδίου το 1996 µέχρι και το 2007 (για 11 συνεχή χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει 
πρόωρα συνολικά 276 υπάλληλοι και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρηµα που τους καταβλήθηκε 
ανέρχεται στα £5,3 εκ., ενώ βασικό κριτήριο για τον αριθµό των αιτητών που εγκρίνονται για πρόωρη 
αφυπηρέτηση φαίνεται να είναι η ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων στον Προϋπολογισµό. 

(γ)  Αρχή Κρατικών Εκθέσεων 

∆άνεια.  Λόγω προβληµάτων ρευστότητας, δεν έγινε οποιαδήποτε αποπληρωµή για το δάνειο 
ύψους £336.623, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κατά τα πέντε τελευταία έτη (2003-2007) 
ενώ, έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο από 31.12.2005.  Από το Μάρτιο 2008 η Αρχή ξεκίνησε την 
αποπληρωµή του πιο πάνω δανείου. 

Ταµειακή ρευστότητα.  Στις 31.12.2007 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Αρχής ανέρχονταν σε 
£1.138.809, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £646.500, δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο 
κεφάλαιο κίνησης ύψους £492.309 (πλεόνασµα £87.076 στις 31.12.2006), που καταδεικνύει ότι η 
Αρχή αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας. 
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Στρατηγικός Σχεδιασµός.  Για την δηµιουργία Σύγχρονου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 
το Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να υιοθετήσει την τελική έκθεση του Ολοκληρωµένου 
Σχεδιασµού Ανάπτυξης (Master Plan) που ετοίµασε συγκεκριµένη εταιρεία και να εγκρίνει τα 
χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση του πιο πάνω σχεδιασµού. Το συνολικό κόστος της 
επένδυσης της Αρχής υπολογίζεται να ανέλθει περίπου στα £20 εκ.  Επειδή για την υλοποίηση των 
έργων παρουσιάζονται αρκετά εµπόδια, εισηγήθηκα όπως γίνει επανεκτίµηση της βιωσιµότητάς 
τους πράγµα που δεν έγινε, αλλά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε, προκειµένου να µπορέσει 
να προχωρήσει µε τις προγραµµατισµένες αναπτύξεις,  να προτείνει στην Κυβέρνηση να ακυρώσει 
τη σύµβαση που έχει για την χρήση της γης έκτασης 264 000 τ.µ.,  µε αντάλλαγµα να µεταβιβαστεί 
επ’ ονόµατι της Αρχής περίπου το µισό της πιο πάνω έκτασης. 

Άδειες οικοδοµής.  ∆εν έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής από την αρµόδια αρχή για αρκετά 
περίπτερα που ανεγέρθηκαν στο χώρο της Αρχής. 

(δ)  Αρχή Λιµένων Κύπρου 

∆απάνες για υπερωριακή απασχόληση στο Τµήµα Εκµετάλλευσης.  Η εφαρµογή του 
συστήµατος βάρδιας δεν συνέβαλε στο βαθµό που αναµενόταν στη µείωση των υπερωριών και οι 
δαπάνες για υπερωριακή εργασία κατά το 2007 ανήλθαν σε £1,4 εκ. σε σύγκριση µε £1,5 εκ. το 
2006. 

Κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών. Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην υλοποίηση του πιο 
πάνω  έργου, το οποίο σύµφωνα µε τα αρχικά χρονοδιαγράµµατα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί 
µέχρι το τέλος του 2007. Τον Αύγουστο 2008 υποβλήθηκαν νέα προσχέδια και αναθεωρηµένο 
πρόγραµµα µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου το ∆εκέµβριο 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
οποία χρηµατοδοτεί µερικώς το έργο ενέκρινε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου µέχρι το 
2010.  Μέχρι την ετοιµασία της ΄Εκθεσής  µου η Αρχή δεν είχε αποταθεί  στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για επιπρόσθετη παράταση και υπάρχει το ενδεχόµενο να ζητηθεί η επιστροφή της 
χρηµατοδότησης αυτής, ύψους €1,6 εκ. 

Μελέτη σκοπιµότητας για την επέκταση του λιµανιού Λεµεσού. Με βάση τη µελέτη, η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2008, η βιωσιµότητα του έργου, το οποίο θα στοιχίσει £38,6 εκ., είναι 
αµφίβολη και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πραγµατοποίηση διαφόρων υποθέσεων. 
Επίσης επηρεάζεται από διάφορους άλλους παράγοντες όπως η δυνατότητα συνεργασίας µε 
µεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και η δυνατότητα λειτουργίας 3ης βάρδιας. 

Λιµάνι Βασιλικού. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το 2005 παραχωρήθηκε η χρήση 
ολόκληρου του χερσαίου χώρου του λιµανιού σε 12 εταιρείες. Οι περισσότερες άδειες χρήσης είναι 
για 18 έτη µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµη 10 έτη. Το 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε 
να προχωρήσει στη διεξαγωγή µελέτης (master plan) για την ανάπτυξη του λιµανιού σε 
βιοµηχανικό λιµάνι. 

Συµφωνία εξαγοράς του Συνδέσµου Αδειούχων Λιµενικών Αχθοφόρων (ΣΑΛΑ) από το 
Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (ΣΝΠΚ). Η συµφωνία διαλαµβάνει πληρωµή 
δικαιωµάτων στην αρχή ύψους £900.000 το χρόνο µε ετήσια αύξηση 3%. Επίσης ο ΣΝΠΚ θα 
αναλάβει την αποπληρωµή των συσσωρευµένων οφειλών του ΣΑΛΑ για την περίοδο 1991-2004 
το ύψος των οποίων υπολογίστηκε από την Αρχή σε £3,5 εκ.  Με βάση υπολογισµούς της 
Υπηρεσίας µου οι συσσωρευµένες οφειλές µέχρι το 2006 είναι πολύ µεγαλύτερες. 

(ε)  Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα.  Στις 31.12.2007 υπήρχαν µετρητά £218,8 εκ., το 
µεγαλύτερο µέρος των οποίων ήταν κατατεθειµένα σε εµπορικές τράπεζες. Σύµφωνα µε οδηγίες 
του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκαν τον Απρίλιο 1992 δυνάµει του περί Νοµικών 
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Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Επενδύσεις) Νόµου του 1991, τα ταµειακά διαθέσιµα θα έπρεπε 
σταδιακά εντός 10 ετών να επενδυθούν σε κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. Η αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση καθορίζεται 
στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ. 350/2002. Το Συµβούλιο ενέκρινε την καταβολή 
αποζηµιώσεων στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή που είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό που 
θα έπρεπε να καταβληθεί σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση, µε επίκληση τη συνολική 
προσφορά του, επιχείρηµα που δεν συνάδει µε τη φιλοσοφία του Σχεδίου. 

Προσφορές. 

(i) Αγορά Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το 2005 όπως 
προχωρήσει στην αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών από συγκεκριµένο οίκο, µε συνοπτικές 
διαδικασίες, για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία ολοκληρωµένου 
δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.  Η αµοιβή των συµβούλων καθορίστηκε σε €215.000. 
Στην έκθεση τους οι σύµβουλοι εισηγήθηκαν την προώθηση του έργου σε 4 φάσεις και το κόστος 
υπολογίστηκε σε £9-13 εκ. και µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 18 µήνες δηλαδή µέχρι το Μάρτιο 
2007. Ακολούθως υπογράφηκε νέα συµφωνία µε τους συµβούλους για παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και ανάπτυξη λογισµικού µε αναµενόµενο κόστος £1,2-1,5 εκ. ενώ στη συνέχεια η 
συµφωνία αυτή αντικαταστάθηκε µε άλλη συµφωνία µε σκοπό την ταυτόχρονη υλοποίηση όλων 
των φάσεων του έργου, µε αναµενόµενο κόστος £5,4 εκ. Παρατήρησα ότι το έργο παρουσιάζει 
καθυστέρηση και η εµπορική εισαγωγή των νέων υπηρεσιών έχει µετατεθεί σε µεταγενέστερο 
στάδιο. 

(ii) Σύστηµα ΄Ινας στο ∆ιακλαδωτή. Η προσφορά κατακυρώθηκε το 2003 έναντι ποσού €6,2 εκ.  
Στην εξέλιξη του έργου παρατηρήθηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα το έργο να 
µην ολοκληρωθεί και η συµφωνία να ακυρωθεί στις 24.7.2007. 

(στ)  Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 

Λειτουργία της Επιτροπής και οικονοµικές εκκρεµότητες µε την Κυβέρνηση.  Με την αλλαγή 
στη λειτουργία της Επιτροπής από 1.5.2004 και τον τερµατισµό της κυβερνητικής χορηγίας, έχουν 
δηµιουργηθεί ορισµένες οικονοµικές εκκρεµότητες µε την Κυβέρνηση, ο χειρισµός των οποίων δεν 
έχει αποφασιστεί ούτε και ο τρόπος παρουσίασής τους στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Επιτροπής.  Για την περίοδο από 1.5.2004 µέχρι 31.12.2004 και για το οικονοµικό έτος 2005, η 
Επιτροπή υπέβαλε στην Υπηρεσία µου για έλεγχο, πρόχειρες µη υπογεγραµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και οι εκθέσεις  ελέγχου προς την Επιτροπή δεν έχουν ακόµη εκδοθεί, ενώ οι 
οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο 
στις 24 Οκτωβρίου 2008. 

(ζ)  Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου  

Ανέγερση κτιρίου.  Παρόλο που έχουν παρέλθει πέραν των έξι χρόνων από την αρχική απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 56.232 ηµερ. 31.7.2002 εντούτοις δεν έχουν γίνει ουσιώδεις 
εργασίες για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου, ενώ η καθυστέρηση αυτή οδήγησε 
στον διπλασιασµό της προϋπολογισµένης δαπάνης του έργου από €10,3 εκ.(£6 εκ.) σε €20,5 εκ. 
(£12 εκ.)  

Παρατήρησα επίσης ότι ορισµένες πρόνοιες στη συµπληρωµατική συµφωνία που υπογράφηκε 
µεταξύ του Οργανισµού και του αρχιτέκτονα του έργου δεν διασφαλίζουν, κατά την απόψή µου, τα 
συµφέρονται του Οργανισµού ενώ τα έγγραφα του διαγωνισµού για την ανέγερση του κτιρίου δεν 
στάληκαν για απόψεις στην Υπηρεσία µου σύµφωνα µε τη νενοµισµένη διαδικασία και λόγω της 
παράλειψης αυτής, η Υπηρεσία µου δεν είχε την ευκαιρία να τα εξετάσει πριν την υποβολή των 
προσφορών. 
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(η)  Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 

Στρατηγικός σχεδιασµός. ∆εν υπάρχει µακροπρόθεσµος στρατηγικός σχεδιασµός όσον αφορά 
στον αγωνιστικό και κοινωνικό αθλητισµό και τη δηµιουργία αθλητικών χώρων. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τα µέτρα βελτίωσης που τροχοδροµήθηκαν από τον Οργανισµό το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες, κυρίως σε ό,τι αφορά στην 
εποπτεία των διαφόρων εργασιών του Οργανισµού τόσο στον οικονοµικό και τεχνικό τοµέα, όσο 
και στον αθλητικό τοµέα. 

Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  Κατά το 2007 παραχωρήθηκαν σε οµοσπονδίες και 
σωµατεία επιχορηγήσεις ύψους £5,2 εκ..  Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων των οµοσπονδιών ύψους 
£3,3 εκ. συνεχίζει να µην είναι ικανοποιητικός. 

Άδειες οικοδοµής αθλητικών χώρων.  Εξακολουθεί να µην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής 
για όλους τους αθλητικούς χώρους. 

Έλεγχος και καταλληλότητα σταδίων.  Ύστερα από επιθεώρηση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, µόνο πέντε από τα εννέα στάδια του πρωταθλήµατος Α΄ Κατηγορίας κρίθηκαν 
κατάλληλα, ενώ δεν έχουν γίνει ενέργειες για να ελεγχθεί η καταλληλότητα των σταδίων Β΄, Γ΄ και 
∆΄ κατηγορίας. 

Κριτήρια επιχορήγησης αθλητικών χώρων.  ∆εν ακολουθούνται πάντοτε τα κριτήρια του 
Οργανισµού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για δηµιουργία και βελτιώσεις 
αθλητικών χώρων.  

Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής.  ∆ιαπιστώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία  της 
υποδοµής για την εφαρµογή των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής Κανονισµών του 1995 µε 
αποτέλεσµα να λειτουργούν συνολικά 188 γυµναστήρια (επιπλέον γυµναστήρια σε ξενοδοχεία) 
από τα οποία τα πλείστα δεν έχουν ελεγχθεί και µόνο τα 38 έχουν εγκριθεί για εξασφάλιση άδειας 
λειτουργίας.  Επίσης εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση στη λήψη δικαστικών µέτρων 
εναντίον εκείνων που δεν συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του Νόµου.  

Προσφορές – Συµβόλαια εκτέλεσης έργων.  ∆ιαπιστώθηκαν λάθη, αδυναµίες ή/και παραλείψεις 
κυρίως σε ότι αφορά στην τήρηση των προνοιών του σχετικού Νόµου και των Κανονισµών 
Προσφορών, την ετοιµασία των όρων/προδιαγραφών των διαγωνισµών καθώς και των εκθέσεων 
αξιολόγησης. 

Παραχώρηση επιπρόσθετων ωφεληµάτων σε Ανώτερο ∆ιοικητικό Λειτουργό κατά την εθελοντική 
πρόωρη αφυπηρέτησή του.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού µε απόφαση του στις 
18.12.2007 ενέκρινε την παραχώρηση επιπρόσθετων ωφεληµάτων ύψους £75.000 σε Ανώτερο 
∆ιοικητικό Λειτουργό, κατά την εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτησή του, η οποία δεν συνάδει µε τους 
Νόµους και Κανονισµούς του Οργανισµού. 

Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ.  Υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του έργου, το 
κόστος αναµένεται να υπερβεί σηµαντικά το προϋπολογισθέν και το συµφωνηθέν ποσό και 
υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις για αποζηµιώσεις εκ µέρους του εργολάβου. Το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, χωρίς επιπλέον κόστος για το ∆ηµόσιο, την ανάθεση της 
διαχείρισης του έργου στην παρούσα του κατάσταση στο ΓΣΠ. Αποφάσισε, επίσης, την καταβολή 
ποσού £356.418 για τη συµπλήρωση του έργου από τον Προϋπολογισµό του ΚΟΑ για το 2008. 

Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό.  Λόγω σοβαρής υπέρβασης στον προϋπολογισµό 
του έργου και αδυναµίας του Οργανισµού να πληρώσει έγκαιρα στον εργολάβο τα ποσά των 
πιστοποιητικών πληρωµής, προκλήθηκε σοβαρή καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, για 
την οποία ο εργολάβος υπέβαλε οικονοµικές απαιτήσεις.  Ύστερα από έγκριση της συµφωνίας 
που έγινε µε τον εργολάβο από το Υπουργικό Συµβούλιο, καταβλήθηκε στον εργολάβο 
αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ.. Ο τελικός λογαριασµός του έργου εξετάζεται από τους Ιδιώτες 
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Μελετητές οι οποίοι υπέβαλαν και δικές τους απαιτήσεις, τις οποίες δεν αποδέχτηκε ο Οργανισµός, 
και το θέµα παραπέµφθηκε σε διαιτησία. 

(θ)  Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
∆ιαγωνισµοί για διαφηµιστική εκστρατεία του Οργανισµού, στo Ην. Βασίλειο και την 
Ιρλανδία κατά το 2007  µε προϋπολογιζόµενο κόστος Stg£1.839.929 και £254.983 
αντίστοιχα.  Λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία προσφορών, την κατακύρωση και την έναρξη 
της διαφηµιστικής εκστρατείας εγείρονται ερωτήµατα για την δυνατότητα έγκαιρης και 
αποτελεσµατικής διαφήµισης.   
Συνεργασίες µε οργανωτές ταξιδιών για διεξαγωγή διαφηµιστικών ενεργειών.  ∆εν 
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον περί συµβάσεων Νόµο για τη σύναψη και 
εκτέλεση συµβάσεων σχετικά µε τις συνεργασίες µε ο ργανωτές ταξιδιών.  

Ανανέωση αδειών λειτουργίας κέντρων αναψυχής.  Από τα 3 231 κέντρα αναψυχής όλων των 
κατηγοριών, τα 783 φαίνεται να λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ 712 από αυτά δεν έχουν 
εξασφαλίσει ούτε άδεια οικοδοµής και  πιστοποιητικό τελικής έγκρισης της αρµόδιας αρχής, µε 
βάση το οποίο εξακριβώνεται η καταλληλότητα των σχετικών χώρων. 

Χορηγίες/συνεργασίες υπό µορφή ενισχύσεων τουριστικών δραστηριοτήτων.  ∆εν κατέστη 
δυνατή η εξακρίβωση της ορθότητας των σχετικών ποσών που οφείλονται προς τους οργανωτές 
ταξιδιών.  Επιπρόσθετα τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις σχετικές πληρωµές που διενεργήθηκαν δεν 
επιβεβαιώνουν ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διενέργεια των συγκεκριµένων διαφηµιστικών 
εκστρατειών συγκρίνονται θετικά σε σχέση µε τα ποσά που καταβλήθηκαν. 

(ι)  Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 

Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις).  Κατά το γαλακτοκοµικό έτος που έληξε στις 
31.3.2007, σηµειώθηκε υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς, µε αποτέλεσµα να 
καταβληθεί Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy) ύψους £115.214. 

Παραχώρηση ενισχύσεων στους τοµείς της χοιροτροφίας, που πλήγηκαν λόγω των 
περιοριστικών µέτρων για αντιµετώπιση του αφθώδους πυρετού.   Με την απόφασή του αρ. 
66.548, ηµερ. 5.12.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση διαφόρων 
ενισχύσεων στους τοµείς που πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών µέτρων, τα οποία περιλάµβαναν 
και την παραχώρηση   ποσού µέχρι περίπου £3 εκ. στον Οργανισµό για εφαρµογή Σχεδίου 
εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων χοίρων.  Από τον έλεγχο του Σχεδίου, παρατηρήθηκαν 
διάφορες αδυναµίες, παραλείψεις και προβλήµατα, τα οποία αφορούσαν: 

• στη σφαγή ζώων µε βάρος µικρότερο των 110 κιλών που θεωρήθηκε ως το ελάχιστο βάρος 
υπέρβαρου χοίρου για σκοπούς αποζηµίωσης των χοιροτρόφων,  

• στη σφαγή χοίρων που βρίσκονταν εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, που 
σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου η εξαγωγή κρέατος απαγορεύεται, 

• στην καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου, µε αποτέλεσµα  το Κράτος να 
επιβαρύνεται µε πρόσθετες δαπάνες,  

• στην προσφορά για πώληση κατεψυγµένων αποστεωµένων κρεάτων για εξαγωγή και  

• στις εντολές του Οργανισµού για σφαγή χοίρων, στα ζυγιστικά, στα δελτία εισαγωγής και 
στις κάρτες αποθήκης.  

Σφαγή 2 910 υπέρβαρων χοίρων που έγινε στο σφαγείο συγκεκριµένης εταιρείας.  Κατά την 
περίοδο 4.12.2007-16.12.2007 σφάχτηκαν και αποστεώθηκαν από συγκεκριµένη εταιρεία, µε την 
ευθύνη των ίδιων των χοιροτρόφων, 2 910 χοίροι που ήταν εκτός του Σχεδίου που ανατέθηκε στον 
Οργανισµό, εκ των οποίων  οι 996 χοίροι προέρχονται  από µονάδες της ζώνης επιτήρησης των 
10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν µπορούν να εξαχθούν.   
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(ια)  Πανεπιστήµιο Κύπρου 

Οικονοµικές καταστάσεις.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2005 και 2006 υποβλήθηκαν 
στην Υπηρεσία µου για έλεγχο τον Αύγουστο και Οκτώβριο 2008, αντίστοιχα, ενώ για το 2007 δεν 
υποβλήθηκαν ακόµα στην Υπηρεσία µου για έλεγχο. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει ελλείψεις και αδυναµίες τόσο 
στην οικονοµική διαχείριση όσο και στην πλήρη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των Νόµων, των 
Κανονισµών και των Κανόνων. 

Ερευνητικά προγράµµατα.  Η διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων εξακολουθεί να 
παρουσιάζει αδυναµίες που οφείλονται στην έλλειψη γραπτών οδηγιών, στη µη τήρηση 
απαραίτητων στοιχείων και µητρώων, στη µη ικανοποιητική πληροφόρηση της Επιτροπής 
Έρευνας, στη διενέργεια πληρωµών χωρίς τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και 
εξουσιοδοτήσεις, στη µη άσκηση κατάλληλης εποπτείας σε ότι αφορά στη διαχείριση τους και στη 
µη κατάλληλη δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας Έρευνας και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

Έργα Πανεπιστηµιούπολης.  Λόγω διαφοροποίησης του αναπτυξιακού προγράµµατος του 
Πανεπιστηµίου, της αναθεώρησης των κτιριολογικών δεδοµένων και των αυξήσεων των τιµών, ο 
συνολικός προϋπολογισµός των έργων αυξήθηκε σε περίπου €410 εκ., σε σύγκριση µε €148 εκ. 
που ήταν η αρχική εκτίµηση το 1995. 

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.  Το Πανεπιστήµιο, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, τα 
Ακαδηµαϊκά Τµήµατα και το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό παρέχουν και άλλες υπηρεσίες σε τρίτους, 
πέραν των αυστηρά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν 
φαίνεται να καλύπτονται νοµοθετικά.  Επιπλέον, η παροχή ορισµένων υπηρεσιών από το ίδιο το 
Πανεπιστήµιο ή τη Βιβλιοθήκη δεν συνάδει µε τους σκοπούς του Πανεπιστηµίου, όπως αυτοί 
καθορίζονται στον περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο.   

Στις πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχει έγκριση του Συµβουλίου ούτε και υπογράφεται πάντοτε 
σχετικό συµβόλαιο. 

(ιβ)  Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου 

Έλλειµµα στο Κεφάλαιο κίνησης.  Η χρόνια πληγή του Ιδρύµατος εξακολουθεί να παραµένει το 
σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας.  Στις 31.12.2007 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύµατος 
ανέρχονταν σε £7,70 εκ. (£6,37 εκ. το 2006), ενώ το τρεχούµενο ενεργητικό ήταν £5,39 εκ. (£5,42 εκ. 
το 2006), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £2,31 εκ. (£0,95 εκ. το 2006). 

Ταµείο Συντάξεων.  Η µη καταβολή των ελλειµµατικών εισφορών επί σειρά ετών, καθιστά άµεση 
την ανάγκη υιοθέτησης σταθερής και εφικτής µεθόδου χρηµατοδότησης του Ταµείου, για κάλυψη 
των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων του Ιδρύµατος. 

Προσφορές.  ∆ιαπιστώθηκαν αδυναµίες στη διαδικασία ζήτησης προσφορών, όπως και στην 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων. 

∆ιαφηµίσεις.  ∆εν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις γραπτές συµφωνίες και δεν υπάρχει 
καθορισµένο διαδικαστικό πλαίσιο σύναψης τέτοιων συµφωνιών ούτε και για την παραχώρηση 
δωρεάν διαφηµιστικού χρόνου. 

(ιγ)  Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 

Αύξηση αποχετευτικών τελών για κάλυψη της δαπάνης για ολική ασφαλτική επίστρωση 
των δρόµων που επηρεάζονται από την κατασκευή του αποχετευτικού συστήµατος. Το 
Συµβούλιο συνέχισε την τακτική της πλήρους ασφαλτόστρωσης των δρόµων στις περιοχές όπου 
συµπληρώνεται το αποχετευτικό σύστηµα, χωρίς τούτο να καλύπτεται από τις διατάξεις του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου.  Για την αποπληρωµή του δανείου που θα απαιτηθεί  για 
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κάλυψη της σχετικής δαπάνης, το Συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση των αποχετευτικών τελών 
κατά 0,5‰ από 1.1.2006 και κατά 0,5‰ από 1.1.2007. Η ολική δαπάνη για την  πλήρη 
ασφαλτόστρωση των δρόµων ανήλθε µέχρι τις  31.12.2007 σε £11.123.512. 

Συµβόλαια για ασφαλτικές εργασίες σε δρόµους που εκτελούνται αποχετευτικά δίκτυα.  
Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αδυναµίες στην επίβλεψη και στον έλεγχο της ποιότητας των 
εκτελουµένων εργασιών.  Παρατήρησα ότι έχοντας υπόψη ότι, µε την κατασκευή του 
αποχετευτικού συστήµατος, θα ασφαλτοστρωθούν οι περισσότεροι δρόµοι της ευρύτερης 
Λευκωσίας, έναντι δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, είναι πολύ σηµαντική η τήρηση των 
προδιαγραφών και όρων των συµβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο αναµενόµενος κύκλος ζωής 
του ασφαλτικού τάπητα. 

(ιδ)  Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου.  

Επιστροφές αποχετευτικών τελών σε ξενοδοχειακές µονάδες.  Το Συµβούλιο συνεχίζει να µη 
συµµορφώνεται µε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου η οποία ακύρωσε τις αποφάσεις του 
Συµβουλίου για επιβολή αποχετευτικών τελών λυµάτων και οµβρίων επί της επανεκτιµηµένης 
αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας ξενοδοχειακών µονάδων κατά τα έτη 1999 µέχρι 2003. Ως 
αποτέλεσµα της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, το Συµβούλιο θα πρέπει, για τα έτη αυτά, 
να επανακαθορίσει και  επανεπιβάλει τα τέλη επί των εκτιµηµένων αξιών της γενικής εκτίµησης της 
1.1.1980 και να επιστρέψει στις ξενοδοχειακές µονάδες που αφορούν, τα τέλη που έχουν 
καταβληθεί.  Τον Απρίλιο του 2008, εννέα ξενοδοχειακές µονάδες κατέθεσαν αγωγές εναντίον του 
Συµβουλίου, ζητώντας την επιστροφή των οφειλόµενων ποσών, πλέον τόκους και νοµικά και άλλα 
έξοδα. 

Επέκταση της βιολογικής µονάδας της Β΄ Φάσης κατασκευής του αποχετευτικού 
συστήµατος. Η λειτουργία και συντήρηση της υφιστάµενης βιολογικής µονάδας κατά την περίοδο 
κατασκευής της νέας µονάδας, ανατέθηκε ύστερα από προσφορές σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να 
γίνει  σύγκριση του ετήσιου κόστους συντήρησης (που γινόταν από το Συµβούλιο) σε σχέση µε την 
τιµή του επιτυχόντα προσφοροδότη, η οποία είναι περίπου διπλάσια του κόστους συντήρησης από 
το Συµβούλιο, για τον κάθε ένα χρόνο. 

Συµβόλαια CI και C2A/2B για εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων.  Για τα πιο πάνω 
συµβόλαια µε ποσά £4.663.200 και £9.710.200 αντίστοιχα, τα οποία εκτελέστηκαν κατά την 
περίοδο 1999-2002, πληρώθηκαν µετά από διαπραγµατεύσεις κατά το έτος 2007 και 2008 
αντίστοιχα σηµαντικές αποζηµιώσεις προς τους ανάδοχους των έργων.  Συγκεκριµένα για το 
συµβόλαιο CI πληρώθηκε ποσό £1.350.000 το οποίο περιλαµβάνει και τόκους για 6 έτη και για το 
συµβόλαιο C2A/2B πληρώθηκε ποσό £3.650.000 το οποίο περιλαµβάνει και τόκους για 8 έτη.  Οι 
κυριότεροι λόγοι που συνέτειναν στην δηµιουργία των απαιτήσεων των αναδόχων ήταν κατά την 
άποψη της Υπηρεσίας µου οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στο θέµα του εντοπισµού, της 
µετακίνησης και της προφύλαξης υπογείων υπηρεσιών καθώς και η µεγάλη πάροδος χρόνου που 
τα ζητήµατα απαιτήσεων για παρατάσεις χρόνου και αποζηµιώσεων παρέµεναν σε εκκρεµότητα. 

(ιε)  Συµβούλιο Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

Τερµατισµός της λειτουργίας του ΣΕΠ.   Το Υπουργικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη την 
αδυναµία του Συµβουλίου να λειτουργήσει πάνω σε οικονοµικά βιώσιµη βάση, ενέκρινε, µε την 
απόφασή του αρ. 65.110 ηµεροµηνίας 28.2.2007, τον τερµατισµό της λειτουργίας του, το 
συντοµότερο δυνατό. 

(ιστ)  Συµβούλιο Κεντρικού Σφαγείου 

Προβλήµατα ρευστότητας.  Το Συµβούλιο εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα 
ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι 
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οποίες στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £8,4 εκ., ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £1,2 εκ., 
δηλαδή  υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £7,2 εκ. 

Καθυστέρηση στην πληρωµή των εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φόρου 
Εισοδήµατος.  Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο χρωστούσε στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων ποσά ύψους £2.459.573 και £797.238, 
αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά περιλαµβάνουν και επιβαρύνσεις µέχρι 31.12.2007, ύψους £298.213 και 
£295.522, αντίστοιχα. 

Εγγυηµένο Οµολογιακό ∆άνειο.  Το Συµβούλιο εξέδωσε το ∆εκέµβριο του 1999 µέσω 
Επενδυτικού Οργανισµού οµολογιακό δάνειο ύψους £2.000.000 το οποίο ήταν εγγυηµένο, ως 
προς την αποπληρωµή του κεφαλαίου και του τόκου από την Κυβέρνηση και το οποίο έληξε στις 
17.12.2006.  Λόγω αδυναµίας του Συµβουλίου να αποπληρώσει το πιο πάνω δάνειο, η 
αποπληρωµή του έγινε από τη ∆ηµοκρατία στις 19.12.2007. 

∆άνειο από ∆ανειστικούς Επιτρόπους.  Το Συµβούλιο εξακολουθεί να µην καταβάλλει τις 
οφειλόµενες δόσεις και τους τόκους του πιο πάνω δανείου, οι οποίες, για την περίοδο 2002-2007 
ανέρχονται σε €4,8 εκ. (£2,8 εκ). 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων υπέδειξε ότι η ανοχή των ∆ανειστικών Επιτρόπων ως 
προς τη µη καταβολή καµίας δόσης έναντι των δανειακών οφειλών τους συνιστά κρατική ενίσχυση. 

(ιζ)  Συµβούλια Υδατοπροµήθειας - Γενικές Παρατηρήσεις 

Προϋπολογισµός.  Η ετοιµασία και έγκριση των ετήσιων Προϋπολογισµών των Συµβουλίων δεν 
ρυθµίζεται νοµοθετικά αλλά µόνο µε εσωτερικές ∆ηµοσιονοµικές ∆ιατάξεις.  Κατόπιν εισήγησής 
µου για νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος, ετοιµάστηκε από τη Νοµική Υπηρεσία νοµοσχέδιο το 
οποίο, υποβλήθηκε στις 6.2.2008, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Αγορά νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων – Εκκρεµείς υποχρεώσεις.  Οι συνολικές 
οφειλές των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ανέρχονταν στις 
31.12.2007 σε £48,1 εκ.  Ποσό ύψους £7,8 εκ. δεν περιλαµβάνεται στο ποσό αυτό αφού το 
Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας δεν αναγνωρίζει στις οικονοµικές του καταστάσεις την 
πρόσθετη υποχρέωση που προέκυψε από την αύξηση στην τιµή της αγοράς νερού από το ΤΑΥ, 
από την 1.1.2004, επειδή δεν εγκρίθηκαν παράλληλα οι δικές του διατιµήσεις για αύξηση των 
τελών πώλησης νερού. 

Ρευστότητα/βιωσιµότητα.  Η οικονοµική κατάσταση των Συµβουλίων παρουσιάζει συνεχή 
επιδείνωση, µε οξύ πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να τακτοποιήσουν τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις τους, οι οποίες στις 31.12.2007 ανέρχονταν στα £53,2 εκ., σε σύγκριση µε 
£46,4 εκ. το 2006. 

Ατιµολόγητο νερό.  Το ποσοστό ατιµολόγητου νερού κυµάνθηκε µεταξύ 17% και 23%, και 
αντιροσωπεύει συνολική απώλεια 7,1 εκ. κυβ. µ. νερού αξίας £2,9 εκ. 

(ιη)  Κυπριακό Ίδρυµα Ερευνών για τη Μυϊκή ∆υστροφία 

Συλλογική σύµβαση.  ∆εν ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στην πλήρη ή µερική 
απασχόληση του ανώτερου επιστηµονικού προσωπικού, σε σχέση µε την ιδιωτική τους 
απασχόληση. 

(ιθ)  Ίδρυµα Τεχνολογίας 

Σχέδια επιδοτήσεων - Ενδεχόµενη κατάχρηση του συστήµατος επιδοτήσεων.  Από έρευνα 
που διενήργησε η Υπηρεσία µου, προέκυψε εκ πρώτης όψεως ενδεχόµενο κατάχρησης του 
συστήµατος επιδοτήσεων που παραχωρούνται από το Ίδρυµα, µε καταβολή επιδοτήσεων βάσει 
τιµολογίων που εξέδιδαν οι Σύµβουλοι και τα οποία στη συνέχεια είτε ακύρωναν είτε εξέδιδαν 
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πιστωτικές σηµειώσεις είτε εξέδιδαν άλλα µε µικρότερα ποσά.  Το θέµα διερευνήθηκε από την 
Αστυνοµία και ασκήθηκαν έξι ποινικές διώξεις από τις οποίες εκδικάστηκαν οι τρεις και οι 
κατηγορούµενοι καταδικάστηκαν.  Τα Σχέδια που διαχειριζόταν το Ίδρυµα αναστάληκαν τον Ιούλιο 
2005 και τερµατίστηκαν µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου τον Ιανουάριο 2007. 

(κ)  Εφοριακό Συµβούλιο 
Μετά την παραίτηση του Προέδρου του, το Εφοριακό Συµβούλιο περιήλθε σε απραξία όσον αφορά 
στον καθορισµό ακροάσεων και στη λήψη αποφάσεων για τις ιεραρχικές προσφυγές, που 
διήρκεσε 14 περίπου µήνες (Μάρτιος 2006 – Μάιος 2007).  Οι λόγοι είναι ότι οι βασικοί Κανονισµοί 
δεν προνοούσαν τον διορισµό Προεδρεύοντος µέλους σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου 
και υπήρξε καθυστέρηση τόσο στην τροποποίηση της συγκεκριµένης πρόνοιας όσο και στη 
διαδικασία επαναδιορισµού των µελών.  

Επειδή η διαδικασία επαναδιορισµού καθυστερούσε, στις 27.12.2006 απέστειλα επιστολή στον 
Υπουργό Οικονοµικών ως καθ΄ ύλην αρµόδιο Υπουργό, µε την εισήγηση όπως ενεργήσει για 
έγκαιρη και αποτελεσµατική διευθέτηση του θέµατος, ενόψει του γεγονότος ότι το Εφοριακό 
Συµβούλιο για τη λειτουργία του οποίου το δηµόσιο ξοδεύει σηµαντικά ποσά δεν συνερχόταν και 
δεν επιλαµβανόταν υποθέσεων. 

Τελικά, το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφασή του ηµερ. 23.5.2007 επαναδιόρισε όλα τα µέλη του 
Εφοριακού Συµβουλίου οπότε επανάρχισε η λειτουργία του. 

Η θητεία του Συµβουλίου έληξε ωστόσο στις 31.12.2007, και µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
Έκθεσης δεν είχε διοριστεί νέο. 

∆απάνες.  Κατά το 2007 δαπανήθηκε συνολικά το ποσό των £240.993, από τις £320.782 που 
προϋπολογίστηκαν.  Αν στο ποσό αυτό συµπεριληφθούν και £86.465 που είναι το κόστος των 
δηµόσιων υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι ή τοποθετηµένοι στο Συµβούλιο, τότε το συνολικό 
κόστος για τη λειτουργία του το 2007 ανέρχεται στις £327.458, σε σύγκριση µε £394.669 για το 
2006. 

Αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος του Εφοριακού Συµβουλίου από το έτος ίδρυσης του (2000) 
µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2008 ανήλθε περίπου στο ποσό των €6 εκ. (£3,5 εκ.), ενώ για τις 
περιόδους Μαρτίου 2006 – Μαΐου 2007 και Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2008 όπου υπήρξε πλήρης 
απραξία, ο φορολογούµενος πολίτης, στην προστασία του οποίου στόχευε η δηµιουργία του 
θεσµού, επωµίστηκε συνολικό κόστος που ανέρχεται περίπου σε €868.000 (£508.000). 

(κα)  Ταµείο Κλινικών Εργαστηρίων 

Τήρηση βιβλίων και λογαριασµών.  ∆εν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου για έλεγχο οι 
οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2002 - 2007. 

Εφαρµογή του Νόµου.  ∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου ως προς την εγγραφή, 
εποπτεία και λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων. 

(κβ)  Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών 

Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων.  Η ηλεκτρονική βάση του Συστήµατος Αναγνώρισης και 
Καταγραφής Αγροτεµαχίων του Οργανισµού, που αποτελεί µέρος του Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της µέγιστης 
επιλέξιµης έκτασης για σκοπούς εκταρικής επιδότησης, εξακολουθούσε να παρουσιάζει λάθη.  Ως 
αποτέλεσµα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις µεταξύ των δηλωθεισών 
και των επιλέξιµων εκτάσεων στο 32,5% των αιτήσεων που ελέγχθηκαν.  Λόγω, κυρίως, του πιο 
πάνω προβλήµατος, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας πρότεινε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
εξαίρεση ποσού ύψους €792.000, σε σχέση µε το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης για το 
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2004, από Κοινοτική χρηµατοδότηση.  Λόγω των µεγάλων αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν 
στους επιτόπιους ελέγχους του 2005 και 2006, ενδέχεται παρόµοια επιβολή διορθώσεων στη 
χρηµατοδότηση των ετών αυτών. 

Εκταµίευση Κονδυλίων.  Συνολικό ποσό ύψους €3,7 εκ. από το σύνολο των διαθέσιµων 
Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων για τα έτη 
2004-2007, ύψους €60,9  δεν εκταµιεύθηκε. 

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  Λόγω αδυναµίας του εργολάβου να 
επιλύσει διάφορα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στο λογισµικό του πιο πάνω συστήµατος, η 
διαχειριστική αρχή του έργου (Τµήµα Γεωργίας) προχώρησε στον τερµατισµό του συµβολαίου και 
κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης.  Για τη χρηµατοδότηση του έργου λήφθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση €1,5 εκ., και λόγω µη ολοκλήρωσής του υπάρχει ενδεχόµενο επιστροφής 
µέρους ή ολόκληρου του πιο πάνω ποσού. 

(κγ)  Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας 

Τον Φεβρουάριο 2008 κατακυρώθηκε η προσφορά για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
για την εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλισης Υγείας και την αναδιοργάνωση των 
∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων στην Κύπρο.  Παρατήρησα ότι ενώ η εκτίµηση της δαπάνης για την 
προσφορά ήταν της τάξεως των £5 εκ., η τιµή της µοναδικής έγκυρης προσφοράς ήταν 
£7.158.310.  

(κδ)  Ταµείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

Απαλλοτριώσεις Τ/Κ περιουσιών. Εξακολουθούν να οφείλονται σηµαντικά ποσά προς το Ταµείο 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, που αφορούν σε αποζηµιώσεις συµπεριλαµβανοµένων και τόκων 
για απαλλοτριώσεις Τ/Κ περιουσιών. 

Οµοιόµορφη πολιτική  καταρτισµού συµφωνιών µίσθωσης, αναθεώρησης και καθορισµού 
ενοικίων.  Τα πληρωτέα ενοίκια εξακολουθούν να παραµένουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα 
στα ίδια χαµηλά επίπεδα και να µη συνάδουν µε τα αγοραία ενοίκια όπως ορίζει ο Νόµος. Επίσης 
ορισµένοι όροι των συµφωνιών µίσθωσης Τ/Κ περιουσιών δεν είναι οµοιόµορφοι µε αποτέλεσµα 
να δυσχεραίνεται η παρακολούθησή τους και η επιβολή αυξήσεων. 

Παράνοµη κατοχή και χρήση τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Χωρίς την έγκριση του 
Κηδεµόνα, µη δικαιούχοι εξακολουθούν να αποκτούν και να χρησιµοποιούν παράνοµα Τ/Κ 
περιουσίες ή προβαίνουν σε παράνοµες µετατροπές και προσθήκες, χωρίς η Υπηρεσία να 
λαµβάνει έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα για ανάκτησή τους.  

Παραχώρηση Τ/Κ κατοικιών σε µη δικαιούχους. Με έγκριση της Συµβουλευτικής Επιτροπής και 
του Κηδεµόνα, Τ/Κ κατοικίες παραχωρούνται σε µη εκτοπισθέντες, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι 
ενώ υπάρχει πληθώρα αιτήσεων από δικαιούχους πρόσφυγες, που παραµένουν ανικανοποίητες 
για πολλά χρόνια. 
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ΜΕΡΟΣ 3 - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ/ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Το έργο έλευσης Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. 

(i) Στα πλαίσια της εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών, των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την 
έλευση του Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην Κύπρο, ζητήθηκε από την Υπηρεσία µου όπως ερευνήσει 
το θέµα και ετοιµάσει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή. 

Η Υπηρεσία µου ερεύνησε το θέµα καλύπτοντας την περίοδο από το 1998 µέχρι τον Οκτώβριο 
2007, και υπέβαλε την έκθεση της το τέλος Νοεµβρίου 2007. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που 
περιλαµβάνονται στην έκθεση είναι τα ακόλουθα: 

(α) Η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση άρχισε να ασχολείται µε το θέµα ήταν το 1998, ωστόσο οι 
αρχικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί και αφορούσαν στην έλευση ΦΑ στην Κύπρο µέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού (από τη Συρία), δεν είχαν βασιστεί σε  µελέτες/εισηγήσεις ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων.  Η πρώτη ανάθεση τέτοιας µελέτης σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες έγινε το 
2001, και η µελέτη ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο 2002. 

Με βάση τα πορίσµατα της µελέτης λήφθηκε στις 6.2.2003 Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 
για µεταφορά υγροποιηµένου ΦΑ στην Κύπρο και δηµιουργία τερµατικού αποϋγροποίησης στην 
περιοχή Βασιλικού. Επίσης αποφασίστηκε όπως ανατεθεί στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού (ΥΕΒΤ) η πρόσληψη συµβούλων για την ετοιµασία των απαιτούµενων µελετών και 
σχεδίων και το συντονισµό των ενεργειών.  

∆ηλαδή, η µη ανάθεση εξ αρχής της µελέτης σε εµπειρογνώµονες είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντική 
καθυστέρηση στην υλοποίηση του όλου έργου. 

(β) Στις 4.2.2004 (δηλ. ένα ακριβώς χρόνο µετά την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου), το Υπουργικό Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την προηγούµενη Απόφαση του και 
επιπρόσθετα καθόρισε ότι η υλοποίηση του έργου θα γινόταν µε τη µέθοδο ΒΟΤ (Build Operate 
Transfer - Κατασκευή, Λειτουργία, Μεταβίβαση). Εξέφρασα την άποψη ότι η Απόφαση αυτή θα 
µπορούσε να ληφθεί σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα, ώστε να εξοικονοµηθεί πολύτιµος χρόνος 
στην υλοποίηση του έργου. 

(γ) Ενώ το Υπουργικό Συµβούλιο είχε αποφασίσει από το Φεβρουάριο 2003 για τον τρόπο 
έλευσης του ΦΑ στην Κύπρο (µε χερσαία µονάδα), το ΥΕΒΤ άρχισε παράλληλα επαφές και 
συναντήσεις µε συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εντελώς διαφορετική 
τεχνολογία (πλωτή µονάδα). Στη συνέχεια το ΥΕΒΤ κάλεσε ορισµένες εταιρείες για να 
παρουσιάσουν την πρόταση τους για την έλευση ΦΑ στην Κύπρο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η πιο πάνω ενέργεια του ΥΕΒΤ δεν ήταν η πλέον ενδεδειγµένη, εφ΄ όσον 
στα πλαίσια της διερεύνησης για την υλοποίηση πολύπλοκων έργων ή/και έργων που για πρώτη 
φορά θα γίνουν και δεν υπάρχει τεχνογνωσία, είναι σύνηθες να καλούνται πιθανοί προσφοροδότες 
για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Αυτό όµως γίνεται µε συστηµατικό τρόπο (µε τη 
δηµοσιοποίηση της πρόθεσης και της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων), ενώ οι 
παρουσιάσεις γίνονται στην παρουσία συµβούλων οι οποίοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις 
προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΕΒΤ θα είχε την ευκαιρία πληρέστερης ενηµέρωσης και µε τη 
βοήθεια των συµβούλων του θα αποκλειόταν ο κίνδυνος υιοθέτησης εισηγήσεων/προτάσεων που 
ενδεχοµένως να υπέβαλλαν οι ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες για ιδιοτελείς σκοπούς. 

(δ) Από το Σεπτέµβριο 2004 µέχρι το Σεπτέµβριο 2006, το ΥΕΒΤ µε ενέργειες του ζητούσε τις 
απόψεις της ΑΗΚ επί θεµάτων κυβερνητικής πολιτικής, για τα οποία είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις 
από το Υπουργικό Συµβούλιο (όπως για παράδειγµα ζητούνταν απόψεις για τη λύση της πλωτής ή 
της χερσαίας µονάδας ενώ είχε ληφθεί απόφαση από το 2003 για χερσαία µονάδα). Οι ενέργειες 
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αυτές του ΥΕΒΤ θα έπρεπε κατά την άποψη µου, να είχαν προηγηθεί της Απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου. 

(ε) Η ΑΗΚ, παρά τις επανειληµµένες υποδείξεις του ΥΕΒΤ, δεν είχε καταλήξει µέχρι το 
Σεπτέµβριο 2006, ως προς τη λύση που εισηγείτο. Η επιλογή της λύσης έγινε αργότερα, στη βάση 
της µελέτης των συµβούλων της, η οποία είχε ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο 2006. 

(στ)Σηµειώθηκε καθυστέρηση 6 µηνών στην πρόσληψη από το ΥΕΒΤ των συµβούλων του έργου 
(που έγινε κατόπιν διαγωνισµού), σε σχέση µε τον προγραµµατισµό που είχε γίνει και προέβλεπε 
ότι η λειτουργία του ενεργειακού κέντρου θα άρχιζε περί το τέλος Ιουλίου 2009. 

(ζ) Η πιο σοβαρή καθυστέρηση, η οποία ανέτρεψε τον προγραµµατισµό, οφειλόταν στην 
αναστολή – αρχικά - και µετέπειτα διακοπή του συµβολαίου των συµβούλων του έργου, επειδή η 
εργασία αυτή βρισκόταν στην κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Εξέφρασα την 
άποψη ότι, εάν είχαν συνεκτιµηθεί κατά το χειρισµό των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν µε 
τους συµβούλους και πριν τη λήψη της απόφασης για τερµατισµό των υπηρεσιών τους, οι 
χρονικές/οικονοµικές επιπτώσεις [£1.0 εκ. το µήνα σύµφωνα µε την ΑΗΚ, £8.0 εκ. το µήνα 
σύµφωνα µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)], ενδεχοµένως ο τρόπος χειρισµού 
του συµβολαίου και οι αποφάσεις να ήσαν διαφορετικές.  

(η)  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε βάση την έκθεση της 5-µελούς Υπουργικής Επιτροπής, που 
διορίστηκε µε προηγούµενη απόφαση του τον Απρίλιο 2007 για να µελετήσει το όλο θέµα, και τα 
δεδοµένα που τέθηκαν ενώπιον του, εκτίµησε ότι θα υπάρξει σηµαντική χρονική απόσταση µεταξύ 
της συµπλήρωσης του χερσαίου τερµατικού ΦΑ και της ανάγκης που προκύπτει από τις 
δεσµεύσεις της Κυβέρνησης για εισαγωγή και χρήση ΦΑ στην Κύπρο από το 2009, και αποφάσισε 
µεταξύ άλλων (αρ. Απόφασης 65.652 ηµερ. 6.6.2007): 

• Την εγκατάσταση χερσαίου τερµατικού σταθµού αποϋγροποίησης ΦΑ. 

• Η ετοιµασία των εγγράφων προσφοράς για το χερσαίο τερµατικό να επισπευσθεί. 

• Ως ενδιάµεση λύση, για το µεσοδιάστηµα µέχρι την κατασκευή του χερσαίου τερµατικού, να 
επιδιωχθεί η εξασφάλιση ΦΑ µε διµερείς διακρατικές συµφωνίες, νοουµένου ότι θα 
προκύψουν συµφέρουσες τιµές. 

• Για την επίτευξη των πιο πάνω, µόνο για τη µεσοπερίοδο, να προκηρυχθούν προσφορές για 
την προµήθεια ΦΑ µε πλωτή µονάδα, για περίοδο µέχρι 5 χρόνια. 

• Να εγκρίνει τη διακοπή του συµβολαίου µε τους συµβούλους, ακολουθώντας τις 
νενοµισµένες διαδικασίες, και την πρόσληψη νέων συµβούλων το ταχύτερο δυνατό. 

• Να εγκρίνει το διαχωρισµό του έργου σε τερµατικό ΦΑ και τερµατικό πετρελαιοειδών, εκτός 
αν κατά τη διαµόρφωση των όρων της προσφοράς αποφασισθεί άλλως πως. 

• Να επισπευσθεί η προκήρυξη διεθνών προσφορών για να ανατεθεί σε συµβούλους ο 
σχεδιασµός και η ετοιµασία εγγράφων προσφοράς για χερσαίο τερµατικό καθώς και η 
ετοιµασία εγγράφων προσφοράς για πλωτό σταθµό. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ να συντονίσει τις διαδικασίες εξασφάλισης της 
απαραίτητης γης για την ανέγερση του χερσαίου τερµατικού και  του ενεργειακού κέντρου. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ να αναθέσει στους συµβούλους τη διερεύνηση του 
ενδεχοµένου αντικατάστασης του LNG (υγροποιηµένου ΦΑ) µε CNG (συµπιεσµένου ΦΑ), 
από τον επιτυχόντα προσφοροδότη της πλωτής µονάδας. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ να προβεί το ταχύτερο στις απαραίτητες ενέργειες για 
τη σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα ιδιωτικού δικαίου, της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Φυσικού 
Αερίου (∆ΕΦΑ), µε συµµετοχή 51% του κράτους, 39% της ΑΗΚ και το υπόλοιπο 10% να 
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ανήκει στο κράτος, µε δυνατότητα παραχώρησης του στο µέλλον σε ανεξάρτητους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ να προβεί σε άµεσες ενέργειες για την προκήρυξη 
ανοικτού διαγωνισµού για πρόσληψη συµβούλων µε σκοπό το σχεδιασµό και την ετοιµασία 
εγγράφων προσφοράς για τον τερµατικό πετρελαιοειδών. 

• Να εγκρίνει την πρόσληψη, κατόπιν προσφορών, εµπειρογνωµόνων στους οποίους να 
ανατεθεί ο ρόλος του ∆ιευθυντή Έργου για το ενεργειακό κέντρο. 

(θ) Τρία από τα βασικά στοιχεία/δεδοµένα που είχαν τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου 
και ενδεχοµένως να επηρέασαν την Απόφαση της 6.6.2007, µε την οποία αποφασίστηκε – ως 
ενδιάµεση λύση – η προκήρυξη προσφορών για προµήθεια ΦΑ µε πλωτή µονάδα για περίοδο 
µέχρι 5 χρόνια, είχαν σηµαντικά διαφοροποιηθεί. Συγκεκριµένα: 

• Η διαφορά στο χρόνο λειτουργίας της χερσαίας µονάδας σε σύγκριση µε την πλωτή µονάδα - 
µε βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα του ΥΕΒΤ που ετοιµάστηκε τον Οκτώβριο 2007 – 
είναι 19 µήνες και όχι 3-5 χρόνια που είχε εκτιµηθεί τότε ότι κυµαίνεται κατά κανόνα το 
πρόσθετο χρονικό διάστηµα. 

• Η ΑΗΚ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά στο ύψος των εξοικονοµήσεων από τη 
χρήση ΦΑ, το οποίο είχε υπολογιστεί από τη ΡΑΕΚ για το ενδιάµεσο διάστηµα χρήσης της 
πλωτής µονάδας (2009-2015). Η ΑΗΚ, η οποία λειτουργεί τις µονάδες παραγωγής ρεύµατος, 
υπολόγισε ότι οι εξοικονοµήσεις από τη χρήση ΦΑ κυµαίνονται σε πολύ χαµηλότερα 
επίπεδα, µε βάση το πρόγραµµα και τον τρόπο/σύστηµα λειτουργίας των µονάδων της. 

• ∆εν είχε ξεκαθαριστεί σαφώς - υπήρχαν διϊστάµενες απόψεις – κατά πόσο ισχύει το δεδοµένο 
ότι η προοπτική για ανακήρυξη της αγοράς της Κύπρου ως αναδυόµενης, σύµφωνα µε τις 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προκύπτει πριν από την εισαγωγή ΦΑ. Εξέφρασα την 
άποψη ότι η διερεύνηση του σοβαρού αυτού θέµατος θα έπρεπε να προηγηθεί της 
Απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 6.6.2007, ώστε το Συµβούλιο να έχει ενώπιον 
του τα ορθά/ακριβή δεδοµένα. 

• Οι εξελίξεις από το ∆εκέµβριο 2007 (µετά την υποβολή της έκθεσής µου) µέχρι σήµερα, 
έχουν ως ακολούθως: 

(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 5.12.2007 να ανακαλέσει µέρος προηγούµενης 
Απόφασης του (της 6.6.2007) που αφορούσε την ανάθεση του σχεδιασµού του χερσαίου και 
πλωτού τερµατικού σταθµού σε ένα συµβουλευτικό Οίκο, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό ΕΒΤ να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη ξεχωριστών διεθνών προσφορών, µε σκοπό την 
ανάθεση σε ένα Οίκο της ετοιµασίας του σχεδιασµού FEED και των εγγράφων προσφορών για την 
κατασκευή του χερσαίου τερµατικού, και σε άλλο Οίκο την ανάθεση της ετοιµασίας των εγγράφων 
προσφορών για το πλωτό τερµατικό. 

(β) Η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στα µέσα ∆εκεµβρίου 2007 στην τροποποίηση του 
περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµου του 2004 και 2006, ώστε να αναστέλλεται η 
εφαρµογή ορισµένων άρθρων του βασικού Νόµου, στην περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο 
αποφασίσει την ανάθεση της εισαγωγής και διάθεσης του ΦΑ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε µια 
µόνο επιχείρηση, και τη δηµιουργία ενός χερσαίου τερµατικού σταθµού ως του αποκλειστικού 
σταθµού παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης του υγροποιηµένου ΦΑ. Με την 
τροποποίηση λήφθηκε επίσης πρόνοια ώστε µέχρι την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, η ΡΑΕΚ να ενεργεί κατά παρέκκλιση των πιο πάνω άρθρων, απέχοντας από την 
έκδοση αδειών.  Παρόλο που το θέµα είναι καθαρά νοµικό, έχω την άποψη ότι ο πιο πάνω 
περιορισµός/απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών ενδεχοµένως να µην είναι επιτρεπτός από το 
κοινοτικό κεκτηµένο. 
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(γ) Το νέο Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον Απρίλιο 2008 να ορίσει Υπουργική Επιτροπή 
για να µελετήσει το θέµα της άµεσης έλευσης ΦΑ στην Κύπρο, καθώς και το θέµα της σύστασης 
∆ηµόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (∆ΕΦΑ), και να υποβάλει Έκθεση στο Συµβούλιο. 

(δ) Στις 18.6.2008, το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση την πρόταση που ετοίµασε η πιο πάνω 
Υπουργική Επιτροπή, αποφάσισε µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Να ανακαλέσει την Απόφαση του ηµερ. 6.6.2007, εκτός των παραγράφων που αναφέρονται 
στη διακοπή του συµβολαίου των συµβούλων και στη σύσταση της ∆ΕΦΑ. Να ανακαλέσει 
επίσης την Απόφαση του ηµερ. 5.12.2007, η οποία διαχωρίζει το έργο του τερµατικού σε 
πλωτή και χερσαία µονάδα, καθώς και µέρος της Απόφασης του ηµερ. 4.2.2004, που αφορά 
την ανέγερση/ λειτουργία των τερµατικών ΦΑ και Πετρελαιοειδών από ένα στρατηγικό 
επενδυτή, και την ανάθεση του έργου µε τη µέθοδο ΒΟΤ. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ να προβεί ως πρώτη ενέργεια, άµεσα και κατά 
προτεραιότητα, στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την πρόσληψη συµβουλευτικού 
Οίκου για να διαδραµατίσει το ρόλο του ∆ιευθυντή Έργου. 

• Να εγκρίνει το διαχωρισµό του έργου του Ενεργειακού Κέντρου σε τερµατικό ΦΑ και 
τερµατικό Πετρελαιοειδών. 

• Να εγκρίνει την εµπλοκή της ΑΗΚ στη ∆ΕΦΑ µε ποσοστό 44%. 

• Να εγκρίνει την ανάθεση της καθολικής εισαγωγής και διάθεσης του ΦΑ εντός της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στη ∆ΕΦΑ. 

• Να εγκρίνει τη δηµιουργία ενός χερσαίου τερµατικού ως του αποκλειστικού σταθµού ΦΑ στην 
Κύπρο (παραλαβής, αποθήκευσης, αεριοποίησης). 

• Όπως η ανέγερση του χερσαίου τερµατικού αναληφθεί από κοινοπραξία µε ουσιαστική 
συµµετοχή της ΑΗΚ. 

• Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΕΒΤ όπως σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΑΗΚ, προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών και δηµιουργία 
κοινοπραξίας που θα αναλάβει την ανέγερση/λειτουργία του χερσαίου τερµατικού. 

• Να επιδιωχθεί τάχιστα η εξασφάλιση της προµήθειας υγροποιηµένου ΦΑ. 

• Να µετατραπεί η Καθοδηγητική Επιτροπή του Έργου σε ∆ιαχειριστική, µε αναθεώρηση των 
όρων εντολής της σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία, κατόπιν υποβολής πρότασης από το 
ΥΕΒΤ. 

(ε) Τον Αύγουστο 2008 προκηρύχθηκε από το ΥΕΒΤ ο διαγωνισµός για την πρόσληψη του 
συµβουλευτικού Οίκου που θα διαδραµατίσει το ρόλο του ∆ιευθυντή Έργου. Οι προσφορές 
καθορίστηκε όπως υποβληθούν τον Οκτώβριο 2008 και η εκτίµηση δαπάνης ανέρχεται σε €6.0 εκ. 

(στ) Όσον αφορά το µέρος της Απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 18.6.2008 σχετικά 
µε την εξασφάλιση της προµήθειας ΦΑ (δηλ. το να επιδιωχθεί τάχιστα η εξασφάλιση της 
προµήθειας ΦΑ, ξεκινώντας αµέσως διαδικασία διερευνητικών επαφών, καταρχήν µε κρατικές 
εταιρείες και µετέπειτα µε ιδιωτικές, την οργάνωση των οποίων θα αναλάµβανε το ΥΕΒΤ), 
σηµειώνεται ότι µέχρι το Νοέµβριο 2008 (5 µήνες µετά την Απόφαση), έχει πραγµατοποιηθεί µια 
συνάντηση µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, και έχει προγραµµατιστεί ακόµα µια 
συνάντηση µε την Αλγερία. 

(ζ) Το µέρος της Απόφασης που αφορά στο διορισµό ∆ιαχειριστικής Επιτροπής από το 
Υπουργικό Συµβούλιο δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί, επειδή σε περίπτωση διορισµού ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής, τα µέλη της, µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία, θα πρέπει να είναι µόνο κρατικοί 
υπάλληλοι.  Εποµένως οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ δεν θα µπορούν να συµµετέχουν. 
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Επειδή ωστόσο, τόσο η ΑΗΚ όσο και η ΡΑΕΚ επιθυµούν συµµετοχή τους στη ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή, επιδιώχθηκε από το ΥΕΒΤ η αλλαγή της σχετικής πρόνοιας της Νοµοθεσίας, αλλά η 
αρµόδια Υπηρεσία (Γενικό Λογιστήριο) έχει την άποψη ότι θα πρέπει – σε τέτοια περίπτωση – να 
γίνει µια γενικότερη τροποποίηση της Νοµοθεσίας, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. 

(η) Όσον αφορά τέλος το µέρος της Απόφασης που προνοεί για υποβολή συγκεκριµένης 
Πρότασης από τον Υπουργό ΕΒΤ προς το Υπουργικό Συµβούλιο, σχετικά µε τη στελέχωση της 
∆ΕΦΑ και του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ούτως ώστε να µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες που 
της ανατίθενται, σηµειώνεται ότι µέχρι τον Οκτώβριο 2008 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

(ii) Συµπεράσµατα: Με βάση τα πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

(α) Η Κυβέρνηση άρχισε να ασχολείται µε το θέµα από το 1998. 

(β) Η επιλογή από την Κυβέρνηση της λύσης του χερσαίου τερµατικού είχε γίνει το Φεβρουάριο 
2003, κατόπιν µελέτης που έγινε από εµπειρογνώµονες. 

(γ) Η επιλογή της πιο πάνω λύσης επιβεβαιώθηκε το Φεβρουάριο 2004. 

(δ) Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ετοιµάστηκε το Μάρτιο 2006 από τους συµβούλους του 
έργου, η λειτουργία του ενεργειακού κέντρου προβλεπόταν να γίνει τον Απρίλιο 2010. 

(ε) Με βάση το αναθεωρηµένο πρόγραµµα του ΥΕΒΤ που εγκρίθηκε από την Καθοδηγητική 
Επιτροπή τον Οκτώβριο 2007, η λειτουργία του χερσαίου τερµατικού προβλεπόταν να γίνει τον 
Ιούνιο 2012, ενώ τον Οκτώβριο 2007 θα προκηρυσσόταν ο διαγωνισµός για την πρόσληψη των 
συµβούλων σχεδιασµού/ανέγερσης/ επίβλεψης/ λειτουργίας του ενεργειακού κέντρου.   

Συµπεραίνεται ότι υπήρξε αδυναµία στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των αποφάσεων της 
Κυβέρνησης για την όσο το δυνατό συντοµότερη έλευση του ΦΑ στην Κύπρο. 
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ΜΕΡΟΣ 4 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

4.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Εσωτερικός έλεγχος.  Σε αρκετά Τµήµατα/Υπηρεσίες εξακολουθεί να παρατηρούνται ελλείψεις 
και αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, στόχος των οποίων είναι η εύρυθµη και 
αποδοτική λειτουργία των Τµηµάτων/Υπηρεσιών, µε την πιστή εφαρµογή των Νόµων, Κανονισµών 
και Οδηγιών της ∆ιεύθυνσης, η διαφύλαξη και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η 
πρόληψη και εντοπισµός λαθών και παρατυπιών, η ορθότητα της τήρησης των λογιστικών βιβλίων 
και η έγκαιρη έκδοση αξιόπιστων οικονοµικών εκθέσεων και άλλης πληροφόρησης αναγκαίας για 
τη λήψη αποφάσεων.  Ως αποτέλεσµα, δεν παρακολουθείται ορθολογιστικά σε όλες τις 
περιπτώσεις η είσπραξη καθυστερηµένων εσόδων, η διαχείριση αποθηκών παρουσιάζει 
αδυναµίες, γίνονται δαπάνες χωρίς πλήρη συµµόρφωση µε τους σχετικούς Νόµους, Κανονισµούς 
και Οδηγίες, δεν τηρούνται πάντοτε τα απαραίτητα µητρώα για παρακολούθηση των δαπανών, 
καθυστερηµένων εσόδων, προσφορών και περιουσιακών στοιχείων και δεν επιτυγχάνεται πλήρως 
η υλοποίηση του Προϋπολογισµού. 

Την ευθύνη για την ύπαρξη ικανοποιητικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου έχει η ∆ιεύθυνση 
κάθε Υπουργείου/Τµήµατος/Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται για την καταλληλότητα και 
επάρκεια τους πάνω σε συνεχή βάση.  Συνεπώς οι ∆ιευθύνσεις θα πρέπει να κατανοήσουν την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης και διατήρησης αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, ως 
ένα αναπόσπαστο µέρος του όλου συστήµατος που οφείλει να εφαρµόζει κάθε ∆ιεύθυνση, 
προκειµένου να ελέγχει και να καθοδηγεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας της οποίας προΐσταται και 
να έχει λογική διαβεβαίωση ότι οι στόχοι της επιτυγχάνονται.  Έχω την άποψη ότι απαιτείται 
προσωπική δέσµευση κάθε ∆ιεύθυνσης ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των 
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου του αντίστοιχου Υπουργείου/Τµήµατος/Υπηρεσίας.  

Εισαγωγή µηχανογραφηµένων συστηµάτων.  Υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη και 
υλοποίηση των προγραµµατισµένων στρατηγικών έργων του Γενικού Σχεδίου Μηχανογράφησης 
της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και, κατ΄ επέκταση, αύξηση της δαπάνης, µε ανάλογο αντίκτυπο στην 
οικονοµική και αποδοτική λειτουργία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και στο επίπεδο των παρεχόµενων 
προς το κοινό υπηρεσιών.  ∆ιαπιστώθηκαν επίσης αδυναµίες στην υποστήριξη του Σχεδίου από 
τις υπό µηχανογράφηση Υπηρεσίες, στην εκπαίδευση των χρηστών, στην έγκαιρη και αποδοτική 
λειτουργία και υποστήριξη των συστηµάτων και στην αξιολόγηση της λειτουργίας των έργων.    

Ανεπαρκής συντονισµός µεταξύ Τµηµάτων, Υπηρεσιών και Υπουργείων.  Ως αποτέλεσµα 
της έλλειψης επαρκούς συντονισµού µεταξύ Τµηµάτων, Υπηρεσιών και Υπουργείων, παρατηρείται 
καθυστέρηση στην προώθηση έργων ή άλλων θεµάτων, µε συνεπαγόµενη αύξηση του σχετικού 
κόστους. 

Μητρώα κινητής περιουσίας.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών, οι Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες πρέπει να τηρούν µητρώα για όλα τα στοιχεία κινητής περιουσίας που κατέχουν και να 
υποβάλλουν προς το Γενικό Λογιστή και το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας πιστοποιητικό 
φυσικής καταµέτρησης τους κατά το τέλος του έτους.  Μερικές Υπηρεσίες δεν συµµορφώθηκαν µε 
τους Κανονισµούς. 

Αποθήκες.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών, ο Γενικός Λογιστής έχει την ευθύνη για την 
επαλήθευση όλων των αποθεµάτων των κύριων αποθηκών και 10% των δευτερεύουσων αποθηκών.  Ο 
Γενικός Λογιστής µε πληροφόρησε ότι κατά το 2007 ελέγχθηκαν 10 κύριες αποθήκες, από το σύνολο 
των 135, δηλαδή το 7,41%, και 3 δευτερεύουσες αποθήκες, από το σύνολο των 194 , δηλαδή το 1,55%.  
Σε µερικές κύριες αποθήκες δεν έχει διεξαχθεί έλεγχος για σειρά ετών.   
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Oι διάφορες Υπηρεσίες πρέπει, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, να διενεργούν φυσική 
καταµέτρηση των αποθεµάτων και επιθεώρηση των αποθηκών τους τουλάχιστον µια φορά το 
χρόνο. Παρατηρήθηκε ότι µερικές Υπηρεσίες δεν συµµορφώθηκαν µε τους πιο πάνω 
Κανονισµούς. 

Εκτός των πιο πάνω επιθεωρήσεων, διενεργούνται δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία µου 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποθηκών και άλλοι έλεγχοι για να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρούνται 
οι Κανονισµοί Αποθηκών.  Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνονται αδυναµίες στη χρήση των 
κατάλληλων εντύπων που αφορούν στη διακίνηση των αποθεµάτων, στην καταχώριση τους στα 
κατάλληλα βιβλία, στην αποθήκευση τους σε µη κατάλληλους χώρους και γενικά στην 
παρακολούθηση της ορθότητας των ποσοτήτων αποθεµάτων. 

Έλλειψη προσωπικού. Σηµαντικές ελλείψεις/αδυναµίες/παρατυπίες που εγείρονται από την Υπηρεσία µου 
αποδίδονται από τους ελεγχοµένους πολλές φορές στην έλλειψη προσωπικού.   Σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
φαίνεται ότι το θέµα αυτό µελετάται µεταξύ των εµπλεκόµενων Τµηµάτων/Υπηρεσιών, για σκοπούς επίλυσης 
του ή εξεύρεσης υπαλλακτικών λύσεων. 
Έκτακτο προσωπικό.  Πολλές κυβερνητικές εργασίες εκτελούνται από προσωπικό που προσλαµβάνεται 
πάνω σε δεκαπενθήµερη ή έκτακτη βάση, η συχνή αλλαγή του οποίου δεν συµβάλλει στην οµαλή 
λειτουργία των Τµηµάτων/Υπηρεσιών. 

Μίσθωση Υπηρεσιών.  Η διαδικασία µίσθωσης υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του περί 
του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου αρ. 12(1)/2006 ενώ τα χαρακτηριστικά των συµβάσεων 
για µίσθωση υπηρεσιών επεξηγούνται στην Εγκύκλιο µε αρ. 1192 και ηµερ. 12.6.2000 του 
Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία προβλέπει ότι η εξασφάλιση υπηρεσιών µε µίσθωση γίνεται 
µέσω της προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού ή κατ’ εξαίρεση, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µε 
διαπραγµάτευση.  Η Εγκύκλιος διαλαµβάνει επίσης ότι οποιαδήποτε προτεινόµενη σύµβαση 
δηµοσίου για µίσθωση υπηρεσιών πρέπει να υποβάλλεται µε σχετική πρόταση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για λήψη τελικής απόφασης. 

Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το Υπουργικό Συµβούλιο µε Αποφάσεις του 
εγκρίνει τη µίσθωση υπηρεσιών ή την παράταση µίσθωσης υπηρεσιών συγκεκριµένων ατόµων και 
στη σχετική Απόφαση αναφέρεται «η σύµβαση να γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου µε αρ. 12(1)/2006 και των σχετικών κανονισµών». 

Οι πιο πάνω Αποφάσεις του Υπουργικού δεν συνάδουν µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονοµικών για µίσθωση υπηρεσιών ούτε µε τις πρόνοιες του Νόµου 12(1)/2006 µε βάση τις 
οποίες οι συµβάσεις για προµήθειες, έργα και υπηρεσίες γίνονται µε την προκήρυξη διαγωνισµού ή 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις µε διαπραγµάτευση, ώστε να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και 
ίσης µεταχείρισης.  Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να καθορίζεται εκ προοιµίου το άτοµο που θα 
προσφέρει τις ζητούµενες υπηρεσίες και ταυτόχρονα να ορίζεται ότι η σύµβαση πρέπει να γίνει µε 
βάση τον εν λόγω Νόµο.  

Ενόψει των πιο πάνω, µε επιστολή µου στο Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών, τον 
Ιανουάριο 2007, εισηγήθηκα την επανεξέταση και ρύθµιση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων 
µίσθωσης υπηρεσιών και την αναθε  ώρηση των προνοιών της Εγκυκλίου µε αρ. 1192, ώστε να 
συνάδουν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη συµβάσεων (Ν.12(Ι)/2006). 
Το Σεπτέµβριο 2008 το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε την Εγκύκλιο µε αρ. 1372, σε 
αντικατάσταση της προηγούµενης Εγκυκλίου µε αρ. 1192, στην οποία επεξηγούνται οι 
περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών σύµφωνα µε το 
Νόµο 12(Ι)/2006.  Στη νέα Εγκύκλιο επεξηγούνται περαιτέρω τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχει µια σύµβαση για να θεωρείται µίσθωση υπηρεσιών και επανατονίζεται η υποχρέωση τήρησης 
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των διατάξεων του περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων 
Προµηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέµατα Νόµου (Ν. 12(Ι)/2006).  Με βάση τόσο το Νόµο 
όσο και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών επαναβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι το 
Υπουργικό Συµβούλιο δεν έχει εξουσία να αποφασίζει για την απασχόληση στο ∆ηµόσιο 
συγκεκριµένων ατόµων, µε τη µορφή µίσθωσης υπηρεσιών, εκτός στις περιπτώσεις που τηρούνται 
οι προϋποθέσεις του Νόµου για απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα 
τηρουµένων βέβαια πάντα και των χαρακτηριστικών που διέπουν τη µίσθωση υπηρεσιών όπως 
καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Αδαπάνητα ποσά Αναπτυξιακών ∆απανών. Σε ορισµένα  Τµήµατα/Υπηρεσίες/ Υπουργεία δεν 
επιτυγχάνεται ικανοποιητική υλοποίηση του Προϋπολογισµού, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σηµαντικά 
ποσά αδαπάνητα. 

∆απάνες - Υπερβάσεις δαπανών. Kατά το 2007 συνεχίστηκε, σε µερικές περιπτώσεις, η τακτική της  
διενέργειας   δαπανών  καθ΄ υπέρβαση των εγκεκριµένων Κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της αναγκαίας έγκρισης.   Παρόλο που το Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου διαθέτει ασφαλιστικές 
δικλίδες που δεν επιτρέπουν τη διενέργεια υπερβάσεων επί του Προϋπολογισµού, ωστόσο υπερβάσεις 
προκύπτουν από δαπάνες που διενεργούνται µέσω περιφερειακών µηχανογραφηµένων συστηµάτων και 
σε περιπτώσεις συναλλαγών µεταξύ Κυβερνητικών Τµηµάτων.  Τέτοιες υπερβάσεις καλύφθηκαν εκ των 
υστέρων µε συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό.   

Μέχρι την έκδοση της Έκθεσης αυτής δεν είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
υπερβάσεις ύψους £3,3 εκ., που αφορούν σε 18 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του έτους 2002.  
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του 
Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο του 2002, καµιά πράξη εξουσιοδότησης δαπανών δεν 
υπογράφεται από Ελέγχοντες Λειτουργούς, εκτός αν υπάρχει ανάλογη πίστωση και γίνεται µέσα 
στα όρια προβλεπόµενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισµού ή του ποσού που έχει 
εκχωρηθεί µε τµηµατική πίστωση.  Ανεξάρτητα από την αστική ή πειθαρχική ευθύνη του, 
λειτουργός που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών, κατά παράβαση της πρόνοιας αυτής, 
διαπράττει ποινικό αδίκηµα κατά την έννοια του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα και κάθε 
υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση αυτή λειτουργός διώκεται ανάλογα. 

Μεταφορά ποσών από ορισµένα Άρθρα σε άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου. Σύµφωνα µε 
τον περί Προϋπολογισµού Νόµο του 2007 και µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για την 
εκχώρηση της σχετικής εξουσίας, ο Υπουργός Οικονοµικών εγκρίνει τη µεταφορά ποσών από 
Άρθρα στα οποία υπάρχει περίσσευµα σε άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο, τέτοιες µεταφορές δύναται να εγκριθούν όταν το περίσσευµα 
προκύπτει «είτε από εξοικονόµηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο, είτε γιατί το ποσό που 
ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε».  Στη 
συνέχεια στον ίδιο Νόµο αναφέρεται ότι «οποιαδήποτε εξοικονόµηση από παράλειψη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρείται ως εξοικονόµηση». 

Παρατηρήθηκαν ορισµένες περιπτώσεις µεταφορών από Άρθρα του Προϋπολογισµού, όπου η 
µεγάλη διαφορά µεταξύ προϋπολογισθέντος και δαπανηθέντος ποσού ήταν τέτοια που δεν θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ως εξοικονόµηση ώστε να επιτραπεί η µεταφορά σε άλλο Άρθρο.  

Καθυστερηµένες υποχρεώσεις. Μέχρι 28.2.2008 έγιναν πληρωµές συνολικού ποσού £3,00 εκ. 
από τον Προϋπολογισµό του 2008, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέσα στο 2007.  Οι 
∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες προνοούν ότι οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης πρέπει να 
τακτοποιούνται έγκαιρα και κατάλογοι εκκρεµών υποχρεώσεων κατά την 31η ∆εκεµβρίου να 
υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστή µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
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Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, το σύνολο των 
καθυστερηµένων εσόδων ήταν £577,7 εκ., σε σύγκριση µε £511,2 εκ. κατά το προηγούµενο έτος.  
Από το ποσό αυτό, £348,9 εκ., £93,0 εκ. και £83,4 εκ. αντιπροσωπεύουν καθυστερήσεις φόρου 
εισοδήµατος και άλλων φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, φόρου προστιθέµενης αξίας 
και τελών επί των πωλήσεων νερού και άρδευση/ύδρευση, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £288,2 εκ.,  
£81,2 εκ. και £73,8 εκ. το 2006.  

Το σύστηµα παρακολούθησης της είσπραξης καθυστερηµένων εσόδων παρουσιάζει σε πολλά 
Τµήµατα/Υπηρεσίες αδυναµίες, µε αποτέλεσµα τα µέτρα που λαµβάνονται για την είσπραξη τους 
να µην είναι αποτελεσµατικά και τα καθυστερηµένα έσοδα να µην εισπράττονται για χρόνια, µε 
συνέπεια να καθίστανται για το λόγο αυτό ανεπίδεκτα είσπραξης και να διαγράφονται. 

Ο περί Παραγραφής Νόµος (Κεφ. 15).  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Παραγραφής Νόµου 
(Κεφ. 15), όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 60 (I) του 2007, δίνεται τριετής περίοδος αναστολής 
του χρόνου παραγραφής ορισµένων χρεών και οφειλών.  Ο χρόνος έναρξης της τριετούς 
αναστολής υπολογίζεται µε βάση την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί Αναστολής του Χρόνου 
Παραγραφής  (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµου του 2002 (Ν. 110(Ι)/2002), δηλαδή την 1.6.2005.  Η 
εφαρµογή των διατάξεων του υπό αναφορά Νόµου αναστάληκε, βάσει του Νόµου 28(Ι) του 2008, 
µέχρι την 31.3.2009. 

Για αποφυγή απώλειας εσόδων, ενηµέρωσα όλους τους ελεγχοµένους της Υπηρεσίας µου σε 
σχέση µε τις πιο πάνω διατάξεις και εισηγήθηκα όπως δώσουν οδηγίες, όπου κρίνουν αναγκαίο, 
για  καταχώριση αγωγών, το συντοµότερο, σε σχέση µε τα οφειλόµενα ποσά, τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί πριν ή κατά την 1.6.2005 και δεν έχουν διεκδικηθεί δικαστικώς, ώστε να µην υπάρχει 
κίνδυνος παραγραφής τους λόγω παρέλευσης της πιο πάνω προθεσµίας. 

Εισηγήθηκα επίσης όπως δοθούν οδηγίες για τακτική επισκόπηση των καθυστερηµένων εσόδων 
στο µέλλον, µε σκοπό τον εντοπισµό των οφειλών που αφορούν σε χρεώσεις που πλησιάζουν το 
χρονικό όριο των τριών χρόνων ώστε αυτές να προωθούνται έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την 
ηµεροµηνία παραγραφής τους, στη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας ή στους Νοµικούς τους 
Συµβούλους, για λήψη νοµικών µέτρων είσπραξής τους. 

Αναθεώρηση του ύψους τελών και δικαιωµάτων.  Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ότι το 
ύψος των τελών και δικαιωµάτων που εισπράττονται δεν αναθεωρούνται έγκαιρα και σε ύψος που 
να συνάδει µε τα σηµερινά δεδοµένα µε αποτέλεσµα την απώλεια, που σε ορισµένες περιπτώσεις 
είναι σηµαντική, δηµόσιων εσόδων. 

Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις.  Το Φεβρουάριο 2006 ψηφίστηκαν οι 
Νόµοι 11(Ι)/2006 και 12(Ι)/2006 περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα, οι οποίοι αντικατέστησαν 
τους Νόµους 100(Ι) του 2003 και 101(Ι) του 2003, αντίστοιχα.  Ο Νόµος 11(Ι)/2006 αφορά στους 
Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ασχολούνται µε τους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ενώ ο Νόµος 12(Ι)/2006 αφορά στον Κρατικό 
Τοµέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους υπόλοιπους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  
Οι δύο Νόµοι εναρµονίζουν τις αρχές και το πλαίσιο διαγωνισµών και συµβάσεων του ∆ηµοσίου µε 
τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκαν το 2004 και εισάγουν νέες διαδικασίες στους 
διαγωνισµούς για τη σύναψη συµβάσεων, όπως ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συµφωνίες-
πλαίσιο, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός και το δυναµικό σύστηµα αγορών. Το Μάιο 2007 
ψηφίστηκαν οι νέοι Κανονισµοί, που δυνάµει της νέας νοµοθεσίας, ρυθµίζουν, µεταξύ άλλων, τις 
διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των οργάνων χειρισµού διαγωνισµών, τις διαδικασίες 
προκήρυξης, υποβολής και αξιολόγησης προσφορών και την ανάθεση των συµβάσεων στις 
κρατικές υπηρεσίες. 
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Καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις στην εκτέλεση έργων.  Λόγω σηµαντικών αλλαγών στις 
µελέτες που αποφασίζονται µετά την ανάθεση αρκετών έργων, δηµιουργούνται καθυστερήσεις και 
απαιτήσεις των εργολάβων για αποζηµιώσεις και χρονικές παρατάσεις.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε 
την άποψη ότι οι µελέτες που εκτελούνται από δηµόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχονται από 
ανεξάρτητο έµπειρο λειτουργό πριν την έγκριση τους ενώ στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
λάθη στις µελέτες ιδιωτών θα πρέπει να λαµβάνονται εναντίον τους οι νενοµισµένες κυρώσεις.  Η 
Υπηρεσία µου παρατήρησε επίσης ότι ορισµένες αλλαγές στις µελέτες οφείλονται σε 
διαφοροποίηση των απαιτήσεων της ∆ιοίκησης οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν µε 
καλύτερο προγραµµατισµό στο στάδιο της µελέτης και ετοιµασίας των εγγράφων του διαγωνισµού. 

Απόκτηση ιδιοκτησίας από δηµόσιο υπάλληλο. 

(α) ∆ήλωση περιουσιακών στοιχείων.  Σύµφωνα µε το άρθρο 66 του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
Νόµου 1/90, δεν επιτρέπεται σε δηµόσιο υπάλληλο να αποκτήσει άµεσα ή έµµεσα οποιαδήποτε κινητή ή 
ακίνητη ιδιοκτησία, εκµεταλλευόµενος προς τούτο τη θέση του, ή να κατέχει τέτοια ιδιοκτησία, όταν το 
συµφέρον του σ’  αυτή συγκρούεται µε τα δηµόσια καθήκοντα του. 

Επίσης, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο δηµόσιος υπάλληλος υποχρεώνεται να υποβάλλει, το 
Μάρτιο κάθε τρίτου έτους, δήλωση για τυχόν µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου ή 
της συζύγου και των τέκνων του, τα οποία προστατεύονται και συντηρούνται από αυτόν.  Η πρώτη 
δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί το Μάρτιο του έτους που ακολουθεί το έτος έναρξης της ισχύος 
του Νόµου, δηλαδή το Μάρτιο 1991.  Αν δεν υπάρχουν µεταβολές, υποβάλλεται αρνητική δήλωση.  
Η αρµόδια αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να ζητήσει την ενδιάµεση υποβολή 
δήλωσης, παρέχοντας εύλογη προθεσµία υποβολής της.  Μπορεί επίσης να ζητεί διευκρινίσεις για 
τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και να ελέγχει την ακρίβεια της δήλωσης του υπαλλήλου.  Η 
διαπίστωση ανακρίβειας στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη 
του υπαλλήλου. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες, ούτε και έχουν ετοιµαστεί σχετικά έντυπα για εφαρµογή 
των πιο πάνω διατάξεων του Νόµου. 

(β) ∆ιεξαγωγή έρευνας.  Το ίδιο άρθρο του Νόµου προβλέπει ότι, αν εγερθεί εύλογη υποψία για 
δηµόσιο υπάλληλο, ως προς την πηγή των οικονοµικών του πόρων, µπορεί να διεξαχθεί έρευνα κατά τον 
καθορισµένο τρόπο, για εξακρίβωση της προέλευσης των πόρων αυτών.  Αν από την έρευνα εξακριβωθεί 
ότι ο δηµόσιος υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κάτω από συνθήκες που συνιστούν ποινικό ή 
πειθαρχικό αδίκηµα, η αρµόδια αρχή προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2007 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιητικό Νοµοσχέδιο µε το 
οποίο ρυθµίζεται, µεταξύ άλλων, ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η διεξαγωγή έρευνας σε περίπτωση 
εύλογης υποψίας για δηµόσιο υπάλληλο ως προς την εξακρίβωση της προέλευσης των οικονοµικών του 
πόρων, 

Απαντήσεις από ελεγχόµενες Υπηρεσίες σε παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας. Μερικές Υπηρεσίες καθυστέρησαν και πάλι να απαντήσουν στις επιστολές ή 
παρατηρήσεις µου.  Αν δεν ληφθεί απάντηση µέσα σε έξι µήνες από µέρους των ελεγχόµενων 
Υπηρεσιών, τότε ετοιµάζεται κατάσταση των αναπάντητων επιστολών που αφορούν σε σηµαντικά 
θέµατα, η οποία αποστέλλεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για ενηµέρωση και κατάλληλη ενέργεια.   

Χώρος εργασίας ελεγκτών. Σε ορισµένες περιπτώσεις λειτουργοί της Υπηρεσίας µου αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα διάθεσης χώρου από µέρους των ελεγχόµενων, για σκοπούς διεξαγωγής του ελέγχου. 
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, σε µερικές περιπτώσεις ο χώρος που διατίθεται από τους 
ελεγχόµενους δεν είναι κατάλληλος, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διεξαγωγή του ελέγχου. 
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4.2  ANEΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.3  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανώτατο ∆ικαστήριο 

Μέρος Α 

Εκτύπωση των αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρόλο που έχει σηµειωθεί βελτίωση, εξακολουθεί να παρατηρείται 
καθυστέρηση στην εκτύπωση των αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (για τις προσφυγές η 
καθυστέρηση χρονολογείται από το 2001), µε αποτέλεσµα, όταν υπάρχει ανάγκη µελέτης 
απόφασης προηγούµενων ετών, ο ενδιαφερόµενος να ανατρέχει στις άδετες αποφάσεις που 
βρίσκονται στο τµήµα εκδόσεων.   

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην 
εκτύπωση των αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου για τις προσφυγές οφείλεται στον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας στο Τµήµα Νοµικών Εκδόσεων και την έλλειψη προσωπικού, η οποία 
αναµένεται να αντιµετωπιστεί µε την πρόσληψη νέων πρωτοκολλητών. 

Μητρώα Περιουσιακών Στοιχείων. Μετά τη µετακίνηση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σε νέα κτίρια, το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, στις 19.9.2005, ζήτησε έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών για τη 
δηµιουργία νέων µητρώων περιουσιακών στοιχείων κατόπιν φυσικής καταµέτρησης, η οποία δόθηκε 
στις 26.9.2005. Κατά το έτος 2007 ολοκληρώθηκε η φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων 
των Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και άρχισε η διαδικασία δηµιουργίας των νέων µητρώων.  

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι η διαδικασία δηµιουργίας 
νέων µητρώων περιουσιακών στοιχείων ολοκληρώθηκε. 

Φωτισµός, Θέρµανση και Καύσιµα.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο 
έτος, µε τη µεταστέγαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στα νέα κτίρια τον Ιούλιο του 2005, 
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στο ύψος της δαπάνης που αφορά στο Άρθρο 03.2.025 
"Φωτισµός, Θέρµανση και Καύσιµα" του Κεφαλαίου 01.05.00 «Ανώτατο ∆ικαστήριο», το οποίο 
περιλαµβάνει κυρίως πληρωµές για την προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος και πετρελαίου 
θέρµανσης.   

∆ιαπιστώθηκε ότι ένας από τους λόγους που συνέτειναν στην πιο πάνω αύξηση, πέραν βεβαίως ότι 
πρόκειται για νέα κτίρια πολύ µεγαλύτερα σε εµβαδόν σε σύγκριση µε τα παλαιά και µε κεντρικό σύστηµα 
κλιµατισµού, είναι το γεγονός ότι το κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού του νέου κτιρίου δεν παρέχει την 
δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του σε κάθε δωµάτιο ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα αυτό να λειτουργεί 
και σε γραφεία/αίθουσες του ∆ικαστηρίου που δεν χρησιµοποιούνται, αντί να διακόπτεται η λειτουργία 
του συστήµατος για σκοπούς εξοικονόµησης ενέργειας στους χώρους αυτούς.  Παράλληλα, σε επιστολές 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ηµερ. 28.6.2007, 24.9.2007 και 30.1.2008, προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, εκφράζεται η άποψη ότι η λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, αφού παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας και 
απόδοσης, ιδιαίτερα σε ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες, ενώ γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι το 
σύστηµα κλιµατισµού λειτουργεί σε 24ωρη βάση, µε συνέπεια την ψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και συνεπακόλουθο το ψηλό κόστος.  

Ενόψει τον πιο πάνω, εισηγήθηκα και πάλι όπως ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα επίλυσης των πιο πάνω 
προβληµάτων και µελετηθούν τρόποι για µείωση της σχετικής δαπάνης. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών εισηγήθηκε στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων την απαίτηση 
αποζηµιώσεων. 
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Μηχανογράφηση των ∆ικαστηρίων.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµεο 
έτος, το θέµα της µηχανογράφησης των ∆ικαστηρίων, απασχόλησε το Ανώτατο ∆ικαστήριο και 
άλλους αρµόδιους φορείς από το 1998 και ύστερα από διαβουλεύσεις, εξασφαλίστηκαν, τον 
Απρίλη του 2000, συµβουλευτικές υπηρεσίες από εµπειρογνώµονα από το Ηνωµένο Βασίλειο, 
προς το σκοπό εξασφάλισης έτοιµου συστήµατος "Case Management", ο οποίος υπέβαλε στις 
18.6.2001 σχετική έκθεση.  Στις 5.7.2001 υποβλήθηκε αίτηµα από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.) προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών για 
παραχώρηση έγκρισης δαπάνης ύψους £500.000 προς το σκοπό προώθησης της 
µηχανογράφησης των ∆ικαστηρίων.  Ακολούθως, µετά από αίτηµα του ∆ιευθυντή του Τ.Υ.Π., το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, στις 26.2.2002, υπέβαλε τις ανάγκες για καλωδίωση των κτιρίων όλων των 
∆ικαστηρίων και µετά από µελέτη που ετοιµάστηκε από ιδιωτική εταιρεία για την µηχανογράφηση 
της ∆ιοίκησης των ∆ικαστηρίων, το Τ.Υ.Π. απέστειλε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ερωτηµατολόγιο 
αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατοποίησης γραφείου, το οποίο συµπληρώθηκε  
και υποβλήθηκε στις 3.12.2003.  Οι ενέργειες που µεσολάβησαν από τότε µέχρι σήµερα, και οι 
σχετικές παρατηρήσεις µου, αναφέρονται στις παραγράφους της Έκθεσής µου που αφορούν στο 
Τ.Υ.Π., το οποίο έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. 

Επισήµανα ότι, παρόλο που αναµένεται να προκύψουν σηµαντικά οφέλη από τη µηχανογράφηση 
των ∆ικαστηρίων όπως, µεταξύ άλλων, η µείωση του χρόνου εξέτασης υποθέσεων λόγω 
αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, η µείωση των µη παραγωγικών διαδικασιών και των δαπανών 
που προκύπτουν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των αρχείων, η άµεση 
πληροφόρηση σχετικά µε εκκρεµούσες υποθέσεις καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στις 
υποθέσεις από οποιοδήποτε σηµείο και οποιαδήποτε µέρα και ώρα, εντούτοις παρατηρείται 
µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή της. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε επιστολή του 
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, ηµερ. 15.6.2008 προς το Τ.Υ.Π., ο Υπουργός 
Οικονοµικών ενέκρινε τη δηµιουργία 23 πρόσθετων µόνιµων θέσεων για τις ανάγκες υλοποίησης 
του Συστήµατος ∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων.  

Συµβάσεις συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανελκυστήρων. Παρόλο που το 
νέο κτίριο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου χρησιµοποιείται από τον Ιούλιο του 2005, παρατήρησα ότι, 
το Πιστοποιητικό Τελικής Παραλαβής του δεν είχε εκδοθεί µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου 
από την Υπηρεσία µου.  

Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, σε επιστολή του ηµερ.12.2.2008, αναφέρει ότι η µη 
έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Παραλαβής δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση των συµβάσεων 
συντήρησης του συστήµατος κλιµατισµού και των ανελκυστήρων του κτιρίου, µε ενδεχόµενο να 
προκύψουν οικονοµικές απαιτήσεις από µέρους των αναδόχων, τις οποίες θα επωµισθεί αδικαιολόγητα 
το ∆ηµόσιο. 

Όπως διαπίστωσα, παρόλο που οι υπό αναφορά συµβάσεις  δεν έχουν ακόµη υπογραφεί, κατά το  
2007 άρχισαν να διενεργούνται πληρωµές από το Ανώτατο ∆ικαστήριο προς τους αναδόχους για 
υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε επιστολή του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ηµερ. 18.6.2008, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
και ο αρχιτέκτονας του έργου έχουν προβεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Παραλαβής.  
Επίσης µου ανέφερε ότι η συντήρηση των ανελκυστήρων ήταν επιβεβληµένη για λόγους 
ασφάλειας του προσωπικού και οι σχετικές πληρωµές έγιναν κατόπιν πιστοποίησης των σχετικών 
τιµολογίων από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών. 
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Βιβλιοθήκη.  
(α) Μητρώο συνδροµών. Στη βιβλιοθήκη του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου τηρείται µητρώο 
συνδροµών στο οποίο καταχωρίζονται τα τεύχη των περιοδικών που παραλαµβάνονται και των 
οποίων οι συνδροµές προπληρώνονται. Στη συνέχεια, µόλις παραληφθούν όλα τα τεύχη του κάθε 
περιοδικού ανά έτος, τα περιοδικά αυτά βιβλιοδετούνται και καταχωρίζονται στο µητρώο 
βιβλιοθήκης. ∆ιαπίστωσα ότι εκκρεµούσε η παραλαβή τευχών για ορισµένα περιοδικά που 
αφορούσαν σε πολύ παλιά έτη, µέχρι και το 1999, για τα οποία η συνδροµή έχει προπληρωθεί, µε 
αποτέλεσµα να εκκρεµεί η βιβλιοδέτησή τους. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε επιστολή του ηµερ. 
30.8.2007, ζήτησε από τον προµηθευτή τη συµπλήρωση των πιο πάνω εκκρεµοτήτων το 
συντοµότερο δυνατό. Εισηγήθηκα όπως διενεργείται συστηµατικός έλεγχος στο µητρώο 
συνδροµών ώστε τυχόν εκκρεµότητες στην παραλαβή περιοδικών να εντοπίζονται έγκαιρα και να 
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για έγκαιρη διευθέτησή τους.  

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι τα τεύχη των περιοδικών 
που δεν παραλήφθηκαν δεν κατέστη δυνατό να συµπληρωθούν αφού οι εκδότες δεν έχουν 
διαθέσιµα αντίτυπα και αναµένεται η επανέκδοσή τους. 

(β) Ασφάλεια της βιβλιοθήκης. Παρατήρησα ότι η βιβλιοθήκη παραµένει αφύλακτη καθ’ όλη τη 
διάρκεια των ωρών λειτουργίας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος 
κλοπής ή απώλειας βιβλίων και ανέφερα ότι, σε δειγµατοληπτική καταµέτρηση της Υπηρεσίας µου, 
ορισµένα βιβλία δεν ανευρέθηκαν.  

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκε εκτίµηση 
δαπάνης για την εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης του χώρου της βιβλιοθήκης και 
συµπερίληψη σχετικής πρόνοιας στον Προϋπολογισµό του 2009, ενώ παράλληλα δόθηκαν οδηγίες 
στην υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόµο για λήψη των αναγκαίων µέτρων φύλαξης των βιβλίων σε 
περίπτωση δικής της απουσίας.  Όσον αφορά στα βιβλία που δεν ανευρέθηκαν κατά τη 
δειγµατοληπτική καταµέτρηση, µε πληροφόρησε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για εντοπισµό 
τους και σε περίπτωση που αυτά δεν ανευρεθούν, θα ακολουθηθεί η διαδικασία διαγραφής τους, 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους Κανονισµούς. 

Μέρος Β 
Επιδόµατα ∆ικαστικών Επιδοτών.  ΄Οπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, στους 
∆ικαστικούς Επιδότες παρέχεται από το 1992 κατ΄ αποκοπή επίδοµα για υπηρεσία πέρα από τις 
συνήθεις ώρες εργασίας και κατ΄ αποκοπή επίδοµα οδοιπορικών.  Σε περίπτωση υιοθέτησης του 
θεσµού της επίδοσης δικαστικών εγγράφων από ιδιώτες, υπήρχε πρόθεση όπως το ύψος των πιο 
πάνω επιδοµάτων τύχει επανεξέτασης.  Ο θεσµός της επίδοσης δικαστικών εγγράφων από ιδιώτες 
άρχισε να εφαρµόζεται από 1.5.1996, χωρίς, στο µεταξύ, να επανεξεταστεί το ύψος των εν λόγω 
επιδοµάτων.   

Όπως πληροφορήθηκα, υποβλήθηκε αίτηµα από τους ∆ικαστικούς Επιδότες των Επαρχιακών 
∆ικαστηρίων Λάρνακας - Αµµοχώστου και Πάφου για αύξηση του κατ΄ αποκοπή επιδόµατος 
οδοιπορικών, το οποίο διαβιβάστηκε στο ∆ιευθυντή Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού, 
που ζήτησε αντιπροσωπευτικά στοιχεία για όλες τις Επαρχίες για επανακαθορισµό του. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε επιστολή του 
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού ηµερ. 23.7.2008, προς το Ανώτατο ∆ικαστήριο, το 
µηνιαίο επίδοµα των ∆ικαστικών Επιδοτών του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λάρνακας 
αναπροσαρµόστηκε από την 1.8.2008 ώστε να συνάδει µε εκείνο που καταβάλλεται στα ∆ικαστήρια 
Λευκωσίας και Λεµεσού, ενώ αυτό των ∆ικαστικών Επιδοτών του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Πάφου 
παρέµεινε ως είχε.  Επίσης µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε την υπό αναφορά επιστολή, το επίδοµα 
που καταβάλλεται στους ∆ικαστικούς Επιδότες του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού δεν 
δικαιολογείται και αποφασίστηκε όπως αυτό επανεξεταστεί, ενώ θα µελετηθεί επίσης το ύψος του 
επιδόµατος των ∆ικαστικών Επιδοτών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
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Χαρτοσήµανση δικαστικών αιτήσεων, βιβλίων και άλλων εγγράφων.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, η διαδικασία χαρτοσήµανσης των διαφόρων δικαστικών αιτήσεων και 
εγγράφων, καθώς και των βιβλίων διαταγµάτων και αποφάσεων, είναι δαπανηρή, λόγω του 
χρόνου που αφιερώνεται από το δικαστικό προσωπικό για παρακολούθηση της εφαρµογής της. 
Επιπρόσθετα, µε βάση την ακολουθούµενη διαδικασία, δεν µπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος 
αφαίρεσης και οικειοποίησης επικολληµένων χαρτοσήµων, όπως έχει ήδη συµβεί στο παρελθόν. 

Εισηγήθηκα την κατάργηση της υφιστάµενης διαδικασίας και την υιοθέτηση της τακτικής είσπραξης 
ενός συνολικού ποσού κατά την πρώτη καταχώριση της αίτησης, µε την κατάλληλη τροποποίηση 
των ∆ιαδικαστικών και άλλων σχετικών Κανονισµών.  Το 2006  ετοιµάστηκε σχετική µελέτη στην 
οποία υποβάλλονται εισηγήσεις προς το Ανώτατο ∆ικαστήριο για κατάργηση του εντύπου τελών 
(Γ.Λ.168) και επικόλληση του ανάλογου χαρτοσήµου κατά την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου και  εκκρεµεί η θέσπιση, από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, σχετικού 
∆ιαδικαστικού Κανονισµού που θα ρυθµίζει το θέµα. 

Επαρχιακά ∆ικαστήρια 
Μέρος Α 
Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων 
ανέρχονταν σε £11.744.048, σε σύγκριση µε £10.242.504 του προηγούµενου έτους, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση κατά £1.501.544 ή ποσοστό 14,66%.  Επισήµανα ότι το ύψος των 
καθυστερηµένων εσόδων από ανεκτέλεστα εντάλµατα ποινικών υποθέσεων αυξήθηκε τα τελευταία 
10 χρόνια από £2,8 εκ. σε £11,7 εκ., δηλαδή κατά £8,9 εκ. ή ποσοστό 318% και εισηγήθηκα όπως 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για είσπραξή τους και διαγραφούν όσα είναι ανεπίδεκτα 
είσπραξης, όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισµοί.   

Παρατήρησα επίσης και πάλι λάθη και παραλείψεις στην ετοιµασία των συνοπτικών καταστάσεων 
καθυστερηµένων εσόδων, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η επιβεβαίωση του ακριβούς ποσού 
των καθυστερηµένων εσόδων. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι η αύξηση που 
παρατηρήθηκε στα καθυστερηµένα έσοδα οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των ποινικών 
υποθέσεων.  Όσον αφορά στα λάθη και παραλείψεις που παρατηρήθηκαν στην ετοιµασία των 
συνοπτικών καταστάσεων καθυστερηµένων εσόδων, µε πληροφόρησε ότι αυτά αναµένεται να 
εκλείψουν µε την ετοιµασία αναλυτικών µηχανογραφηµένων καταστάσεων που ήδη άρχισαν να 
ετοιµάζονται από τα Επαρχιακά ∆ικαστήρια. 

Εντάλµατα εκτέλεσης κινητής περιουσίας ποινικών υποθέσεων νοµικών προσώπων (J23).  
Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε ο Βοηθός 
Αρχιπρωτοκολλητής, στις 31.12.2002 εκκρεµούσαν για εκτέλεση 5 086 εντάλµατα κινητής περιουσίας 
ποινικών υποθέσεων, για συνολικό ποσό £11.524.591. Η Αστυνοµία έχει τερµατίσει από το 2001 
την εκτέλεση των ενταλµάτων, που για την εκτέλεσή τους απαιτείτο η κατάσχεση και πώληση 
κινητής περιουσίας, πλείστα από τα οποία αφορούσαν σε οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων, φόρου 
εισοδήµατος και πρόστιµα ∆ικαστηρίων, αφού αντιµετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεσή 
τους, µε αποτέλεσµα αυτά να συνεχίζουν να συσσωρεύονται. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνοµίας, µε επιστολές του ηµερ. 24.4.2007 και 7.4.2008, τα 
εντάλµατα εκτελούνται από την Αστυνοµία µόνο µε είσπραξη και όχι µε κατάσχεση περιουσίας και 
έτσι, στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης αρνείται να καταβάλει το σχετικό ποσό, το ένταλµα 
επιστρέφεται ως ανεκτέλεστο.  Αντιλαµβάνοµαι ότι στα πλαίσια της εφαρµογής του πρώτου 
Στρατηγικού Σχεδιασµού της Αστυνοµίας, θα εκπονηθεί σχετική µελέτη ειδικά για το θέµα των 
ενταλµάτων, από Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, µε στόχο την εξεύρεση τρόπων 
αντιµετώπισης του προβλήµατος εκτέλεσής τους. 
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Μη κατάλληλη ενηµέρωση των µητρώων υποθέσεων.  Συνεχίστηκε η µη ενηµέρωση των 
µητρώων υποθέσεων των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων µε τον αντίστοιχο αριθµό του εντάλµατος 
είσπραξης προστίµου, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν εκδοθεί τα 
σχετικά ποινικά εντάλµατα για όλες τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου.   

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε εκδικασθείσες υποθέσεις του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 
διαπιστώθηκε ότι, σε έξι, τουλάχιστον, περιπτώσεις, δεν είχαν εκδοθεί εντάλµατα για τη χρηµατική 
ποινή που αναφερόταν στο σχετικό πρακτικό της απόφασης του ∆ικαστηρίου. 

Επειδή ο τύπος του µητρώου υποθέσεων καθορίζεται από τον Κανονισµό 4, Μέρος Ι, Κεφ.14, των 
περί Ποινικής ∆ικονοµίας Κανονισµών, εισηγήθηκα την τροποποίησή του, ώστε να προβλέπεται 
και η καταχώριση του αριθµού του εντάλµατος είσπραξης προστίµου στο µητρώο αυτό, η οποία 
βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στον 
αρµόδιο λειτουργό όπως ελέγχει την έκδοση όλων των ενταλµάτων είσπραξης προστίµου προτού 
οι φακέλοι των υποθέσεων σταλούν στην αποθήκη του ∆ικαστηρίου για φύλαξη. 

Φυλακιστήρια εντάλµατα διατροφής.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σε 
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 13.6.2005 στο Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µε συµµετοχή εκπροσώπων όλων των 
εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, εξετάστηκε το θέµα εκτέλεσης των φυλακιστηρίων ενταλµάτων 
διατροφής και καθορίστηκαν διάφορες διαδικασίες, οι οποίες, όπως υπολογίστηκε, θα επέφεραν 
µείωση στο χρόνο καταβολής του επιδόµατος διατροφής στους δικαιούχους, από δύο µέχρι τρεις 
µήνες, σε περίπου 20 µέρες.  

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας µου, αναφορικά µε το χρόνο εκτέλεσης των 
ενταλµάτων διατροφής κατά το 2007, διαπιστώθηκε ότι ο µέσος όρος ηµερών που απαιτείτο, από 
την ηµεροµηνία των ένορκων δηλώσεων των συζύγων στα Οικογενειακά ∆ικαστήρια Λευκωσίας, 
Λεµεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αµµοχώστου µέχρι και την ηµεροµηνία πληρωµής του επιδόµατος 
διατροφής από το λογιστήριο των αντίστοιχων Επαρχιακών ∆ικαστηρίων στους δικαιούχους, 
ανερχόταν σε περίπου 46, 34, 41, 76 και 46 ηµέρες, αντίστοιχα. 

Ανεκτέλεστα εντάλµατα σύλληψης.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε αριθµό ενταλµάτων 
σύλληψης, τα οποία παρουσιάζονται ως ανεκτέλεστα στα µητρώα ενταλµάτων σύλληψης των 
Επαρχιακών ∆ικαστηρίων Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου, διαπίστωσα και πάλι ότι τα 
περισσότερα από αυτά είχαν εκτελεστεί ενώ τα υπόλοιπα είχαν επιστραφεί ως ανεκτέλεστα, είτε 
λόγω του ότι οι υποθέσεις που αφορούσαν αποσύρθηκαν ή αναστάληκαν, είτε λόγω ελλιπών 
στοιχείων και εισηγήθηκα όπως οριστεί λειτουργός, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 
ενηµέρωση του µητρώου ενταλµάτων σύλληψης µε όλα τα εντάλµατα που παραλαµβάνονται από 
την Αστυνοµία, εκτελεσµένα και µη, ώστε αυτό να παρουσιάζει τον πραγµατικό αριθµό των 
ενταλµάτων που εκκρεµούν. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λεµεσού έχει οριστεί λειτουργός για ενηµέρωση του µητρώου ενταλµάτων σύλληψης σύµφωνα µε 
την πρακτική που ακολουθείται και στις υπόλοιπες επαρχίες, και ανέφερε ότι το πρόβληµα 
αποδίδεται σε έλλειψη συντονισµού µε την Αστυνοµία. 

Μέρος Β 
Μητρώα περιουσιακών στοιχείων των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων Λάρνακας και 
Αµµοχώστου.  Μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, ηµεροµηνίας 6.7.2000, 
έχουν δηµιουργηθεί στις 21.5.2001, κατόπιν φυσικής καταµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, 
νέα µητρώα, τα οποία όµως εξακολουθούν να µην ενηµερώνονται µε τις παραλαβές περιουσιακών 
στοιχείων που έγιναν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία.  Επίσης η εισήγησή µου για δηµιουργία 
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φύλλων περιουσιακών στοιχείων για κάθε δωµάτιο, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστή, ακόµη εκκρεµεί. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής µε ενηµέρωσε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες δηµιουργίας αναλυτικού 
µητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και φύλλων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε δωµάτιο. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας.  Όπως 
αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα µητρώα αυτά δεν έχουν ενηµερωθεί µε τις 
παραλαβές και εκδόσεις εξοπλισµού που έγιναν από το 1990.  Εισηγήθηκα όπως καταχωριστούν 
όλες οι εκκρεµείς εγγραφές και, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αδύνατον, να ζητηθεί έγκριση 
από το Υπουργείο Οικονοµικών για δηµιουργία νέων µητρώων, κατόπιν διενέργειας φυσικής 
καταµέτρησης.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας στις 12.1.2004 ζήτησε έγκριση από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για δηµιουργία νέων µητρώων, κατόπιν φυσικής καταµέτρησης, η οποία 
βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι αναµένεται η έναρξη της 
υλοποίησης της εισήγησής µου εντός του 2008. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων του Επαρχιακού ∆ικα στηρίου Πάφου. Τα αναλυτικά 
µητρώα περιουσιακών στοιχείων καθώς και τα φύλλα περιουσιακών στοιχείων για κάθε γραφείο ή 
δωµάτιο δεν ενηµερώθηκαν µε τις σχετικές παραλαβές και εκδόσεις για το έτος 2007. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής µε πληροφόρησε ότι κάποιες παραλαβές και εκδόσεις δεν έχουν 
καταχωριστεί στο µητρώο λόγω φόρτου εργασίας και ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ενηµέρωσή του 
το συντοµότερο. 

Στρατιωτικό ∆ικαστήριο 

Μέρος Α 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα του Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου 
ανέρχονταν στις £141.873 και αφορούσαν στα έτη 1987-2007. Εισηγήθηκα όπως εντατικοποιηθούν 
οι προσπάθειες για είσπραξή τους και διαγραφούν αυτά που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, όπως 
προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισµοί. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι αναµένονται οι ενέργειες της 
Αστυνοµίας για είσπραξη τους και για όσα δεν εισπραχθούν θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για 
διαγραφή τους. 

∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών 

Μέρος Α 

Εκδόσεις αποφάσεων του ∆ικαστηρίου.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η 
συντακτική επιµέλεια των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών για τα έτη 1995-2005 
ανατέθηκε στις 19.11.1998 σε Πρωτοκολλητή, έναντι αµοιβής £600 ανά τεύχος.  ∆ιαπίστωσα ότι, 
ενώ η συντακτική επιµέλεια για τα έτη 2001 – 2002 έχει ολοκληρωθεί, εκκρεµεί η παράδοση των 
τελικών δακτυλογραφηµένων κειµένων, η εκτύπωση και η βιβλιοδέτησή τους.  Η προκήρυξη 
προσφορών για εκτύπωση και βιβλιοδέτηση των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου για τα έτη 2001-
2003, αναµένεται να γίνει αφού ολοκληρωθεί η δακτυλογράφηση του έτους 2003, λόγω του σχετικά 
µικρού µεγέθους των τευχών.  Επίσης, εκκρεµεί η συντακτική επιµέλεια για τις αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου που αφορούν στα έτη 2004 και 2005. 

∆ικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας 

Μέρος Α 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το αναλυτικό 
µητρώο περιουσιακών στοιχείων και το συγκεντρωτικό µητρώο περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν 
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ενηµερωθεί από το 1997 και 2004, αντίστοιχα, και από το 1998, δεν έχει υποβληθεί στο Γενικό Λογιστή, 
µε αντίγραφο στην Υπηρεσία µου, το πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων 
που προβλέπεται στο σχετικό Κανονισµό Αποθηκών.  Επίσης, ενόψει της µεταστέγασης του ∆ικαστηρίου 
Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας, το Υπουργείο Οικονοµικών στις 26.9.2005, ενέκρινε τη δηµιουργία 
νέων µητρώων περιουσιακών στοιχείων και βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν ακόµα δηµιουργηθεί. 

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες σε λειτουργό 
του ∆ικαστηρίου για τη δηµιουργία νέων µητρώων και φύλλων περιουσιακών στοιχείων. 

4.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη Επιτροπή από το 1990, 
σύµφωνα µε τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 µέχρι (Αρ.2) του 2000 
και από 18.4.2008, σύµφωνα µε τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 ο 
οποίος αντικατέστησε τους προηγούµενους Νόµους.  Για τη διεκπεραίωση των εργασιών της η 
Επιτροπή βοηθείται από την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού. 

Περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξετάστηκαν.  Ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από 
το Νόµο, η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων και ελέγχων που 
αφορούσαν σε καταγγελίες, για σκοπούς διερεύνησης ισχυρισµών για αθέµιτες συµπράξεις ή 
καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.  Μέχρι τον Αύγουστο 2007 εξετάστηκαν 238 
περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων της σχετικής νοµοθεσίας, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι σε 
42 περιπτώσεις οι επιχειρήσεις υπό διερεύνηση ενεργούσαν παράτυπα και τους επιβλήθηκε 
πρόστιµο συνολικού ύψους £29.886.814, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 
Έτος 

Εκδοθείσες 
αποφάσεις 

Επιχειρήσεις που 
καταδικάστηκαν 

Επιβληθέντα 
πρόστιµα 

            £ 
Μέχρι το 2001 89 8 22.450 
2002 13 6 20.354.800 
2003 19 4 27.940 
2004 12 2 5.020.000 
2005 14 4 1.131.374 
2006 62 16 3.322.250 
Ιανουάριο-Αύγουστο 2007 29 2 8.000 

Σύνολο 238 42 29.886.814 

(i) Από το 2001 µέχρι τον Αύγουστο 2007 κατατέθηκαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 45 προσφυγές 
εναντίον αποφάσεων της Επιτροπής, σε σχέση µε τις οποίες εκδόθηκε απόφαση για τις 20, εκ 
των οποίων στις 13 επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής και στις 7 ακυρώθηκε.  Για τις 
ακυρωθείσες αποφάσεις όπου επιβλήθηκε πρόστιµο διατάχθηκε η επιστροφή του προστίµου που 
είχε επιβληθεί από την Επιτροπή, µαζί µε νόµιµο τόκο.  Τα πρόστιµα ανέρχονται σε £20.050.000 
από τα οποία £50.000 αφορούσαν σε µία εταιρεία και έχουν ήδη επιστραφεί µε τόκο £17.167, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό £20.000.000 που οφείλεται στην Α.ΤΗ.Κ., δεν έχει επιστραφεί ακόµη, 
παρόλο ότι η Επιτροπή ζήτησε από τις 9.5.2006 από το Υπουργείο Οικονοµικών την επιστροφή 
του.  Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Νόµο η Επιτροπή επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα, τα οποία, 
ως έσοδα της ∆ηµοκρατίας, κατατίθενται στο Πάγιο Ταµείο.  

(ii) Αναφέρεται ότι, από το Φεβρουάριο 2007 µέχρι τις 5.9.2007, ηµεροµηνία παραίτησης του 
τότε Προέδρου, για 35 περιπτώσεις (σύµφωνα µε το Μητρώο Αποφάσεων) των οποίων η 
εξέταση είχε αρχίσει αλλά δεν ολοκληρώθηκε, δεν ετοιµάστηκαν ή επικυρώθηκαν τα σχετικά 
πρακτικά, οι υποθέσεις επανήλθαν ενώπιον της Επιτροπής υπό τη νέα σύνθεσή της, η οποία, 
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ανάλογα µε την περίπτωση και το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η κάθε µια, έλαβε σχετικές 
αποφάσεις. 

Μίσθωση υπηρεσιών.  Πέραν του µόνιµου προσωπικού, η Επιτροπή µίσθωσε υπηρεσίες τριών 
ατόµων το 2006. Για δύο από αυτούς µισθώθηκαν υπηρεσίες και για το 2007 για διεκπεραίωση 
καθηµερινής και συνήθους εργασίας της Επιτροπής.  

∆ιαπιστώθηκε ότι η εργασία τους έχει σχέση µε συγκεκριµένες θέσεις στον Προϋπολογισµό της 
Επιτροπής, υπάγονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής,  τηρούν το ωράριο της Επιτροπής, 
δικαιούνται ετήσιας άδειας και υπογράφουν παρουσιολόγιο. 

Τα πιο πάνω, είναι χαρακτηριστικά της ύπαρξης σχέσης εργοδότη – εργοδοτουµένου και 
εποµένως η απασχόλησή τους δεν µπορεί να θεωρείται ως µίσθωση υπηρεσιών.  

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως η Επιτροπή  επανεξετάσει το θέµα της µίσθωσης 
υπηρεσιών και επιδιώξει την ικανοποίηση των αναγκών της σε προσωπικό µέσω της κανονικής 
διαδικασίας πρόσληψης µόνιµων ή έκτακτων υπαλλήλων.  

Σηµειώνεται ότι, παρόλο ότι η Επιτροπή κατέταξε την εργοδότηση των εν λόγω ατόµων ως 
µίσθωση υπηρεσιών, εντούτοις δεν ακολούθησε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας περί 
δηµόσιων συµβάσεων και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών. Με επιστολή του, 
ηµεροµηνίας 12.6.2007, προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, ο 
τότε Πρόεδρος της ΕΠΑ ζήτησε την ανανέωση της έγκρισης µίσθωσης υπηρεσιών 3 συµβούλων 
και στις 24 και 27 Ιουλίου 2007, προτού λάβει οποιαδήποτε απάντηση, προχώρησε στη σύναψη 
συµφωνίας παροχής υπηρεσιών συµβούλων στην ΕΠΑ µε δύο από τους εν λόγω συµβούλους, για 
ακόµη ένα έτος. Εκ των υστέρων και συγκεκριµένα στις 21.9.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο 
αποφάσισε (Απόφαση αρ. 66.077) να εγκρίνει τη σύµβαση υπηρεσιών 3 συµβούλων, νοµικών ή 
και οικονοµολόγων στην ΕΠΑ για περίοδο ενός έτους, µε την προϋπόθεση ότι η σύµβαση 
υπηρεσιών θα γινόταν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα 
Νόµου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) και των σχετικών Κανονισµών καθώς και τις διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονταν στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε αρ. 1192, ηµερ. 
12.6.2000. Στο σχετικό φάκελο όµως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δεικνύουν ότι οι εν λόγω 
συµβάσεις έχουν συναφθεί σύµφωνα µε την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Στις 
20.11.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από Πρόταση του Υπουργείου Οικονοµικών που 
βασίστηκε σε σχετική επιστολή του τέως Προέδρου της ΕΠΑ όπου υποδεικνύονταν τα πιο πάνω, 
αποφάσισε να τροποποιήσει την προηγούµενη του απόφαση µε αρ. 66.077 ηµεροµηνίας 
21.9.2007 και να εγκρίνει τη συνέχιση της σύµβασης υπηρεσιών τριών συµβούλων, νοµικών ή και 
οικονοµολόγων για την περίοδο ενός έτους, δηλαδή από την 1.8.2007 έως την 31.7.2008, µε βάση 
τη συµφωνία παροχής υπηρεσιών συµβούλων που είχαν συνάψει µε τον πρώην Πρόεδρο της 
ΕΠΑ, δεδοµένου ότι οι σύµβουλοι συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από την 1.8.2007 
µε βάση τη συµφωνία που συνήψαν µε τον τότε Πρόεδρο της ΕΠΑ και ότι η ανανέω ση των 
συµβολαίων δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα των εν λόγω συµβούλων ή οποιουδήποτε 
µέλους της Υπηρεσίας της ΕΠΑ. 

Παρατήρησα επίσης ότι κατά την ανανέωση των συµβολαίων τον Ιούλιο του 2007 ο τότε Πρόεδρος 
έδωσε αυξήσεις επί των αποδοχών τους της τάξης του 48% στη µια περίπτωση και 38,5% στην 
άλλη. 

Σε ότι αφορά στις ενέργειες της Επιτροπής για το ίδιο θέµα, µετά τη λήξη των συµβολαίων στις 
31.7.2008, σηµειώνεται ότι εξασφαλίστηκε και πάλι έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο για 
µίσθωση υπηρεσιών δύο συµβούλων, οικονοµολόγων, για περίοδο δυο ετών (αρ. Απόφασης 
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67.583, ηµερ. 30.7.2008), χωρίς ωστόσο και πάλι να υπάρξει συµµόρφωση µε το Νόµο 12(Ι)/2006 
(περί δηµοσίων συµβάσεων) και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών παρόλο που 
και πάλι τέθηκαν ως προϋπόθεση από το Υπουργικό Συµβούλιο. Παρατηρώ ότι η απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, δεν συνάδει µε την Πρόταση του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, ούτε ο Νόµος αρ. 12(Ι)/2006 ούτε η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονοµικών θα µπορούσε να εφαρµοστεί εφόσον στην Πρόταση αναφέρεται ρητά ότι 
η µίσθωση αφορά συγκεκριµένα άτοµα που ήδη απασχολούνται στην ΕΠΑ  και είναι επί αυτής της 
Πρότασης που αποφάσισε το Υπουργικό Συµβούλιο. 

4.5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, κατά το 2007 προέκυψε 
πλεόνασµα £6,3 εκ., σε σύγκριση µε πλεόνασµα £12,5 εκ. το 2006, δηλαδή παρουσιάζεται µείωση 
του κέρδους κατά £6,2 εκ. που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων στο λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως της Τράπεζας από £11,3 εκ. το 2006 σε £17,2 εκ. το 2007, δηλαδή κατά 
£5,9 εκ.  Σηµειώνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο, επιπρόσθετο ποσό 
£13,3 εκ., το οποίο η Τράπεζα αναγνώρισε ως πραγµατοποιηθέν κέρδος, µεταφέρθηκε απευθείας 
σε λογαριασµό πρόβλεψης έναντι κινδύνων αγοράς χωρίς να αναγνωριστεί στο λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως.  Εποµένως το σύνολο των προβλέψεων για το 2007 ανέρχεται σε 
£30,5 εκ. και το σύνολο των εσόδων σε £57,6 εκ., αντί £44,3 εκ. που παρουσιάζονται στο 
λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 

Οι εισπρακτέοι τόκοι για το 2007 ανήλθαν σε £123,9 εκ., σε σύγκριση µε £107,7 εκ. το 2006, ενώ οι 
πληρωτέοι τόκοι ανήλθαν σε £81,0 εκ., σε σύγκριση µε £71,9 εκ. το 2006. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 59(α) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 µέχρι 
2007, 20% του καθαρού κέρδους, το οποίο ανέρχεται σε £1,263 εκ., µεταφέρεται στο Γενικό 
Αποθεµατικό της Τράπεζας.  Το υπόλοιπο 80% του καθαρού κέρδους ύψους £5,052 εκ. 
µεταφέρεται στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Προσωπικό.  Η Κεντρική Τράπεζα στις 31.12.2007 εργοδοτούσε συνολικά 350 πρόσωπα, από τα 
οποία τα 324 υπηρετούσαν σε µόνιµες οργανικές θέσεις, 5 ήταν έκτακτοι υπάλληλοι, 4 
καθαρίστριες και 17 ειδικοί αστυφύλακες.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες, 
εργοδοτικές εισφορές και άλλα ωφελήµατα, µη συµπεριλαµβανοµένης της πρόβλεψης για το 
Ταµείο Σύνταξης (£3,8 εκ. για το 2007, £3,7 εκ. για το 2006), ανήλθαν σε £10.524.806, σε 
σύγκριση µε £9.756.915 το 2006.   

Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Στο µόνιµο προσωπικό παραχωρούνται µε ευνοϊκούς όρους 
διάφορα δάνεια, όπως στεγαστικά, εκπαιδευτικά, προσωπικά, ειδικά.   

Ανταλλαγή Κυπριακής Λίρας σε Ευρώ.  Όπως αναφέρθηκε και στην Ετήσια Έκθεση του 2006, 
βάσει της εµπειρίας άλλων χωρών µελών της Ευρωζώνης σηµαντικό µέρος του νοµίσµατος σε 
κυκλοφορία σε Κυπριακές Λίρες ενδέχεται να µην επιστραφεί εντός της προβλεπόµενης από το 
σχετικό Νόµο προθεσµίας (10 έτη για τραπεζογραµµάτιο και 2 έτη για κέρµατα).  Όπως 
πληροφορούµαι, βάσει της µέχρι σήµερα εµπειρίας από την εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο, 
σηµαντικά κέρδη θα προκύψουν από τη µη επιστροφή τραπεζογραµµατίων και κερµάτων και στη 
χώρα µας.  Ενόψει τούτου εισηγήθηκα και πάλι όπως η Τράπεζα εξετάσει το χειρισµό του κέρδους 
που αναµένεται να προκύψει, αφού µελετήσει το χειρισµό που έγινε από άλλες εθνικές Κεντρικές 
Τράπεζες άλλων χωρών µελών της Ευρωζώνης. 

Η Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι εξετάζει το συγκεκριµένο θέµα στα πλαίσια της κείµενης 
νοµοθεσίας και θα αποφασίσει για το χειρισµό του κέρδους που ενδέχεται να προκύψει από µη 
επιστροφή τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, στον κατάλληλο χρόνο. 
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Ειδικός λογαριασµός για την ανατίµηση του χρυσού και των ξένων νοµισµάτων και 
πρόβλεψη έναντι κινδύνων αγοράς.  Στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος 
2007, η Τράπεζα µετέφερε από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασµό, απευθείας σε λογαριασµό 
πρόβλεψης έναντι κινδύνων αγοράς, το κέρδος που προέκυψε λόγω µετάβασης από την Κυπριακή 
Λίρα στο Ευρώ, µετά από αφαίρεση των συσσωρευµένων συναλλαγµατικών ζηµιών άλλων ξένων 
νοµισµάτων, δηλαδή £13,3 εκ., χωρίς να αναγνωριστεί το ποσό αυτό στο λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 57(2) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων, «η Τράπεζα 
καθορίζει το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζηµιά της για κάθε οικονοµικό έτος σύµφωνα µε 
εγκεκριµένες λογιστικές αρχές οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο, το οποίο για το σκοπό 
αυτό λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει, στο βαθµό που είναι δυνατόν να εφαρµοστούν, τις αρχές που 
υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». 

Η Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 11) της 10ης 
Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή 
χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2006/16), 
αναφέρει ότι τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη µεταφέρονται στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως, ως επίσης και οι ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν και υπερβαίνουν προηγούµενα µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη. 

Με βάση τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 21.1.2008, η Τράπεζα αναγνώρισε ως 
πραγµατοποιηθέν κέρδος το πιο πάνω αναφερόµενο ποσό των £13,3 εκ. 

Με βάση τα πιο πάνω καθώς και το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα, ενώ ήταν δυνατόν να 
εφαρµόσει τη σχετική πρόνοια, στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 δεν την εφάρµοσε, 
έχω τη γνώµη ότι ο εν λόγω χειρισµός στις οικονοµικές καταστάσεις του έτους δεν είναι σύµφωνος 
µε την υποχρέωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 57(2). 

Σηµειώνεται ότι επιπρόσθετο ποσό ύψους £10,4 εκ. µεταφέρθηκε από το λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως στο λογαριασµό πρόβλεψης έναντι κινδύνων αγοράς, ανεβάζοντας έτσι 
τη συνολική πρόνοια που δηµιουργήθηκε το 2007 σε £23,7 εκ. 

Η Τράπεζα ανέφερε ότι το καθαρό πλεόνασµα ύψους £13,3 εκ. του ειδικού λογαριασµού για την 
ανατίµηση του σε ξένα νοµίσµατα καθαρού ενεργητικού/παθητικού της Τράπεζας, ήταν 
αποτέλεσµα ανατιµήσεων ύψους £47,9 εκ. και διολισθήσεων ύψους £34,6 εκ., που είχαν 
συσσωρευθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αφορούσε διάφορα νοµίσµατα, για αρκετά 
από τα οποία η Τράπεζα έπαυσε να τηρεί θέση εδώ και πολλά χρόνια.  Επειδή τα πιο πάνω ποσά 
δεν αφορούσαν πράξεις που διενεργήθηκαν εντός του 2007 το πλεόνασµα αυτό, το οποίο 
λογίσθηκε ως πραγµατοποιηθέν λόγω της ένταξης στην ΟΝΕ, µεταφέρθηκε απευθείας στο 
λογαριασµό πρόβλεψης έναντι κινδύνων αγοράς, αντί µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
χρήσεως, αποφεύγοντας έτσι την παρουσίαση µιας άκρως παραπλανητικής εικόνας.  Ο 
συγκεκριµένος χειρισµός του καθαρού συναλλαγµατικού πλεονάσµατος των £13,3 εκ. εγκρίθηκε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο έκρινε ότι, υπό τις περιστάσεις, αυτός ήταν ο πλέον 
ενδεδειγµένος χειρισµός και ότι δεν συγκρούεται µε τις πρόνοιες του άρθρου 57(2) των περί 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων, ως ίσχυαν κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  Θα 
πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος χειρισµός παρουσιάζεται αναλυτικά και µε 
πλήρη διαφάνεια στις σηµειώσεις επί των λογαριασµών της Τράπεζας και ότι καθόλου δεν 
επηρεάζονται τα τελικά οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας. 

∆εν συµφωνώ µε τη θέση της Τράπεζας όπως εκτίθεται πιο πάνω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις, ανεξάρτητα αν επηρεάζονται ή όχι τα τελικά οικονοµικά 
αποτελέσµατα, κάθε άλλο παρά θα παρουσίαζαν παραπλανητική εικόνα αν η Τράπεζα, ως όφειλε, 
εφάρµοζε τη σχετική Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως ορίζει ο 
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Νόµος.  Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη θα παρουσιάζονταν στο 
λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ώστε το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των 
προβλέψεων για το 2007 να αναγνωρίζονται στον εν λόγω λογαριασµό.   Πέραν του ότι αυτό 
αποτελεί νοµική υποχρέωση, θα απεικόνιζε µε τρόπο ευνόητο, οµοιόµορφα όλα τα έσοδα και 
προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το έτος 2007, σύµφωνα µε τη σχετική 
Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.  Όπως εισηγήθηκα στο παρελθόν, οι εκθέσεις του Εσωτερικού 
Ελέγχου όπως και ο προγραµµατισµός των εργασιών του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, θα 
πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε Επιτροπή αποτελούµενη από 
µέλη του Συµβουλίου.  Επίσης εξέφρασα την άποψη ότι η ενηµέρωση του ∆ιοικητή και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχετικά µε τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να γίνεται σε 
πιο τακτά χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη τροχοδρόµηση και 
παρακολούθηση της εφαρµογής των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων. 

Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας µε πληροφόρησε ότι η Τράπεζα έχει λάβει επί του θέµατος 
νοµική συµβουλή στην οποία αναφέρεται, µεταξύ άλλων ότι ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας 
γίνεται από υπαλλήλους της Τράπεζας οι οποίοι υπάγονται στο ∆ιοικητή σύµφωνα µε το άρθρο 
119(3) του Συντάγµατος. 

4.6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Μέρος Α 

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων για το έτος 
2007,  ήταν £0,8 εκ., σε σύγκριση µε £0,7 εκ. το προηγούµενο έτος.   

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  Μέσα στο 2007 κατατέθηκε στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας 
το ποσό των £10,0 εκ., που αντιπροσωπεύει το 80% των καθαρών κερδών της Κεντρικής 
Τράπεζας για το έτος 2006. 

Κρατικό Λαχείο.   Τα καθαρά κέρδη του Κρατικού Λαχείου για το 2007 ανήλθαν σε £20,8 εκ. σε 
σύγκριση µε £18,5 εκ. το 2006.  Η αύξηση κατά £2,3 εκ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
πωλήσεων αυτόµατων λαχείων κατά £3,7 εκ., στην αύξηση των εσόδων από τον ΟΠΑΠ κατά £1,4 εκ., 
στην αύξηση των προµηθειών που καταβλήθηκαν κατά £0,4 εκ. και στην αύξηση των πληρωµών 
βραβείων λαχείων κατά £2,2 εκ.  

Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα.  Σύµφωνα µε τους περί Συντάξεων Νόµους, στους κρατικούς 
υπαλλήλους παραχωρούνται, από την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης τους, συνταξιοδοτικά 
ωφελήµατα (σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρηµα).  Τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα που 
δικαιούται ο κάθε υπάλληλος υπολογίζονται από το Τµήµα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου και 
η ορθότητα τους ελέγχεται δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία µου, πριν αυτά πληρωθούν από το 
Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας, ώστε τυχόν λάθη και παραλείψεις να διορθώνονται έγκαιρα. 

Το 2007 καταβλήθηκε για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα το ποσό των £209,02 εκ., σε σύγκριση µε 
£181,44 εκ. κατά το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £27,58 εκ. ή 15,20%.  

Κατά το 2007 έγιναν υπολογισµοί για 1150 περιπτώσεις αφυπηρετήσεων κρατικών υπαλλήλων και 
για 165 περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης σε χήρες/χήρους και τέκνα. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των πιο πάνω (περίπου 190 περιπτώσεων), προέκυψε ότι σε 17 
περιπτώσεις οι υπολογισµοί χρειάζονταν διορθώσεις από τις οποίες µερικές οφείλονταν σε θέµατα 
ερµηνείας της Νοµοθεσίας.  Από τις περιπτώσεις αυτές, σε 5 περιπτώσεις τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήµατα θα έπρεπε να αυξηθούν συνολικά κατά £10.401 (ετήσια σύνταξη) και κατά £9.942 
(εφάπαξ ποσό ή φιλοδωρήµατα).  Στις υπόλοιπες 12 περιπτώσεις τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα 
θα έπρεπε να µειωθούν συνολικά κατά £22.140 (ετήσια σύνταξη) και £104.318 (εφάπαξ ποσό ή 
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φιλοδωρήµατα).  Σε µία περίπτωση το Γενικό Λογιστήριο εφαρµόζοντας γνωµάτευση της Νοµικής 
Υπηρεσίας που εξασφαλίστηκε για όµοια περίπτωση προηγουµένως, κατέβαλε τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήµατα χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µου.  Στην περίπτωση αυτή, ενώ ο σχετικός 
Κανονισµός αναφέρει ότι ο Λειτουργός οφείλει να λάβει πριν από την αφυπηρέτησή του την άδεια 
ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και σε καµία περίπτωση δεν δικαιούται να την αποποιηθεί ή να 
υπηρετήσει έναντι αυτής ή να διεκδικήσει πληρωµή αντί αυτής, εντούτοις, στον Λειτουργό 
καταβλήθηκε το αντίτιµο της άδειας αυτής. 

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS).  

Λειτουργία του συστήµατος. 

(α)  Πάγιο ενεργητικό και διαχείριση ειδών αποθήκης.  ∆εν έχουν εφαρµοστεί τα 
υποσυστήµατα πάγιου ενεργητικού και διαχείρισης ειδών αποθήκης, παρόλο που η ανάπτυξη τους 
πραγµατοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση του έργου. 

Η Υπηρεσία µου επισήµανε και πάλι ότι η µη εφαρµογή των δύο πιο πάνω ουσιωδών 
υποσυστηµάτων επηρεάζει την όλη διαδικασία καταχώρισης των σχετικών δαπανών, την 
παρακολούθηση των ειδών αποθήκης και των στοιχείων πάγιου ενεργητικού, καθώς επίσης και 
την ενηµέρωση του Μητρώου Πάγιου Ενεργητικού, του Καθολικού Αποθήκης και του Γενικού 
Καθολικού. 

Η ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου αναφορικά µε το πάγιο ενεργητικό και 
τα είδη αποθήκης αναφέρεται και σε έκθεση της ∆ιεύθυνσης Λογιστικών & ∆ηµοσιονοµικών 
Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου, η οποία ετοιµάστηκε σε σχέση µε την πρόοδο του 
συστήµατος ∆ηµόσιου Εσωτερικού Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου.  Τις διαπιστώσεις της πιο πάνω 
∆ιεύθυνσης συµµερίζεται µέσα από έκθεσή του και ο Οργανισµός SIGMA (Support for 
Improvement in Government and Management) ο οποίος κατά το 2006 αξιολόγησε το ∆ηµόσιο 
Εσωτερικό Χρηµατοοικονοµικό Έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στα πλαίσια βοήθειας “Peer 
Assistance” κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Λογιστηρίου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός Λογιστής, το προσχέδιο αρχών (policy paper) που διέπει τη 
λογιστική διαχείριση του πάγιου ενεργητικού αναµένεται να σταλεί πριν το τέλος του 2008 στο 
Υπουργείο Οικονοµικών και στην Υπηρεσία µου για µελέτη και λήψη οριστικών αποφάσεων. 

(β) Εφαρµογή των υποσυστηµάτων της δεύτερης φάσης του έργου.  Από τα υποσυστήµατα 
της δεύτερης φάσης του έργου, είχε εφαρµοστεί µέχρι το τέλος 2007 µόνο το υποσύστηµα 
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης (fund management), παρόλο που η αποδοχή του έργου για τη 
φάση αυτή έγινε τον Απρίλιο του 2005.  Από τις 3.1.2008 τέθηκαν σε εφαρµογή τα υποσυστήµατα 
Κοστολόγησης και Συµβολαίων ενώ τα υποσυστήµατα ∆ιαχείριση Έργων, ∆ιαχείριση ∆ανείων, 
εκκρεµούν λόγω νέων απαιτήσεων του Γενικού Λογιστηρίου, που µε βάση το χρονοδιάγραµµα της 
κατακυρωθείσας προσφοράς, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν το Νοέµβριο του 2007.   Όπως µε 
πληροφόρησε ο Γενικός Λογιστής, τα υποσύστηµατα ∆ιαχείριση Έργων και ∆ιαχείριση ∆ανείων θα 
τεθούν σε εφαρµογή µέσα στο 2009. 

(γ)  Ετοιµασία ∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης. Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το έτος 2006 
ο αρχικός σχεδιασµός της ∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης, η οποία θα ετοιµάζεται και εκτυπώνεται 
απευθείας από το FIMAS, διαπιστώθηκε ότι χρήζει αναθεώρησης.  Ως αποτέλεσµα, για το έτος 
2007, η ∆ηµοσιονοµική Έκθεση ετοιµάστηκε εκτός συστήµατος (FIMAS), όπως και τα 
προηγούµενα χρόνια. Επειδή η ανάπτυξη του σχετικού υποσυστήµατος για την εκτύπωση της 
∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης απευθείας από το FIMAS δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδεχοµένως ο στόχος 
για την ετοιµασία και εκτύπωση της έκθεσης για το 2008 µέσω του συστήµατος να µην επιτευχθεί.  

(δ) ∆ιαχείριση Αγορών. Παρατηρήθηκε ότι τα λογιστήρια διαφόρων Τµηµάτων/ Υπηρεσιών δεν 
χρησιµοποιούν τη λειτουργία ∆ιαχείριση Αγορών του Λογιστικού Συστήµατος FIMAS, για 
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παραγγελίες που εκτελούνται ή που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του έτους, παρά τις σχετικές 
εγκυκλίους του.   Αντ΄αυτού χρησιµοποιούν τις λειτουργίες της Γενικής Λογιστικής, πρακτική η 
οποία παραβαίνει τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου για το θέµα αυτό.  Ως αποτέλεσµα, δεν 
παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση από το σύστηµα για την παρακολούθηση των 
κονδυλίων, αλλά και δεν καταγράφονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στην παραγγελία, 
όπως αριθµός και ηµεροµηνία τιµολογίου που συνιστούν και ασφαλιστική δικλίδα µη 
διπλοπληρωµής του ίδιου τιµολογίου.  

Στις 30.1.2008 το Γενικό Λογιστήριο απέστειλε εγκύκλιο µε την οποία καλεί και πάλιν τα διάφορα 
Υπουργεία/Τµήµατα/Υπηρεσίες να χρησιµοποιούν τη ∆ιαχείριση Αγορών τόσο στο στάδιο της 
παραγγελίας (όπου απαιτείται) όσο και στο στάδιο της πληρωµής τιµολογίων. 

(ε)  Καταχώριση εγγραφών και υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενη Έκθεσή µου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλλά και µε βάση τις γενικές αρχές 
λειτουργίας του Λογιστικού Συστήµατος FIMAS, το σύστηµα θα έπρεπε, να µην επιτρέπει τη 
διενέργεια υπερβάσεων Κονδυλίων του Προϋπολογισµού, κάτι που, όπως διαπιστώθηκε και κατά 
το 2007, γίνεται στις περιπτώσεις διενέργειας δαπανών από περιφερειακά µηχανογραφηµένα 
συστήµατα (π.χ. σύστηµα µισθοδοσίας) και από συναλλαγές µεταξύ Κυβερνητικών Τµηµάτων (π.χ. 
αγορές από το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών).  Αναφέρεται ότι και κατά το έτος 2007 
υπήρξαν υπερβάσεις κονδυλίων που καλύφθηκαν µε την έκδοση Ειδικών Ενταλµάτων Πληρωµής. 

(στ)  Πρόσθετη λειτουργία συστήµατος.  Το SIGMA σηµειώνει σε Έκθεσή του για το ∆ηµόσιο 
Εσωτερικό Χρηµατοοικονοµικό Έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ότι υπάρχει έλλειψη 
πληροφόρησης στο FIMAS που να παρέχει τη βάση για πρόβλεψη της ρευστότητας του Κράτους, 
η οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική διαχείριση του δηµόσιου χρέους.  Η δυνατότητα 
αυτή, αναφέρεται ότι θα πρέπει να συνδυαστεί και µε τις λειτουργίες των υποσυστηµάτων 
∆ιαχείριση ∆ανείων και Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση, καθώς και µε άλλες πιο διαδικαστικές 
αλλαγές, όπως την καταγραφή στο FIMAS των δεσµεύσεων για δαπάνες τις οποίες τα διάφορα 
Τµήµατα αναµένουν να έχουν κατά τη διάρκεια του έτους.  

Το Γενικό Λογιστήριο ανέφερε ότι, επιπλέον των όσων αναφέρονται πιο πάνω, για να καταστεί 
δυνατή µια αξιόπιστη πρόβλεψη της ρευστότητας του Κράτους, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή 
µια διαδικασία καταχώρισης σε ξεχωριστό καθολικό όλων των προβλεπόµενων εσόδων και 
δαπανών (εκτός αυτών οι οποίες έχουν ήδη δεσµευθεί µέσω παραγγελιών).  Η υλοποίηση της 
διαδικασίας αυτής αναµενόταν να είναι έτοιµη το 2008 ωστόσο επειδή εξαρτάται από την 
ολοκλήρωση του θέµατος που αναφέρεται στο (γ) πιο πάνω ενδεχοµένως να µην επιτευχθεί 
σύµφωνα µε το στόχο που τέθηκε. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι, µέχρις ότου τεθούν σε 
εφαρµογή το υποσύστηµα διαχείρισης δανείων και η πιο πάνω διαδικασία, ένας χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για προβλεπόµενη ρευστότητα µέσω του τριετούς 
προϋπολογισµού που καταχωρίθηκε στο σύστηµα για τα έτη 2007 έως 2009. 

(ζ) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του 
∆ηµοσίου (Enterprise Resource Planning, (ERP)). Μετά την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου το Μάιο 2006 για την εισαγωγή του θεσµού του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου (Μ∆Π), κρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο  και το Υπουργείο Οικονοµικών ότι τα 
υφιστάµενα µηχανογραφικά συστήµατα του Γενικού Λογιστηρίου, µεταξύ των οποίων και το 
FIMAS, δεν εξυπηρετούν επαρκώς και  αποτελεσµατικά την υλοποίηση του θεσµού αυτού.  
Συγκεκριµένα, ανάµεσα σ΄ άλλα αναφέρθηκε ότι τα εν λόγω συστήµατα µεταξύ των οποίων και το 
FIMAS, δεν µπορούν να ικανοποιήσουν την άµεση απαίτηση του Μ∆Π για ταξινόµηση του 
προϋπολογισµού ανά πρόγραµµα.  Για το λόγο αυτό το Υπουργικό Συµβούλιο στις 6.2.2008 
ενέκρινε την κατ΄ αρχήν προώθηση της προτεινόµενης λύσης για την ανάπτυξη του ERP µε 
επαναφορά του θέµατος στο Συµβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης, µετά την ολοκλήρωση του 
έργου των εµπειρογνωµόνων, και την αγορά υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων για την ετοιµασία 
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προδιαγραφών του σχετικού διαγωνισµού για την εφαρµογή του ERP.  Το ERP εκτιµάται ότι θα 
κοστίσει συνολικά γύρω στα €14,4 εκ. 

(η)  ∆ιαχείριση/παρακολούθηση του συστήµατος.  Κατά το σχετικό έλεγχο της Υπηρεσίας µου 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.  ∆εν έχει καταρτιστεί Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.  Ο καταρτισµός 
σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαµψης από καταστροφή είναι απαραίτητος και πρέπει 
να περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες για συνέχιση και ανάκαµψη από καταστροφή.   Η απουσία 
του Σχεδίου αυτού εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους διακοπής των εργασιών ολόκληρου του 
Συστήµατος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στο σχεδιασµό του ERP έχει γίνει πρόνοια για 
συµπερίληψη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

(ii) Αντίγραφα ασφαλείας. Όπως πληροφορήθηκα, τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάγονται µόνο 
εντός του κτιρίου, σε πυρασφαλές µέρος, ενώ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε πυρασφαλές 
µέρος εντός και εκτός του κτιρίου.  

(iii) Καθορισµός ευθυνών στο σύστηµα. Στο Γενικό Λογιστήριο υπάρχει οµάδα διαχείρισης του 
συστήµατος που είναι υπεύθυνη για τα δεδοµένα του συστήµατος ενώ ο εξοπλισµός, η ασφάλεια 
και η λειτουργικότητα του συστήµατος είναι ευθύνη οµάδας λειτουργών του Τµήµατος Υπηρεσιών 
Πληροφορικής (ΤΥΠ).  Παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν καθοριστεί γραπτώς ο υπεύθυνος ασφαλείας 
του συστήµατος από πλευράς ΤΥΠ καθώς επίσης και ο υπεύθυνος λειτουργός για τη διαχείριση 
των κωδικών πρόσβασης από το Γενικό Λογιστήριο.   Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός Λογιστής 
τα καθήκοντα του υπεύθυνου λειτουργού για τη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης θα 
ανατεθούν σύντοµα γραπτώς ενώ τα καθήκοντα των λειτουργών του ΤΥΠ θα καθοριστούν από το 
ΤΥΠ στα πλαίσια της Πολιτικής για ασφάλεια συστηµάτων.  

(θ) Έλεγχος ασφάλειας του δικτύου.  Το Γενικό Λογιστήριο, στην Έκθεσή του «Εσωτερικός 
Χρηµατοοικονοµικός Έλεγχος του Κράτους» για το έτος 2004 αναφέρει ότι κατά το 2005 θα 
ετοιµάζονταν από το ΤΥΠ, έγγραφα προσφοράς για την ανάθεση σε εξωτερικό οργανισµό του 
ελέγχου της ασφάλειας του δικτύου του FIMAS.   

Όπως έχω πληροφορηθεί, την αξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας του περιβάλλοντος FIMAS 
(Penetration Test), διεκπεραίωσε τελικά η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) τον Απρίλιο 2008 
µε αρκετά ευρήµατα αναφορικά µε αδυναµίες ασφάλειας του συστήµατος. 

Ορισµένες από τις αδυναµίες που εντοπίστηκαν είναι οι ακόλουθες: 

-Απουσία πολιτικών ασφάλειας συστηµάτων. 

-Απουσία συστηµάτων ασφαλείας όπως: Σύστηµα φιλτραρίσµατος ανεπιθύµητων πακέτων 
(Firewall), Σύστηµα εντοπισµού/παρεµπόδισης εισβολέων σε επίπεδο δικτύου (Network Intrusion 
Detection/Prevention System), Εικονικά Τοπικά ∆ίκτυα (Virtual Local Area). 

-Μη ενηµερωµένα Λειτουργικά Συστήµατα και Βάση ∆εδοµένων. 

-Ελλιπής θωράκιση (hardening) της Βάσης ∆εδοµένων και των εφαρµογών του συστήµατος. 

Αναµένεται ότι το Γενικό Λογιστήριο, σε συνεργασία µε το ΤΥΠ θα αντιµετωπίσει τάχιστα τις 
σχετικές αδυναµίες,  προς αποφυγή καταστάσεων που πιθανόν να οδηγήσουν σε  διαρροή 
πληροφοριών ή/και να διακινδυνεύσουν την ακεραιότητα του συστήµατος. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός Λογιστής, έχει γίνει σύσκεψη µε αρµόδιους λειτουργούς του ΤΥΠ 
και έχει τροχοδροµηθεί η ετοιµασία Σχεδίου ∆ράσης για επίλυση όλων των αδυναµιών που 
εντοπίστηκαν από τον έλεγχο, το οποίο αναµένεται να υποβληθεί µέχρι τέλος Νοεµβρίου 2008 
προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Αποπληρωµή προκαταβολών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 5 των περί Ενταλµάτων Προκαταβολής 
Κανονισµών του 1985, η χρονική διάρκεια αποπληρωµής κάθε προκαταβολής δεν θα υπερβαίνει 
τα δυο χρόνια από την έκδοσή της.   

Σε αντίθεση µε το πιο πάνω άρθρο, στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η αποπληρωµή τεσσάρων 
προκαταβολών που εκδόθηκαν στους πιο κάτω πριν από τουλάχιστον 23 χρόνια. 

∆ικαιούχος  Έτος έκδοσης  Ποσό 
    £ 

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως  1985  2.610.000 
Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες  1983  1.000.000 
Βρεττανικά ∆ικαστήρια (Ντόουµ)  1983  32.692 
∆ήµος Λευκωσίας (Λαϊκή Γειτονιά)  1984  100.431 
    3.743.123 

Επίσης, κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εκκρεµούσε προκαταβολή ύψους £61.303 προς το 
Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, η οποία εκδόθηκε στις 31.12.96,  και προκαταβολές 
ύψους £153.857, £942.064 και £34.984 προς τα Συµβούλια Αποχετεύσεων Λάρνακας, 
Παραλιµνίου και Αγίας Νάπας, αντίστοιχα, οι οποίες δόθηκαν πριν από τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια. 

Αναφορικά µε τις πιο πάνω Προκαταβολές, πληροφορήθηκα ότι: 

(α) Οι προκαταβολές προς την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως £2.610.000 και τα Βρετανικά 
∆ικαστήρια για την υπόθεση του ξενοδοχείου Ντόουµ (Dome Hotel) παραµένουν σε εκκρεµότητα 
λόγω του ότι σχετίζονται µε τις κατεχόµενες περιοχές, η δε προκαταβολή προς την Κυπριακή 
Τράπεζα Αναπτύξεως αναµένεται να τύχει διευθέτησης µέσα στα πλαίσια της αλλαγής του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Τράπεζας.  Αναφορικά µε την υπόθεση του ξενοδοχείου Ντόουµ, 
ζητήθηκε γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, σχετικά µε το χειρισµό της. 

(β) Σύµφωνα µε επιστολή του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη ηµεροµηνίας 
3.11.2005, από τη διαδικασία εκκαθάρισης των Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών, δεν αναµένεται 
η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού και το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν αιτήσεως από το Γενικό 
Λογιστή έχει εγκρίνει τη διαγραφή του υπολοίπου της προκαταβολής. 

(γ) Όσον αφορά στην προκαταβολή του ∆ήµου Λευκωσίας για την Λαϊκή Γειτονιά ο Γενικός 
Λογιστής έχει πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι προωθείται το θέµα µακροχρόνιας 
εκµίσθωσης της Λαϊκής Γειτονιάς στο ∆ήµο Λευκωσίας, οπότε θα ρυθµιστεί και η αποπληρωµή της 
προκαταβολής. 

(δ)  Η προκαταβολή προς το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας αναµένεται να εξοφληθεί από 
τις εισπράξεις νέου δανείου το οποίο θα συνάψει το Συµβούλιο. 

(ε)  Για τις οφειλόµενες προκαταβολές από τα Συµβούλια Αποχετεύσεων Παραλιµνίου και Αγίας 
Νάπας, έχει ήδη ενηµερωθεί το Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο και αποφάσισε (Αρ. Απόφασης 
61.709 ηµερ. 10.3.2005) όπως αυτές αποπληρωθούν από τα έσοδα νέων εγκριµένων δανείων µε 
κυβερνητική εγγύηση που θα συνάψουν τα εν λόγω Συµβούλια. 

(στ)  Όσον αφορά στις οφειλές των Συµβουλίων Αποχετεύσεων, έχουν δοθεί οδηγίες προς όλα τα 
Κυβερνητικά Τµήµατα/Υπηρεσίες όπως η εξόφληση οποιωνδήποτε οφειλών του Κράτους προς τα 
εν λόγω Συµβούλια γίνεται έναντι των εκκρεµουσών προς αυτά προκαταβολών. 

Αποκοπή κρατικής χορηγίας.  Στις 31.12.2007, το σύνολο των προκαταβολών ήταν 
£21.138.336.  Λόγω του ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσµες προκαταβολές, οι οποίες παραµένουν για 
πολλά χρόνια ανείσπρακτες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και το συνολικό ύψος τους κάθε χρόνο 
αυξάνεται, προς οριστική επίλυση του θέµατος εισηγήθηκα και έγινε αποδεκτό όπως, στις 
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περιπτώσεις όπου παραχωρείται κρατική χορηγία και παράλληλα υπάρχουν ληξιπρόθεσµες 
προκαταβολές (2 χρόνια µετά την έκδοσή τους),  αποκόπτεται από την κρατική χορηγία το 
οφειλόµενο ποσό της προκαταβολής. 

Πληρωµές λόγω εγγυήσεων.  Όπως ανέφερα και στην Ετήσια Έκθεσή µου για τα προηγούµενα 
έτη, το Κράτος πλήρωσε σηµαντικά ποσά λόγω εγγυήσεων για δάνεια που σύναψαν Οργανισµοί 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, εταιρείες και ιδιώτες.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ελληνικών 
Χηµικών Βιοµηχανιών, για την οποία το Κράτος κατέβαλε  το ποσό των £16.573.417.  Σύµφωνα µε 
επιστολή του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη ηµεροµηνίας 3.11.2005, από τη 
διαδικασία εκκαθάρισης των Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών δεν αναµένεται είσπραξη 
οποιουδήποτε ποσού και, ως εκ τούτου, όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός Λογιστής, κατόπιν 
έγκρισης που δόθηκε από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, το ποσό διαγράφηκε 
το ∆εκέµβριο 2007. 

Το Κράτος έχει επίσης καταβάλει µικρότερα ποσά λόγω εγγυήσεων για διάφορους οργανισµούς, 
εταιρείες και ιδιώτες, η είσπραξη των οποίων εκκρεµεί εδώ και αρκετά χρόνια, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει κίνδυνος απώλειας των χρηµάτων αυτών.  Ο Γενικός Λογιστής  ανέφερε ότι το Γενικό 
Λογιστήριο, αµέσως µετά την πληρωµή των εγγυήσεων, έχει προβεί σε ενηµέρωση του αρµόδιου, 
κατά περίπτωση, Υπουργείου, το οποίο έχει την ευθύνη για τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον των 
οφειλετών.  Μέσα στο 2007, το Γενικό Λογιστήριο έστειλε εκ νέου επιστολές στα αρµόδια 
Υπουργεία, µε τις οποίες ζητά ενηµέρωση για τυχόν εξελίξεις γύρω από το θέµα αυτό. 

4.7  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

4.8  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

4.9 EΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 
Μέρος Α 

∆ιαγραφές κοστολογίων.  Κατά το 2007 εκδόθηκαν κοστολόγια ύψους £137.458 (2006: 
£105.532) και στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η τακτοποίηση κοστολογίων ύψους £13.747 
(31.12.2005: £83.894), από τα οποία οι £7.732 αφορούσαν στο έτος 2007.   Κατά τη διάρκεια του 
έτους τακτοποιήθηκαν κοστολόγια ύψους £207.605 (2006: £113.160) µε οικονοµικό ή άλλο 
διακανονισµό.  Ποσό ύψους £29.012 εισπράχθηκε σε σχέση µε τα κοστολόγια αυτά.   
Επεσήµανα την ανάγκη για µηχανογράφηση του µητρώου κοστολογίων και εισηγήθηκα και πάλι 
την ανάγκη µελέτης των αιτίων που δηµιουργούν τις πιο πάνω ζηµιές, µε σκοπό τη λήψη 
πρόσθετων µέτρων για περιορισµό τους στο ελάχιστο δυνατόν. 

Όπλα και πυροµαχικά.  Τα αποθέµατα όπλων και πυροµαχικών που υπήρχαν στις 31.12.2007 
δεν καταµετρήθηκαν από την Υπηρεσία µου, ούτε από τον Κλάδο Ελέγχου Αποθηκών του Γενικού 
Λογιστηρίου.  Το Υπουργείο Άµυνας απέστειλε στην Υπηρεσία µου πιστοποιητικό, στο οποίο 
αναφέρεται ότι έγινε από την Εθνική Φρουρά η καταµέτρησή τους και ότι αυτά συµφωνούσαν µε τα 
λογιστικά υπόλοιπα των καρτελών αποθήκης. 

Καταβολή αποζηµιώσεων από τη ∆ηµοκρατία για διάφορους λόγους. Οι εν λόγω 
αποζηµιώσεις καταβάλλονται κατόπιν εξώδικου συµβιβασµού, αποφάσεων του ∆ικαστηρίου ή 
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου.  Κατά το 2007 καταβλήθηκε  ποσό £1.322.435, σε 
σύγκριση µε £1.085.228 το 2006, για αγωγές £1.091.688, για αποζηµιώσεις σε ιδιώτες λόγω 
ζηµιών που προκλήθηκαν από την Εθνική Φρουρά £132.273, ως κατά χάριν ποσό σε οικογένειες 
µελών της Εθνικής Φρουράς £15.000, για αποζηµιώσεις για τραυµατισµούς µελών της Εθνικής 
Φρουράς £64.500 και για πρόκληση τροχαίων ατυχηµάτων £18.974. 

Ποιοτικοί έλεγχοι τροφίµων της Εθνικής Φρουράς.  Με βάση την Πάγια ∆ιαταγή του περί 
Ανεφοδιασµού – ∆ιαχείρισης – Λογιστικού Συστήµατος Τροφίµων και Απολυµαντικών, αρ. 6-41/2006,  
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τα τρόφιµα της Εθνικής Φρουράς, από την παραλαβή τους µέχρι την κατανάλωσή τους, υπόκεινται 
σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι διακρίνονται σε: 

• Μακροσκοπικό έλεγχο (οπτικό έλεγχο) ο οποίος γίνεται περιοδικά ή έκτακτα από τους διαχειριστές 
Εφοδιασµού – Εφοδίων και τα Οικονοµικά Όργανα των Μονάδων, τον Ιατρό της Μονάδας, και 
από τον Κτηνίατρο του ΓΕΕΦ/∆ΥΓ.  

• Χηµικό – Μικροβιολογικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται µε την αποστολή δειγµάτων στο Γενικό 
Χηµείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.   

Αναφορικά µε τους πιο πάνω ελέγχους παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Οι δύο µόνιµοι κτηνίατροι της Εθνικής Φρουράς αφυπηρέτησαν από τις τάξεις της Εθνικής 
Φρουράς, ο πρώτος το Φεβρουάριο του 2006 και ο δεύτερος τον Ιούνιο του 2006 και ως εκ τούτου, 
από τον Ιούλιο του 2006 δεν υπηρετούσε κανένας µόνιµος κτηνίατρος στην Εθνική Φρουρά. 
Σηµειώνεται ότι από το Σεπτέµβριο του 2006 έως τον Απρίλιο του 2007 οι ανάγκες της Εθνικής 
Φρουράς σε κτηνίατρους καλύπτονταν από πτυχιούχο κτηνίατρο, ο οποίος υπηρετούσε τη 
στρατιωτική του θητεία στην ΕΛ∆ΥΚ και, µετά τον επαναπατρισµό του, από τον Μάιο του 2007, 
από άλλο στρατιώτη της ΕΛ∆ΥΚ, ο οποίος είναι επίσης πτυχιούχος κτηνίατρος 

Από τον Οκτώβριο του 2007 υπηρετεί στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς µόνιµος Αξιωµατικός ο οποίος 
είναι πτυχιούχος κτηνίατρος, για κάλυψη των αναγκών της.  

(β) Σύµφωνα µε τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου κρεατικών-ψαρικών που περιγράφεται στην πιο 
πάνω Πάγια ∆ιαταγή, προ της διανοµής των κρεατικών - ψαρικών από τους προµηθευτές του 
Υπουργείου Άµυνας, αυτά ελέγχονται και σφραγίζονται από τον κτηνίατρο του ΓΕΕΦ/∆ΥΓ στα 
υποστατικά των προµηθευτών και στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση ποιοτικού ελέγχου τροφίµων, 
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στο ΓΕΕΦ/∆ΕΜ και στο Υπουργείο Άµυνας.   

Κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας µου, οι υπό αναφορά εκθέσεις άρχισαν να συντάσσονται, από τα 
τέλη του 2007, για κάθε φορά που διενεργείται έλεγχος και όχι µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διαπιστώνεται πρόβληµα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της υπό αναφορά Πάγιας ∆ιαταγής. 

(γ) Σύµφωνα µε την ίδια Πάγια ∆ιαταγή, ο κτηνίατρος του ΓΕΕΦ/∆ΥΓ διενεργεί, µεταξύ άλλων, 
περιοδικό έλεγχο τροφίµων, βάσει προγράµµατος του ΓΕΕΦ/∆ΥΓ.  Κατόπιν υπόδειξης της 
Υπηρεσίας µου, ετοιµάζονται, από 1.1.2008, τριµηνιαίες καταστάσεις ελέγχων καθώς και σχετικές 
εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου τροφίµων αναφορικά µε επισκέψεις των κτηνιάτρων της ΓΕΕΦ/∆ΥΓ σε 
Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.  
Σχέδιο διακίνησης εθνοφρουρών. 

(α) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το σχέδιο διακίνησης εθνοφρουρών 
λειτουργεί από το 1991 µε έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας 
των προσφορών, στα πλαίσια απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, έχοντας ως πρωταρχικό 
στόχο την ευηµερία των εθνοφρουρών. Ενόψει της έναρξης εφαρµογής του περί Προσφορών του 
∆ηµοσίου Νόµου και της αυξηµένης δαπάνης, αποφασίστηκε στις 19.12.2001, από το τότε Κεντρικό 
Συµβούλιο Προσφορών, η συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάµενου σχεδίου διακίνησης για ειδικά 
προκαθορισµένα δροµολόγια και µε σταθερό ποσό, το οποίο καθορίζεται από το Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών. 

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων µε το Τµήµα Οδικών Μεταφορών και το Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας προχώρησε στις 4.4.2005 στην προκήρυξη προσφοράς για τη 
µίσθωση λεωφορείων για διακίνηση των εθνοφρουρών. Το Συµβούλιο Προσφορών του 
Υπουργείου Άµυνας αποφάσισε, στις 13.7.2005, την ακύρωση της προσφοράς, γιατί οι τιµές των 
προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν κατά πολύ ψηλότερες από αυτές που είχαν  εκτιµηθεί, µε 
αποτέλεσµα οι χρεώσεις να συνεχίζουν να γίνονται µε βάση  τα καθορισµένα από το Τµήµα 
Οδικών Μεταφορών κόµιστρα. 
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(β) Από τον έλεγχο του σχεδίου διακίνησης εθνοφρουρών παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Η συνολική δαπάνη για το 2007 ανήλθε στο £1.825.443, σε σύγκριση µε £1.693.537 το 2006, 
και περιλαµβάνει ποσό ύψους £80.487, το οποίο αποτελεί πρόσθετη χρέωση ποσοστού 5%, 
πλέον Φ.Π.Α., πάνω στο συνολικό ποσό των τιµολογίων, ποσοστό που χρεώνεται από τις 
αυτοκινητιστικές οργανώσεις, για κάλυψη του κόστους των διαδροµών που γίνονται κατά τις 
Κυριακές και αργίες. Στη δαπάνη για το έτος 2007 δεν περιλαµβάνονται τα τιµολόγια για τις 
διαδροµές Πάφος - Πόλις Χρυσοχούς - Πύργος για την περίοδο Ιουνίου-∆εκεµβρίου 2007, 
στα οποία, κατόπιν ελέγχου από το Υπουργείο, διαπιστώθηκαν υπερτιµολογήσεις, θέµα που 
τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης από το ΓΕΕΦ. 

(ii) Η αύξηση κατά 7,8% που παρατηρείται στο ύψος της δαπάνης για το 2007, σε σύγκριση µε 
τη δαπάνη του 2006, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού των εθνοφρουρών που 
διακινήθηκαν, από 878 615 το 2006 σε 961 069 το 2007. Στον αριθµό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι εθνοφρουροί που διακινήθηκαν στη διαδροµή Πάφος-Πόλις 
Χρυσοχούς-Πύργος κατά την περίοδο Ιουνίου-∆εκεµβρίου 2007, όπως αναφέρεται και πιο 
πάνω.  Λαµβάνοντας υπόψη τη δύναµη της Εθνικής Φρουράς και το γεγονός ότι ο µέγιστος 
αριθµός εξοδούχων περιορίζεται, µε ∆ιαταγή, στο ένα τρίτο της δύναµης της κάθε Μονάδας, 
καθώς επίσης και το ότι µεγάλος αριθµός εθνοφρουρών δεν χρησιµοποιεί το πιο πάνω 
Σχέδιο για τις µετακινήσεις του, ο πιο πάνω αριθµός κρίνεται ψηλός και υπέδειξα την ανάγκη 
υιοθέτησης κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου και δικλίδων ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται 
το ενδεχόµενο υπερχρέωσης από τις εταιρείες λεωφορειούχων.  

(iii) Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στα δελτία µεταφοράς εθνοφρουρών τα οποία υποβάλλονται 
συγκεντρωτικά από τη Συντονιστική Επιτροπή των εταιρειών λεωφορειούχων, στο τέλος 
κάθε µήνα, µαζί µε συγκεντρωτικό τιµολόγιο για όλες τις διακινήσεις που διενεργήθηκαν 
παγκύπρια κατά τον µήνα, παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα δελτία διακίνησης 
φέρουν την υπογραφή του ίδιου αξιωµατικού για όλες τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες υπήρξε 
διακίνηση εθνοφρουρών αντί την υπογραφή του εκάστοτε αξιωµατικού υπηρεσίας.  Υπέδειξα ότι το  
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα δελτία µεταφοράς εθνοφρουρών υπογράφονται συγκεντρωτικά στο 
τέλος του µήνα και πιθανόν χωρίς έλεγχο ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε υπογραφή του 
αξιωµατικού υπηρεσίας αλλά µόνο η υπογραφή και σφραγίδα του ∆ιοικητή της Μονάδας. Επίσης, 
σε µια περίπτωση παρατηρήθηκε ότι, σύµφωνα µε τα δελτία που υποβλήθηκαν, συγκεκριµένο 
λεωφορείο διενήργησε την ίδια ηµέρα τα δροµολόγια από Λεµεσό και Λευκωσία για τη µεταφορά 
εθνοφρουρών στις Μονάδες τους κατά την επιστροφή τους το πρωί από διανυκτέρευση, πράγµα 
πρακτικά αδύνατο, ενώ σε άλλη περίπτωση παρατηρήθηκε ότι τέσσερα δροµολόγια 
διενεργήθηκαν για τρεις ή τέσσερεις εθνοφρουρούς, παρόλο που ο ελάχιστος απαιτούµενος 
αριθµός για τη δροµολόγηση λεωφορείου είναι οκτώ εθνοφρουροί.  Τέλος, σε µία περίπτωση 
διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένος οδηγός και λεωφορείο εκτελούσαν τις ίδιες ηµεροµηνίες δύο 
διαδροµές από παραπλήσιες Μονάδες της Εθνικής Φρουράς προς τη Λάρνακα, οι οποίες, 
σύµφωνα µε την κατάσταση δροµολογίων, είναι οµαδοποιηµένες.  

(iv) Το µηχανογραφηµένο σύστηµα για το σχέδιο διακίνησης εθνοφρουρών δεν παρέχει τη 
δυνατότητα τήρησης στατιστικών στοιχείων επειδή κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στοιχείων 
στο σύστηµα, όπως π.χ. αναθεώρηση των κοµίστρων ή αύξηση στο ποσοστό του ΦΠΑ, 
λανθασµένα αναθεωρούνται και όλα τα σχετικά στοιχεία που ήταν ήδη καταχωρισµένα στο 
σύστηµα πριν από την ηµεροµηνία της αλλαγής. 

Κατανάλωση καυσίµων από Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.   

(α) Έλεγχος καυσίµων. Από την 1.8.2004, η επίβλεψη και ο έλεγχος της διαχείρισης καυσίµων 
στην Εθνική Φρουρά ανατέθηκε στη ∆ιεύθυνση Εφοδίων/Μεταφορών (∆ΕΜ) του ΓΕΕΦ, η οποία 
διενέργησε 97 επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια του 2007 (29 το 2006).   
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Από τους πιο πάνω ελέγχους προέκυψε, µεταξύ άλλων, ότι ορισµένες Μονάδες δεν είχαν 
διενεργήσει την ενδεδειγµένη περιστροφή των καυσίµων που τηρούνται ως βασικοί φόρτοι, δεν 
τηρούσαν ορθά το Μητρώο Οχηµάτων και την Κατάσταση Καταναλωθέντων Καυσίµων ενώ, στα 
πλαίσια καταµετρήσεων που διενεργήθηκαν στα καύσιµα και στα ελαιολιπαντικά που τηρούνται 
στις πιο πάνω διαχειρίσεις, προέκυψαν πλεονάσµατα ή ελλείµµατα τα οποία τακτοποιήθηκαν από 
τη ∆ΕΜ. 

(β) Έλλειµµα πετρελαίου µειωµένου θείου σε µονάδες της Εθνικής Φρουράς. Από έκτακτη 
οικονοµική επιθεώρηση που διενήργησε η ∆ΕΜ/ΓΕΕΦ σε δύο Μονάδες της Εθνικής Φρουράς στις 19 
και 24 Μαΐου 2006 διαπιστώθηκε έλλειµµα στο πετρέλαιο µειωµένου θείου περίπου 71 593 λίτρων και 
5 000 λίτρων, αντίστοιχα. 

Όπως πληροφορήθηκα, για τα πιο πάνω ελλείµµατα διεξήχθη αστυνοµική έρευνα, και µετά από 
συγκατάθεση που εξασφάλισε η Αστυνοµία από το Γενικό Εισαγγελέα, η υπόθεση στάληκε απευθείας 
στο Κακουργιοδικείο για ποινική δίωξη του εµπλεκόµενου στελέχους, το οποίο στις 5.11.2007 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 µηνών µε τριετή αναστολή και στις 14.12.2007 αποπέµφθηκε 
από τις τάξεις του Στρατού της ∆ηµοκρατίας. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από 
την Αστυνοµία, το ΓΕΕΦ διεξήγαγε ανάκριση και αποφάσισε τον καταλογισµό διοικητικών ευθυνών στα 
εµπλεκόµενα στελέχη και τη λογιστική τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων των διαχειρίσεων.  
(γ) Υπερκατανάλωση καυσίµων.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε σηµειώµατα επεξεργασίας 
καυσίµων της ∆ιεύθυνσης Εφοδίων και Μεταφορών της Εθνικής Φρουράς διαπίστωσα και πάλι ότι 
σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει υπερκατανάλωση καυσίµων, σε σύγκριση µε τις 
προβλεπόµενες κλίµακες κατανάλωσης καυσίµων και λιπαντικών και εισηγήθηκα όπως 
µελετηθούν τα αίτια και διερευνηθεί κατά πόσο οι κλίµακες κατανάλωσης καυσίµων, οι οποίες 
αναγράφονται στις σχετικές Πάγιες ∆ιαταγές, χρήζουν αναθεώρησης ώστε να λαµβάνεται υπόψη η 
ηλικία των οχηµάτων και αρµάτων της Εθνικής Φρουράς. 

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών ελέγχου εδάφους πεδίου βολής. 
Το Υπουργείο Άµυνας προκήρυξε στις 3.7.2006 προσφορά για παροχή υπηρεσιών ελέγχου εδάφους 
εγκαταλειµµένου πεδίου βολής, για εντοπισµό µη εκραγέντων βληµάτων, µε σκοπό την απόδοσή του, 
µετά τον καθαρισµό του, στους ιδιοκτήτες των τεµαχίων γης που περιλαµβάνονται σε αυτό.  
Το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Άµυνας, σε συνεδρία του ηµερ. 27.10.2006, κατακύρωσε την 
προσφορά στο φθηνότερο προσφοροδότη, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, για το 
ποσό των £280.700 πλέον Φ.Π.Α. 
Στις προδιαγραφές/ειδικούς όρους της προσφοράς, αναφερόταν ότι ο έλεγχος θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µέχρι βάθους 1,5 µέτρων και ότι θα πρέπει να υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία 
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Εδάφους.  Ωστόσο, στα έγγραφα της προσφοράς δεν γινόταν καµία 
πρόνοια για την υποβολή οποιωνδήποτε εγγράφων εκ µέρους των προσφοροδοτών που να 
πιστοποιούν τη δυνατότητά τους να εκτελέσουν την πιο πάνω εργασία σε σχέση µε την εργοδότηση 
κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού που θα 
έπρεπε να χρησιµοποιηθεί και περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας που θα ακολουθείτο για την 
εκτέλεση του έργου. 
Η επιτροπή παραλαβής εργασιών, σε επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε στις 18.4.2007 για την παραλαβή 
του 50% του υπό έρευνα εδάφους, διαπίστωσε ότι, τόσο η µέθοδος όσο και τα µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνταν δεν είχαν την επιθυµητή αποτελεσµατικότητα και ως εκ τούτου δεν προχώρησε στην 
παραλαβή των εργασιών. 
Στις 17.5.2007, η επιτροπή παραλαβής µετέβη εκ νέου στο πεδίο βολής για τµηµατική παραλαβή του 
χώρου που ερευνήθηκε. Της πιο πάνω παραλαβής προηγήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τον 
οποίο ανευρέθηκαν και πάλι µέρη βληµάτων σε βάθος 15-20 εκατοστών, µε αποτέλεσµα η επιτροπή να 
διατηρεί τους ενδοιασµούς της για την καθαρότητα του χώρου και να προτείνει όπως η τελική απόφαση 
ληφθεί από το Υπουργείο Άµυνας, παρόλο που η λήψη απόφασης βαρύνει τις επιτροπές παραλαβής. 
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Στις 21, 22 και 25.6.2007 η επιτροπή παραλαβής µετέβη και πάλι στο πεδίο βολής για την τελική 
παραλαβή του χώρου που ερευνήθηκε και παρά την ανεύρεση µόνο µικρών µεταλλικών αντικειµένων, 
διατήρησε τις επιφυλάξεις της ως προς την πλήρη καθαρότητα του χώρου, αφού δεν έγινε έρευνα 
µέχρι βάθους 1,5 µέτρων σε όλο το χώρο του πεδίου βολής και εισηγήθηκε και πάλι όπως η  τελική 
απόφαση για την παραλαβή του χώρου ληφθεί από το Υπουργείο Άµυνας. 
Το Υπουργείο ζήτησε από την επιτροπή παραλαβής να παραλάβει ή να απορρίψει ή µε ειδική έκθεση να 
εισηγηθεί την αποδοχή των εργασιών σε µειωµένη τιµή. Η επιτροπή παραλαβής υπέβαλε, στις 
20.7.2007, σχετική έκθεση στην οποία γίνεται εκ νέου αναφορά των πιο πάνω προβληµάτων, 
επισηµαίνοντας όµως, µεταξύ άλλων, ότι ο κίνδυνος ανεύρεσης µη εκραγέντων βληµάτων, είναι πολύ 
περιορισµένος, καθώς επίσης ότι η εταιρεία υπέβαλε σχετικό πιστοποιητικό σε σχέση µε την εκκαθάριση 
του χώρου και ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για µη εκραγέντα βλήµατα µέχρι βάθους 1,5 µέτρων. 
Το Υπουργείο Άµυνας, αφού µελέτησε την πιο πάνω έκθεση ανέφερε, σε επιστολή του ηµερ. 26.7.2007 
προς τον Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής, ότι, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική επιβάρυνση που 
θα προκύψει από πιθανή δικαστική διαµάχη µε την ανάδοχο εταιρεία, η οποία, λόγω των ελλείψεων των 
εγγράφων του διαγωνισµού αναµενόταν ότι θα είχε αρνητική έκβαση για το ∆ηµόσιο, κρίνεται σκόπιµο 
όπως εκδοθεί εκ µέρους της επιτροπής πιστοποιητικό παραλαβής για τις υπηρεσίες ελέγχου του πεδίου 
βολής.  Η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε το εν λόγω πιστοποιητικό στις 27.7.2007. 
Όπως προκύπτει, οι αδυναµίες και παραλείψεις στα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού κατέστησαν 
αδύνατη τη θέση του Υπουργείου ως προς τις διεκδικήσεις του από την ανάδοχο εταιρεία σε σχέση µε 
την εργασία που εκτελέστηκε.  Επεσήµανα επίσης ότι σύµφωνα µε το τελικό πιστοποιητικό 
παραλαβής, κατά τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έγιναν στις 21, 
22 και 25.6.2007, ανευρέθηκαν στο χώρο µικρά µεταλλικά αντικείµενα, παρόλο που, σύµφωνα µε 
διευκρινίσεις που δόθηκαν προς όλους τους προσφοροδότες στις 25.8.2007, η συλλογή άχρηστων, µη 
επικίνδυνων µεταλλικών θραυσµάτων αποτελεί ευθύνη του επιτυχόντα προσφοροδότη. 

Υδατοπροµήθεια στρατοπέδου στην Επαρχία Λάρνακας.  Σύµφωνα µε επιστολή των 
Υγειονοµικών Υπηρεσιών Λάρνακας, ηµερ. 17.10.2006, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων 
σε δείγµατα πόσιµου νερού που λήφθηκαν από διάφορα σηµεία συγκεκριµένου στρατοπέδου στις 
25.9.2006 και 3.10.2006, διαπιστώθηκε ότι το νερό ήταν µολυσµένο.  Για την επίλυση του σοβαρού 
αυτού υγειονοµικού προβλήµατος οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες εισηγήθηκαν την αντικατάσταση των 
ντεπόζιτων νερού του στρατοπέδου, εισήγηση η οποία δεν υλοποιήθηκε.  

Τα αποτελέσµατα νέας δειγµατοληψίας που διενεργήθηκε από τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες στις 
8.5.2007 κατέδειξαν επιδείνωση του προβλήµατος µε αποτέλεσµα το νερό να παραµένει 
ακατάλληλο για πόση.  

Το ΓΕΕΦ, µε επιστολή του ηµερ. 12.4.2007 προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ζήτησε την υποβολή 
εκτίµησης δαπάνης για την κατασκευή νέας υδατοδεξαµενής και αντλιοστασίου καθώς και για την 
αντικατάσταση των µεταλλικών ντεπόζιτων και του πεπαλαιωµένου υδρευτικού δικτύου του στρατοπέδου, η 
οποία, σύµφωνα µε απαντητική επιστολή του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων ηµερ. 20.11.2007, 
υπολογίστηκε στις €225.543.  Η πιο πάνω εκτίµηση θεωρήθηκε πολύ υψηλή και ζητήθηκε από το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων να υποβάλει εκτίµηση δαπάνης για τη διενέργεια των πιο απαραίτητων από τις πιο 
πάνω εργασίες, η οποία υπολογίστηκε στις €70.000, χωρίς, ωστόσο, να περιλαµβάνεται σε αυτές η 
αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου. 

Εξέφρασα την άποψη ότι παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην επίλυση του θέµατος, το οποίο 
άπτεται της υγείας του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς αφού σχεδόν είκοσι µήνες µετά την 
αρχική γνωστοποίηση του προβλήµατος από τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες, δεν έχουν ακόµη 
διεκπεραιωθεί τα απαραίτητα διορθωτικά έργα στο εν λόγω στρατόπεδο. 

Συλλογή Σκυβάλων.  Η δαπάνη για τη συλλογή σκυβάλων από τις εγκαταστάσεις της Εθνικής 
Φρουράς για το έτος 2007 ανήλθε στις £328.728, σε σύγκριση µε £186.238 που καταβλήθηκε το 
2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους £142.490 ή ποσοστό 77%. Σηµειώνεται ότι στη δαπάνη 
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του έτους περιλαµβάνονται και χρεώσεις για προηγούµενα χρόνια, οι οποίες υποβλήθηκαν από τα 
αρµόδια Κοινοτικά Συµβούλια ή ∆ήµους κατά τη διάρκεια του 2007. 

Ενόψει του γεγονότος ότι το Υπουργείο Άµυνας, σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι χρεώσεις 
ορισµένων Κοινοτικών Συµβουλίων θεωρήθηκαν υπερβολικές, υπέβαλε ενστάσεις στις αρµόδιες 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις και πέτυχε τη µείωση των εν λόγω χρεώσεων, εισηγήθηκα όπως το θέµα 
διερευνηθεί περαιτέρω ώστε να διεκδικηθούν µειώσεις όπου αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Εισηγήθηκα επίσης την εκπόνηση µελέτης για την προώθηση συστήµατος ανακύκλωσης σκυβάλων σε 
Μονάδες της Εθνικής Φρουράς το οποίο, πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, θα µειώσει και 
τον όγκο των σκυβάλων, µε συνεπαγόµενη µείωση στο κόστος αποµάκρυνσής τους.  

Τέλη ύδατος.  Η δαπάνη για τέλη ύδατος για το έτος 2007 ανήλθε στις £500.252, σε σύγκριση µε 
£444.800 που καταβλήθηκε το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους £55.452 ή ποσοστό 12%.  
Από δειγµατοληπτικό έλεγχο του πιο πάνω λογαριασµού διαπιστώθηκε περίπτωση όπου η τιµή 
χρέωσης του νερού ανά κυβικό µέτρο σε Μονάδα της Εθνικής Φρουράς από Κοινοτικό Συµβούλιο της 
Επαρχίας Αµµόχωστο, ήταν κατά πολύ ψηλότερη από την τιµή χρέωσής του στα υπόλοιπα υποστατικά 
της Κοινότητας, ενώ υπερέβαινε το κόστος αγοράς νερού έως και 6 φορές. Επεσήµανα ότι βάσει των 
σχετικών Κανονισµών του εν λόγω Κοινοτικού Συµβουλίου, τα τέλη ύδατος που επιβάλλονται σε 
στρατόπεδα και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα τέλη που επιβάλλονται 
στους υπόλοιπους καταναλωτές της Κοινότητας και εισηγήθηκα όπως γίνουν διευθετήσεις µε το πιο 
πάνω Κοινοτικό Συµβούλιο για ρύθµιση του θέµατος.  Παράλληλα, υπέδειξα την ανάγκη 
διερεύνησης του ενδεχόµενου υπερχρέωσης και από άλλα Κοινοτικά Συµβούλια. 

Παρατήρησα επίσης ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις όπου παρέχεται η δυνατότητα, δεν έχει γίνει η 
επιλογή της πιο οικονοµικά συµφέρουσας διατίµησης και εισηγήθηκα όπως το Υπουργείο προβεί 
σε εξέταση όλων των εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς µε ψηλή κατανάλωση νερού και, όπου 
κριθεί οικονοµικά συµφέρον, προβεί σε ανάλογες ενέργειες για αλλαγή της διατίµησης. 

Τέλος, εισηγήθηκα όπως διερευνηθεί η πιθανότητα επέκτασης της λειτουργίας των συστηµάτων 
ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου νερού, το οποίο εφαρµόζεται σε ορισµένα στρατόπεδα της Εθνικής 
Φρουράς, σε περισσότερα στρατόπεδα, µε στόχο την εξοικονόµηση νερού και της σχετικής δαπάνης.  
Φωτισµός, Θέρµανση και Καύσιµα.  Λόγω του ότι η δαπάνη ηλεκτροδότησης των 
εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς παρουσίασε, κατά το 2005 και 2006, αύξηση της τάξης του 
περίπου 37% και 23%, αντίστοιχα, η οποία οφειλόταν, σε αρκετές περιπτώσεις, είτε στην αύξηση 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος είτε στην επιπλέον χρέωση µέγιστης ζήτησης, είχα εισηγηθεί τη 
λήψη µέτρων για εξοικονόµηση ηλεκτρικού ρεύµατος και καλύτερης διαχείρισης του φορτίου 
ηλεκτρικού ρεύµατος της κάθε Μονάδας, ώστε οι χρεώσεις για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 
για µέγιστη ζήτηση να περιοριστούν στο ελάχιστο. 
Με βάση τις εισηγήσεις µου, το Υπουργείο έδωσε οδηγίες στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΓΕΕΦ για 
τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης ηλεκτρικού ρεύµατος και περιορισµού της µέγιστης ζήτησης στο 
ελάχιστο, στα πλαίσια των οποίων τοποθετήθηκαν φωτιστικά τύπου ψηλής πίεσης νατρίου και 
λαµπτήρες οικονοµικού τύπου, ενώ άρχισε πειραµατικά η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων. Παράλληλα, τροχοδροµήθηκαν ενέργειες µε την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για 
αύξηση του φορτίου ηλεκτρικού ρεύµατος, όπου αυτό ήταν αναγκαίο.   
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω ενεργειών, και παρόλη την αύξηση των χρεώσεων ηλεκτρικού 
ρεύµατος, λόγω της αύξησης στην τιµή του πετρελαίου, η δαπάνη για την ηλεκτροδότηση των 
εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς µειώθηκε, από £2.677.544 το 2006 σε £2.455.444 το 2007, 
σηµειώθηκε δηλαδή µείωση ύψους £222.100 ή ποσοστού 8%. 
Μονάδες Εθνικής Φρουράς.  Κατά τον έλεγχο των Μονάδων Εθνικής Φρουράς παρατηρήθηκαν 
οι ακόλουθες αδυναµίες και ελλείψεις: 
(α) Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασµού. Με αφορµή τις επισηµάνσεις της Υπηρεσίας µου, αναφορικά 
µε την ανάγκη βελτίωσης των αποθηκευτικών χώρων τροφίµων της Μονάδας, κλιµάκιο της Τεχνικής 
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Υπηρεσίας του Υπουργείου Άµυνας επισκέφθηκε τις εν λόγω αποθήκες και εισηγήθηκε όπως 
κατασκευαστούν δύο νέες αποθήκες σε παρακείµενο χώρο. Το Υπουργείο Άµυνας, µε επιστολή του 
ηµερ. 11.10.2007, έχει εγκρίνει την προσφοροδότηση του πιο πάνω έργου. 
Επίσης, κατόπιν εισήγησής µου, το ΓΕΕΦ προέβη στην έκδοση Πάγιας ∆ιαταγής, η οποία 
αναφέρεται συγκεκριµένα στην αποθήκευση και συντήρηση των τροφίµων της Εθνικής Φρουράς 
γεγονός που θα συντείνει, κατά την άποψή µου, στην εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας ως βασικό 
ανεφοδιαστικό όργανο της Εθνικής Φρουράς. 
(β) Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέµου.  Παρατήρησα ότι, λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων, 
ορισµένα υλικά της ∆ιαχείρισης Γενικού Υλικού, βρίσκονταν εκτεθειµένα σε υπαίθριους χώρους.  Για την 
προστασία των υπό αναφορά ειδών η Μονάδα προέβη στην κατασκευή σκεπάστρου ενώ έχει υποβάλει 
πρόταση για την κατασκευή δύο νέων αποθηκών στα πλαίσια του τριετούς προγράµµατος κατασκευών 
του Σχηµατισµού για τα έτη 2006-2008. 
Επίσης το πρόγραµµα µηχανογράφησης για τις ∆ιαχειρίσεις της Μονάδας τέθηκε σε λειτουργία 
πάνω σε δοκιµαστική βάση το 2001, µε παράλληλη τήρηση του χειρόγραφου συστήµατος.  
Παρατήρησα και πάλι ότι, παρόλο που έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή 
του µηχανογραφηµένου συστήµατος, αυτό εξακολουθεί να παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες και 
ελλείψεις. 
(γ) Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο 
έτος, η τελευταία απογραφή των υλικών της αποθήκης υλικών της ∆ιµοιρίας Γενικών Επισκευών 
έγινε στις 12.5.1995.  Ενόψει της µεγάλης χρονικής περιόδου που έχει παρέλθει από την 
ηµεροµηνία της τελευταίας απογραφής, εισηγήθηκα την διεξαγωγή νέας απογραφής των εν λόγω 
αποθεµάτων η οποία διενεργήθηκε στις 25.1.2007. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής 
δεν υπάρχουν υλικά που να µην είναι σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση ή που να έχει λήξει η 
ηµεροµηνία χρήσης τους ενώ όσον αφορά στα αργοκίνητα αποθέµατα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές εργασίες. 
(δ) Κέντρο Νεοσυλλέκτων Λεµεσού. 
Σύµφωνα µε εκθέσεις των Υγειονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν 
επιθεωρήσεων στις 10.7.2006, 9.8.2006 και 12.9.2007, από εκπροσώπους της πιο πάνω 
Υπηρεσίας, των υποστατικών όπου στεγάζονται τα µαγειρεία Κέντρου Εκπαίδευσης 
Νεοσυλλέκτων, διαπιστώθηκαν κτιριακές και άλλες ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να µην πληρούνται οι 
πρόνοιες του Κανονισµού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηµερ. 29.4.2004 για την υγιεινή των τροφίµων που τέθηκε σε ισχύ από 
1.1.2006 και επισηµάνθηκε η ανάγκη δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων για την παραλαβή, φύλαξη 
και ετοιµασία των φαγητών. 
Επίσης, από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία µου στις 14.11.2007, 
διαπιστώθηκε ότι έχει διεισδύσει υγρασία στην ψευδοροφή της αποθήκης γενικού υλικού της 
Μονάδας, και ότι, λόγω κενών στην οροφή, εισέρχονται στην αποθήκη πουλιά, µε αποτέλεσµα 
υλικά ιµατισµού και υπόδησης να κινδυνεύουν να καταστραφούν, ενώ σύµφωνα µε έγγραφο του 
Σχηµατισµού στον οποίο ανήκει διοικητικά η πιο πάνω Μονάδα, προς το ΓΕΕΦ, ηµερ. 25.10.2007, 
η πιο πάνω αποθήκη φέρει αµιαντολαµαρίνες που χρήζουν αντικατάστασης.  

4.10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέρος Α 

Επιβολή ποινών και προστίµων σε ενισχύσεις που χορηγούνται  
από Εθνικούς Πόρους.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 27 του Κεφαλαίου «Γεωργία» της συνθήκης 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωµατώθηκε πρόνοια στον Κανονισµό 
1259/1999 µε βάση την οποία η Κύπρος υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την 
εφαρµογή των µέτρων κρατικής ενίσχυσης, αναφέροντας τις µορφές ενίσχυσης και τα ποσά ανά 
υποτοµέα.  Στους όρους για χορήγηση των πληρωµών αυτών (συµπληρωµατικών και κρατικών 
ενισχύσεων) στους γεωργούς, όπως παραβάλλονται σε σχετική έκθεση ηµερ. 28.6.2004 που υπέβαλε ο 
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∆ιευθυντής του Τµήµατος Γεωργίας στο Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αναφέρεται ότι οι έλεγχοι και οι ποινές που θα ισχύουν θα είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τις 
εκταρικές ενισχύσεις από τα ταµεία της Κοινότητας. 

Παρατήρησα ότι η πιο πάνω δέσµευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εφαρµοστεί αφού, όπως 
διαπίστωσα κατά τον έλεγχό µου στον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, οι αποκοπές που προέκυψαν 
λόγω δηλώσεων λανθασµένης έκτασης κατά το 2004, επιστράφηκαν, κατόπιν απόφασης του Υπουργού, 
στους γεωργούς.  Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε κατ́  εξαίρεση 
για το συγκεκριµένο έτος λόγω του τεράστιου θέµατος που προέκυψε και σχετικών αιτηµάτων των 
Αγροτικών Οργανώσεων και εκπροσώπων των διαφόρων γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων, εξαιτίας του 
µεγάλου αριθµού λαθών που έγιναν από τους γεωργούς κατά τη συµπλήρωση των σχετικών αιτήσεων 
κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

Επισήµανα επίσης ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 140(2) του Κανονισµού 1973/2004 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αναφέρεται στους ελέγχους και τις κυρώσεις που εφαρµόζονται στις 
συµπληρωµατικές άµεσες ενισχύσεις που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, τα νέα κράτη 
µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν προσήκοντα µέτρα ελέγχου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
όρων που προβλέπονται για τη χορήγηση των συµπληρωµατικών εθνικών άµεσων ενισχύσεων. 

Επαναξιολόγηση υφιστάµενων κρατικών ενισχύσεων του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων.   
Όπως ανέφερα και στην Ετήσια Έκθεση µου για το 2006, το Μάιο του 2007 πληροφόρησα το 
Γενικό ∆ιευθυντή ότι, τα υφιστάµενα µέτρα κρατικών ενισχύσεων προς τις διάφορες κοινότητες, 
µέσω του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα IV κεφάλαιο 4 σηµείο 
4 της συνθήκης προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ίσχυαν µέχρι τα τέλη του 
τρίτου έτους από την ηµέρα προσχώρησης, δηλαδή µέχρι τις 30 Απριλίου 2007. 

Ενόψει της πιο πάνω πρόνοιας στη συνθήκη προσχώρησης, ζήτησα όπως πληροφορηθώ πώς θα 
ενεργήσει το Υπουργείο όσον αφορά την κυβερνητική συνεισφορά στην εκτέλεση αρδευτικών 
έργων προς όφελος Αρδευτικών Τµηµάτων, και Συνδέσµων καθώς και την παροχή διευκολύνσεων 
σε ιδιώτες µελετητές, εργολάβους και άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα σε τιµές κάτω του κόστους ή και 
δωρεάν. 

Επίσης, ανεξάρτητα µε το πιο πάνω θέµα, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόµενη λειψυδρία και τις 
σηµαντικές αυξήσεις στο µοναδιαίο κόστος του νερού καθώς και αυτές της κατασκευής των 
αρδευτικών δικτύων, ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
εξακολουθεί να ενδείκνυται η δηµιουργία νέων αρδευτικών δικτύων. Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό στις περιπτώσεις των αρδευτικών έργων στις κοιλάδες Έζουσας και ∆ιαρίζου όπου 
προγραµµατίζεται η εκτέλεση νέων αρδευτικών δικτύων µε δαπάνη αρκετών εκατοµµυρίων λιρών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων έχει τερµατίσει τη παροχή κρατικών ενισχύσεων σε ιδιώτες. Όσον αφορά το θέµα των 
αποφάσεων για κατασκευή ή µη νέων αρδευτικών δικτύων, µου ανέφερε ότι αυτό άπτεται της 
ευρύτερης πολιτικής του Κράτους και ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη χρησιµότητα και τη βιωσιµότητα του Έργου. 

∆ιαχείριση νερού από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυµάτων του Αποχετευτικού 
Συστήµατος της Μείζονος Λευκωσίας.  Τον Αύγουστο του 2007, η Υπηρεσία µου παρατήρησε 
ότι καθυστερούσε η λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαχείριση του νερού που θα προέλθει από την 
τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων του αποχετευτικού συστήµατος της ευρύτερης περιοχής 
Λευκωσίας. Συγκεκριµένα, ενώ η µελέτη σκοπιµότητας διαχείρισης του επεξεργασµένου νερού που 
ανατέθηκε σε εξειδικευµένο οίκο Συµβούλων είχε ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2007, δεν είχε 
ληφθεί ακόµη οποιαδήποτε απόφαση για υλοποίηση των εισηγήσεων της µελέτης. 

Υπέδειξα το επείγον του θέµατος, αφού ο σταθµός επεξεργασίας λυµάτων της Ανθούπολης, 
δυναµικότητας 13.000 κ.µ. νερού ηµερησίως αναµένετο να συµπληρωθεί τον Νοέµβριο του 2007, 
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ενώ το εργοστάσιο επεξεργασίας λυµάτων Βαθειάς Γωνιάς, το οποίο στην πρώτη του φάση θα 
είναι δυναµικότητας 22 000 κ.µ. νερού ηµερησίως, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να 
λειτουργήσει τον ∆εκέµβριο του 2009. Εξέφρασα την άποψη ότι, ενόψει των πιο πάνω προκύπτει 
θέµα ετεροχρονισµού των αποχετευτικών έργων και των έργων διαχείρισης του νερού, µε 
αποτέλεσµα να παραµένουν µεγάλες ποσότητες νερού αναξιοποίητες και συγχρόνως να 
δηµιουργείται πρόβληµα απόρριψης τους. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µου απάντησε ότι, µετά την ολοκλήρωση της µελέτης το Υπουργείο είχε 
σειρά διαβουλεύσεων µε διάφορες εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς. Οι διαβουλεύσεις αυτές 
ολοκληρώθηκαν και το θέµα προωθήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση. 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος  

Μέρος Α 

Υλοποίηση έργων για εφαρµογή του Περιβαλλοντικού Κεκτηµένου.  Η συνολική πρόνοια του 
Κονδυλιού για υλοποίηση των πιο πάνω έργων στον Προϋπολογισµό για το 2007, ανερχόταν σε 
£700.000, και αφορούσε σε δαπάνες για την εκτέλεση εννέα έργων σε σχέση µε την εφαρµογή του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Επισήµανα ότι, παρόλο που η πραγµατοποιηθείσα δαπάνη ανήλθε 
σε £697.523 (ποσοστό υλοποίησης 99,6%), αυτή αφορούσε αποκλειστικά στην υλοποίηση δύο 
µόνο έργων, αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 
σε 13 ∆ήµους και τέσσερα Κοινοτικά Συµβούλια των Επαρχιών Λευκωσίας και Λεµεσού, καθώς και 
σε µελέτη που αφορούσε στα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ για τα υπόλοιπα επτά έργα δεν έγινε 
οποιαδήποτε δαπάνη.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα να ενηµερωθώ αναφορικά µε  την υλοποίηση των υπό αναφορά 
έργων, καθώς και για τυχόν επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της µη υλοποίησής 
τους. 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας.   

(α) Επίτευξη στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Η Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην εναρµόνιση των 
εθνικών µέτρων που αφορούν στη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριµµάτων 
συσκευασίας προκειµένου, αφενός, να προληφθούν και να µειωθούν οι επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποφευχθούν εµπόδια στο εµπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισµοί στον ανταγωνισµό. Οι 
συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης/ανακύκλωσης και το προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής τους που τίθενται στο άρθρο 6 της Οδηγίας, συµπεριλήφθηκαν και στο άρθρο 6 των 
περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµων του 2002 µέχρι 2006.  Με βάση το πιο 
πάνω άρθρο του Νόµου, µέχρι τις 31.12.2005 θα έπρεπε να ανακτάται το 50%, τουλάχιστον, και 
να ανακυκλώνεται το 25%, τουλάχιστον, του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας.  Σύµφωνα µε 
σχετική έκθεση που ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος αναφορικά µε την ανάκτηση και 
ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας στην Κύπρο για το 2005, το συνολικό ποσοστό 
πραγµατικής ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ανήλθε σε µόλις 11,1%, ενώ 
σύµφωνα µε την έκθεση που έχει υποβάλει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για το 2006, το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης ανήλθε στο 25,2% καλύπτοντας µέρος των 
στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.  

(β) Μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ και των αποφάσεων 2005/20/ΕΚ και 
2005/270/ΕΚ στο Εθνικό ∆ίκαιο για τροποποίηση των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόµων 2002 έως 2006.  Σύµφωνα µε το άρθρο 16(1) της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, σε 
περίπτωση που ένα κράτος µέλος προτίθεται να θεσπίσει οποιαδήποτε νοµοθεσία σχετική µε 
τεχνικά πρότυπα και κανονισµούς στα πλαίσια της υπό αναφορά Οδηγίας, είναι υποχρεωµένο να 
τα κοινοποιήσει εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τη θέσπισή τους, ώστε να 
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µπορεί να διαπιστώσει αν αυτά είναι σύµφωνα µε την Οδηγία ή όχι.  Σύµφωνα µε σχετική 
γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας, ηµερ. 27.9.2006, σε σχέση µε την ερµηνεία του πιο πάνω 
άρθρου της Οδηγίας, η εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης συνιστά ουσιώδες µέσο για την 
πραγµατοποίηση προληπτικού ελέγχου από την Επιτροπή, ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία 
της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων.  Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται, η παράβαση της 
υποχρέωσης κοινοποίησης µπορεί να συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πληµµέλεια, ικανή να 
συνεπάγεται την παρανοµία της εθνικής νοµοθεσίας µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επίκλιση 
και εφαρµογή της. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου αρ. 72(Ι)/2003, ο οποίος 
καθιερώνει διαδικασία πληροφόρησης για τις τεχνικές προδιαγραφές άλλων απαιτήσεων και 
κανόνων που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, κάθε τεχνικός 
κανόνας που θεσπίζεται ή υιοθετείται χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία 
κοινοποίησης καθίσταται άκυρος.   Παρατήρησα ότι η πιο πάνω προβλεπόµενη διαδικασία 
κοινοποίησης δεν ακολουθήθηκε σε σχέση µε τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
(Τροποποιητικό) Νόµο του 2006 (Ν. 48(Ι)/2006), ο οποίος ψηφίστηκε για σκοπούς εναρµόνισης 
της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
αναφέρονται πιο πάνω.  Η Τεχνική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεδρία της στις 29.11.2006 
επισήµανε ότι οκτώ κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου, από τα 22 τα οποία 
εναρµόνισαν τη νοµοθεσία τους µε την Οδηγία 2004/12/ΕΚ, δεν  είχαν ακολουθήσει τη διαδικασία 
τεχνικής πληροφόρησης, γεγονός το οποίο δυνατό να οδηγήσει στη διαδικασία επιβολής 
προστίµου για την κάθε χώρα. 

Ενόψει των πιο πάνω, αλλά χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση ακύρωσης του πιο πάνω 
τροποποιητικού Νόµου, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ετοίµασε νέο προσχέδιο νοµοθεσίας για 
αντικατάστασή του, το οποίο υποβλήθηκε στη Νοµική Υπηρεσία στις 17.8.2007 για νοµοτεχνικό 
έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 15.2.2008, και, όπως αντιλαµβάνοµαι, θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία τεχνικής πληροφόρησης που περιγράφεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ. 

(γ) Πρόγραµµα συλλογικού συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων στις επαρχίες 
Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου.  Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
(ΚΕΒΕ), µαζί µε αριθµό υπόχρεων διαχειριστών αποβλήτων συσκευασίας, ίδρυσε, το 2003, µη 
κερδοσκοπική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών, στο πλαίσιο των ευθυνών τους για 
ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόµου 32(Ι)/2002. 

Με βάση τις πρόνοιες των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµων του 2002 µέχρι 
2006, καθώς και των σχετικών Κανονισµών, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 21.7.2006, το σύστηµα συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών και 
αποβλήτων συσκευασιών της εν λόγω εταιρείας µέχρι την 31.7.2012.  Το σύστηµα αυτό  είναι το 
µόνο συλλογικό σύστηµα που λειτουργεί στην Κύπρο και  καλύπτει τις  επαρχίες Λευκωσίας και 
Λεµεσού. Επειδή, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, το 
σύστηµα αυτό συνεισφέρει σηµαντικά στις προσπάθειες ανακύκλωσης, καθώς και στην επίλυση 
προβληµάτων συσσώρευσης υλικών στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων, το 
Υπουργείο αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο την επέκταση του πιο πάνω 
προγράµµατος  και στις επαρχίες Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου.  Στα πλαίσια σχετικής 
µελέτης που έχει υποβάλει η υπό αναφορά εταιρεία στο Υπουργείο, σε σχέση µε την επέκταση του 
προγράµµατος, αιτήθηκε ενίσχυση από το Κράτος, ύψους £600.000 ανά έτος για τρία χρόνια, 
δηλαδή συνολικά £1.800.000 (€3.075.482).   

Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων σε σχετική επιστολή προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ηµερ. 
1.2.2008, ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι το σκέλος που αφορά στη χρηµατοδότηση της γενικής 
ενηµερωτικής εκστρατείας £900.000, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και συνεπώς µπορεί να εγκριθεί 
άµεσα από το Υπουργικό Συµβούλιο και να εφαρµοστεί, µε τρόπο ώστε να µη διεπιδοτηθούν, τουλάχιστο 
σε αυτή τη φάση, λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας.  Όσον αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών 
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δαπανών της εταιρείας ο ΄Εφορος ανέφερε ότι το ζήτηµα θα αξιολογηθεί αφού αποσαφηνιστεί µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο η Οδηγία 94/62/ΕΚ υποχρεώνει τους οικονοµικούς παράγοντες να 
επωµιστούν το σύνολο του κόστους διαχείρισης του συστήµατος ή δίδει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα 
κάλυψης ενός µέρους του κόστους αυτού. Για το πιο πάνω θέµα, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε, 
στις 31.1.2008, τις απόψεις της Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αντιλαµβάνοµαι δεν έχουν ακόµη 
δοθεί επίσηµα.  

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, µε βάση το άρθρο 6 του Νόµου, µέχρι τις 31.12.2005 θα έπρεπε να 
ανακτάται το 50%, τουλάχιστον, και να ανακυκλώνεται το 25%, τουλάχιστον, του βάρους των αποβλήτων 
συσκευασίας. Η επίτευξη των πιο πάνω ποσοτικών στόχων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 
συστήµατος, δηλαδή για την περίοδο 1.8.2006 – 31.7.2007, έχει συµπεριληφθεί στους όρους έγκρισης 
του συστήµατος της εταιρείας σύµφωνα µε τους οποίους η µη επίτευξή τους µπορεί να αποτελέσει λόγο 
ανάκλησης της έγκρισης.  Παρατήρησα ότι, σύµφωνα µε σχετική έκθεση που ετοιµάστηκε από την 
εταιρεία αναφορικά µε την ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας για την περίοδο 1.8.2006 – 31.7.2007, το 
συνολικό ποσοστό πραγµατικής ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ανήλθε σε µόλις 
7%.   

(δ)  Επικίνδυνα Απόβλητα 

(i) Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των στερεών αποβλήτων, στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως καθορίζονται στην Οδηγία 91/689, τα κράτη 
µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να δηµιουργηθεί ολοκληρωµένο και κατάλληλο δίκτυο 
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και να συνταχθεί σχέδιο διαχείρισής τους. Για 
συµµόρφωση µε τις εν λόγω πρόνοιες, ετοιµάστηκε το 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
Ν.215(Ι)/2002, η Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και αδειοδοτήθηκε αριθµός ιδιωτικών 
εγκαταστάσεων οι οποίες διαχειρίζονται συγκεκριµένους τύπους επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ 
υπάρχουν ακόµα σε εκκρεµότητα αιτήσεις για αδειοδότηση, οι οποίες δεν µπορούν να εξεταστούν 
από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος αφού δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες για τις 
εγκαταστάσεις των αιτητών από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Για διαχείριση των τύπων επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις, οι καταγραµµένες ποσότητες των οποίων είναι µικρές για να ελκύσουν επενδυτικό 
ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τοµέα, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανέθεσε, µετά από διαδικασία 
προσφορών, σε κοινοπραξία ιδιωτών συµβούλων από το εξωτερικό, µεταξύ άλλων, το σχεδιασµό 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο. Η τελική έκθεση 
των συµβούλων παραδόθηκε στην Υπηρεσία στις 7.12.2007 και έκτοτε εκκρεµεί η διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων µε τις επηρεαζόµενες Κοινότητες και η κατάθεσή της στο Υπουργικό Συµβούλιο 
για λήψη τελικής απόφασης. 

(ii)  Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Νόµου (Ν. 215(Ι)/2002), η Αρµόδια Αρχή οφείλει να τηρεί 
αρχείο, στο οποίο να καταχωρίζονται οι άδειες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν 
χορηγηθεί, καθώς και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, λεπτοµέρειες για τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
που διεξάγονται.  Παρατήρησα ότι το µητρώο αδειών βρίσκεται ακόµη σε διαδικασία 
συγκρότησης και ενηµέρωσης, µε αποτέλεσµα να µην είναι διαθέσιµα πλήρη στοιχεία βάσει των 
προνοιών του Νόµου.   

Μη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό 2037/2000 σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος. 

(α) Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 
του Κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα για την ανάκτηση, 
ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση και καταστροφή των ελεγχόµενων ουσιών που καθορίζονται 
στον υπό αναφορά Κανονισµό, οι οποίες επηρεάζουν το όζον, και λαµβάνουν όλα τα δυνατά 
προληπτικά µέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών των ελεγχόµενων ουσιών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά από την έκδοση, τον Οκτώβριο του 2005, αιτιολογηµένης γνώµης προς την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία λόγω της µη επαρκούς εφαρµογής των προνοιών του εν λόγω Κανονισµού, 
προχώρησε στην προώθηση νοµικών µέτρων εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 29.10.2007.  Το 
έγγραφο της προσφυγής αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στη µη ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου που να καθορίζει 
τα προσόντα των τεχνικών που χειρίζονται τις ελεγχόµενες ουσίες, στη µη εφαρµογή µέτρων για έλεγχο των 
διαρροών ελεγχόµενων ουσιών, στη µη εφαρµογή συστήµατος για την προώθηση και ανάκτηση των 
ελεγχόµενων ουσιών και στην έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά µε τις ποσότητες ελεγχόµενων ουσιών 
που συλλέχθηκαν και καταστράφηκαν. 

Στο Υπόµνηµα Αντικρούσεως που καταχωρίστηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις 30.1.2008, 
αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θεωρεί πως οι πλείστες παραλείψεις 
συµµόρφωσης που αναφέρονται στην προσφυγή καλύπτονται µε την υιοθέτηση, από µέρους της 
∆ηµοκρατίας, του περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Τροποποιητικού) 
Νόµου του 2007 (Ν.175(Ι)/2007), των περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του 
Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Κανονισµών του 2007 (Κ.∆.Π. 622/2007) και των  περί των 
Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά µε Ελεγχόµενες 
Ουσίες και Εξοπλισµό) Κανονισµών του 2007 (Κ.∆.Π. 623/2007), οι οποίοι δηµοσιεύθηκαν στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2007, 28.12.2007 και 28.12.2007, αντίστοιχα.   
Αναφορικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µη δηµιουργία, από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, συστήµατος για την προώθηση της ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής 
αποκατάστασης και καταστροφής ελεγχόµενων ουσιών, επισηµαίνεται ότι καθώς η κατασκευή 
κατάλληλων εγκαταστάσεων στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη, η 
∆ηµοκρατία προωθεί την αποθήκευση και εξαγωγή τους.  

(β) Χρήση ουσιών τύπου halons σε πλοία του Κυπριακού νηολογίου. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.4(v) του Κανονισµού 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, τα συστήµατα 
πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες που περιέχουν ουσίες halons θα έπρεπε να 
παροπλιστούν και οι ουσίες αυτές να ανακτώνται σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία.  Με βάση 
τα πιο πάνω, η πυροσβεστική ουσία halons θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί από τα πλοία που είναι 
εγγεγραµµένα στο Κυπριακό νηολόγιο, από την 1.5.2004. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπέδειξε µε επιστολές της προς το Τµήµα 
Εµπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων την ανάγκη συµµόρφωσης µε τις 
πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισµού, οι οποίες ωστόσο, εξακολουθούν να µην εφαρµόζονται. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε επιστολή της ηµερ. 5.7.2007, 
αναφέρει ότι ενδέχεται να εξεταστεί το ενδεχόµενο λήψης νοµικών µέτρων κατά της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας λόγω µη συµµόρφωσής της µε τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισµού, ενώ σε 
επιστολή του ∆ιευθυντή Εµπορικής Ναυτιλίας προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ηµερ. 
10.8.2007, αναφέρεται ότι, λόγω του πιο πάνω θέµατος έχει απαγορευτεί από τις Ισπανικές Αρχές 
η είσοδος ορισµένων Κυπριακών πλοίων στα λιµάνια της Ισπανίας.   

Εθνικό µητρώο δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και αναφορές και υποβολή 
στοιχείων σε σχέση µε τις κλιµατολογικές αλλαγές. 

(α) Με βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, η  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε, στις 
18.7.2007, απόφαση σχετικά µε το εθνικό σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου της Κύπρου για την περίοδο 2008-2012.  Η Επιτροπή αποδέχθηκε το εθνικό σχέδιο 
της Κύπρου  αλλά η εγκριθείσα ετήσια ποσότητα δικαιωµάτων προς κατανοµή ήταν κατά 23% 
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µικρότερη από εκείνη που πρότεινε η Κύπρος.  Σύµφωνα µε υπολογισµούς της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος, η µείωση αυτή, µεταφραζόµενη σε απόλυτα οικονοµικά µεγέθη µε τα σηµερινά 
δεδοµένα, αντιστοιχεί σε αξία που υπερβαίνει τα £100 εκ.   

Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης, το εθνικό σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων αναθεωρήθηκε 
και το προσχέδιο του αναθεωρηµένου Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπής 
Αερίων Θερµοκηπίου υποβλήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή στην Αρµόδια Αρχή (Υπουργό 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) στις αρχές Φεβρουαρίου 2008, η οποία παρείχε 
την έγκρισή της γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου.  Αντιλαµβάνοµαι ότι το Εθνικό Σχέδιο θα υποβληθεί 
προσεχώς στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(β) Σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της αλλαγής του 
κλίµατος και το σχετικό Πρωτόκολλο του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της 
οφείλουν να υποβάλλουν, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εκθέσεις για τις εκποµπές αερίων που 
επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου καθώς και για τις πολιτικές και µέτρα που 
λαµβάνονται για τη µείωσή τους.  Η απόφαση αρ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηµερ. 11.2.2004, για καθιέρωση µηχανισµού 
παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην 
Κοινότητα και εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κιότο, διευκρινίζει, µεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων των κρατών σε σχέση µε τις κλιµατολογικές αλλαγές. 

Τόσο κατά το 2006, όσο και το 2007, αποστάληκαν από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
προειδοποιητικές επιστολές σχετικά µε τη µη έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω αναφορών από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι οποίες απαντήθηκαν µε την υποβολή των ζητούµενων στοιχείων.  Στις 
απαντητικές επιστολές εκφράζεται η άποψη ότι, λόγω του ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν είναι ενταγµένη 
στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών ούτε στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για αποστολή εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου, αλλά επειδή επιθυµεί να συµβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κοινότητα για την 
καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, προτίθεται να υποβάλλει εθελοντικά τις σχετικές πληροφορίες 
προς την Επιτροπή. 

Παρόλο που στην προηγούµενη Έκθεσή µου εισηγήθηκα όπως, ενόψει της διχογνωµίας που 
παρατηρείται µεταξύ της Επιτροπής και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αναφορικά µε την 
υποχρέωση υποβολής των πιο πάνω στοιχείων, γίνουν ενέργειες για διευκρίνιση του όλου 
θέµατος, εισήγηση µε την οποία η Υπηρεσία συµφώνησε, το θέµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
εκκρεµότητα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 23.10.2007 προειδοποιητική επιστολή σύµφωνα µε την οποία οι 
πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις 21.3.2007 βάσει του 
άρθρου 3.2 της προαναφερόµενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ελλιπείς. Η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος ανέφερε προς τη Νοµική Υπηρεσία ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος εξακολουθεί να διατυπώνει την άποψη ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εξαιρείται των 
δεσµεύσεων της εν λόγω Οδηγίας, ωστόσο τα επιπρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, 
υποβλήθηκαν. 

∆ίκτυο «Φύση 2000» 

(α) Γενικά.  Με βάση το άρθρο 3 της Οδηγίας 92/43 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, συστάθηκε ένα συνεκτικό Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών, 
επονοµαζόµενο «Φύση 2000»(«Natura 2000»).  Σύµφωνα µε την Οδηγία αυτή, κάθε κράτος µέλος 
συµβάλλει στη σύσταση του δικτύου και για το σκοπό αυτό ορίζει τόπους ως ειδικές ζώνες 
διατήρησης και, βασιζόµενο σε καθορισµένα από την Οδηγία κριτήρια, προτείνει κατάλογο Τόπων 
Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) στο έδαφός του. Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
απέστειλε, περί τα τέλη του 2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάλογο µε 38 προτεινόµενες 
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περιοχές οι οποίες εγκρίθηκαν για ένταξη στο «Φύση 2000» το Μάρτιο του 2008.  

(β) Ένταξη χερσονήσου Ακάµα στο ∆ίκτυο. Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 21.12.2005, τις 
πρόνοιες του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της χερσονήσου του Ακάµα, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία 
και διαχείριση της περιοχής και µε απόφασή του ηµερ. 4.10.2007 ενέκρινε τη σύσταση ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής η οποία έχει ως βασικό ρόλο την επιτήρηση της πορείας του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου και των 
επιµέρους έργων. 

Επισήµανα ότι, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Συµβουλίου της Ευρώπης ηµερ. 2.10.2007, 
κατά τη διάρκεια συνάντησης µεταξύ 27 - 30.11.2006, η ∆ιαρκής Επιτροπή  (Standing Committee) 
της Συνθήκης της Βέρνης, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη υποχρεώνονται να προστατεύουν 
τους πληθυσµούς της άγριας χλωρίδας και πανίδας και να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα 
είδη και σε όσα είδη κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, κάλεσε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να εφαρµόσει 
πλήρως την Εισήγηση Αρ. 63 (1997) για την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα και ιδιαίτερα 
των παραλιών όπου γεννούν τα δύο προστατευόµενα είδη χελωνών που συναντώνται στην 
Κύπρο.  Το Γραφείο της Συνθήκης της Βέρνης ζήτησε περαιτέρω ενηµέρωση αναφορικά µε την 
διακήρυξη µέρους της χερσονήσου του Ακάµα ως εθνικού δάσους και των µέτρων προστασίας των 
ευαίσθητων ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

Επίσης, σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409 περί της διατήρησης των άγριων πτηνών, προβλέπονται µέτρα 
ειδικής διατήρησης που αφορούν στον οικότοπό τους, και τα κράτη µέλη οφείλουν να καθορίζουν ως 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), κατάλληλα σε αριθµό και επιφάνεια εδάφη, για τη διατήρηση των ειδών 
αυτών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη όπου εφαρµόζεται η υπό αναφορά Οδηγία.  Η 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέστειλε, στις 29.11.2007, προειδοποιητική επιστολή σύµφωνα 
µε την οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία παρέλειψε να χαρακτηρίσει ως ΖΕΠ τα πιο κατάλληλα, σε αριθµό και 
µέγεθος,  εδάφη για προστασία των ειδών που αναφέρονται στην Οδηγία 79/409 και συνεπώς παρέβη τις 
υποχρεώσεις της µε βάση το άρθρο 4 της εν λόγω Οδηγίας ενώ αρκετά από τα κενά που επισηµαίνονται 
στην υπό αναφορά επιστολή σε σχέση µε τις ΖΕΠ, οφείλονται στο µη χαρακτηρισµό της χερσονήσου του 
Ακάµα ως ΖΕΠ. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι η συµπερίληψη, µέρους τουλάχιστον, της χερσονήσου του Ακάµα στο δίκτυο 
«Φύση 2000» προσκρούει σε αντιδράσεις των επηρεαζόµενων Κοινοτήτων και ιδιοκτητών γης ως 
προς τον καθορισµό των ορίων της περιοχής που τελικά θα ενταχθεί. Η καθυστέρηση που 
προκύπτει στον καθορισµό των ορίων της περιοχής που θα ενταχθεί στο ∆ίκτυο έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη προώθηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής, το οποίο, όπως 
αναφέρεται και πιο πάνω, έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο από το 2005. 

(γ) Αιτήσεις για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ.  Κατά την προκαταρκτική εξέταση των αιτήσεων για 
παραχώρηση άδειας ανάπτυξης γηπέδων γκολφ από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, έχει διαπιστωθεί ότι 
σε τρεις, τουλάχιστον, περιπτώσεις, µέρος της γης που προτείνεται για την ανάπτυξη εµπίπτει στο ∆ίκτυο 
«Φύση 2000», γεγονός που απαγορεύεται ρητά από τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.  
Επέσυρα την προσοχή της Υπηρεσίας στο πιο πάνω γεγονός, αφού οι υπό αναφορά αιτήσεις, µετά την 
ολοκλήρωση της εξέτασής τους από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, θα προωθηθούν στην Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος για απόψεις. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω είναι σε γνώση της Υπηρεσίας και 
θα τύχουν της ανάλογης αξιολόγησης κατά την εξέταση των µελετών εκτίµησης επιπτώσεων στο 
περιβάλλον που υποβλήθηκαν. 

(δ) Προστασία κυπριακού νερόφιδου.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη Έκθεσή µου, κατόπιν 
καταγγελίας κατά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέστειλε στις 
21.3.2007 προειδοποιητική επιστολή για µη συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ότι αφορά στη διατήρηση και 
προστασία του ενδηµικού Κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca). Σύµφωνα µε την υπό αναφορά 
επιστολή, οι Κυπριακές Αρχές δεν είχαν περιλάβει στον εθνικό κατάλογο των προτεινόµενων τόπων 
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κοινοτικής σηµασίας την περιοχή της λίµνης Παραλιµνίου και ανέχονται δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν 
το είδος και καταστρέφουν τον οικότοπό του στην περιοχή αυτή καθώς και στο φράγµα Ξυλιάτου. Σε 
απαντητική επιστολή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ότι προγραµµατιζόταν, µέχρι 
το τέλος του 2007, να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να προταθεί η ένταξη της περιοχής 
της λίµνης Παραλιµνίου στο «Φύση 2000».  Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την 
απάντηση της Κύπρου στην υπό αναφορά προειδοποιητική επιστολή, διατύπωσε, στις 5.6.2008, 
αιτιολογηµένη γνώµη, δυνάµει του άρθρου 296 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
λόγω παραβίασης της Οδηγίας 92/43 για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και καλεί την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για συµµόρφωση εντός δύο µηνών.  

Όπως διαπιστώθηκε, δεν συµπληρώθηκαν ακόµα οι αναγκαίες διεργασίες για προώθηση της ένταξης 
της περιοχής της λίµνης Παραλιµνίου στο ∆ίκτυο, λόγω µη συναίνεσης των ιδιοκτητών γης στην περιοχή.  
Η καθυστέρηση ένταξης της περιοχής αυτής ενδεχοµένως να έχει ως αποτέλεσµα την παραποµπή της 
∆ηµοκρατίας στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε πιθανότητα επιβολής προστίµου. 

(ε) Χρηµατοδότηση ∆ικτύου.  Η Κύπρος έχει εξασφαλίσει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για χρηµατοδότηση ύψους €900.000, από το Κονδύλι της  Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης για το 2004, για 
την ετοιµασία διαχειριστικών σχεδίων οκτώ περιοχών του ∆ικτύου και €600.000 για την ετοιµασία 
διαχειριστικών σχεδίων για άλλες 13 περιοχές από το Κονδύλι της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης για το  
2006.  Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, στις 30.7.2004, τη συγχρηµατοδότηση µε ποσό 
ύψους £1.530.766, που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής δαπάνης ύψους περίπου 
£2,6 εκ., µέσω του Ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE, για την εκπόνηση πιλοτικών διαχειριστικών 
πρακτικών σε πέντε περιοχές του ∆ικτύου.  

(i) Εκταµίευση Κονδυλίων που εξασφαλίστηκαν από τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση 2004. 
Παρόλο που εξασφαλίστηκε έγκριση για χρηµατοδότηση της ετοιµασίας των διαχειριστικών σχεδίων 
για οκτώ περιοχές του ∆ικτύου, ύψους €900.000, το συνολικό ποσό της αξίας των συµβολαίων που 
συνάφθηκαν, µε σηµαντική καθυστέρηση, ανέρχεται µόλις στα €498.061 συν Φ.Π.Α..  Οι 
πραγµατικές συνολικές δαπάνες που διενεργήθηκαν µέχρι τις 31.12.2007 ανήλθαν σε €202.102 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ενώ µέσα στο 2008 ολοκληρώθηκε η διενέργεια των σχετικών 
δαπανών, οι οποίες εκταµιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(ii) Εκταµίευση Κονδυλίων που εξασφαλίστηκαν από τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση 2006.  Από 
τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση 2006 εξασφαλίστηκε έγκριση για χρηµατοδότηση της ετοιµασίας 
σχεδίων για άλλες 13 περιοχές του ∆ικτύου, ύψους €600.000. Όπως αναφέρεται στη σχετική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµερ. 1.8.2007, όπως τροποποιήθηκε στις 24.7.2007, η 
τελευταία ηµεροµηνία σύναψης των σχετικών συµβολαίων είναι η 15.12.2008 και η τελευταία 
ηµεροµηνία εκτέλεσής τους η 15.12.2009. Η προκήρυξη των προσφορών για την ετοιµασία των 
διαχειριστικών σχεδίων δηµοσιεύτηκε στις 28.12.2007 και στις 12.5.2008, το Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου κατακύρωσε τις προσφορές που αφορούν στην ετοιµασία 
διαχειριστκών σχεδίων για οκτώ περιοχές, ενώ για τα διαχειριστικά σχέδια των υπόλοιπων πέντε 
περιοχών οι προσφορές, έχουν επαναπροκηρυχθεί.   

Επισήµανα ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην προκήρυξη και κατακύρωση των υπό 
αναφορά προσφορών περιορίζει τα χρονικά περιθώρια εκτέλεσης των έργων και θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα έτσι ώστε αυτά να αποπερατωθούν έγκαιρα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκταµίευση των σχετικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(iii) Εκταµίευση κονδυλίων µέσω του προγράµµατος LIFE. Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, 
υπογράφτηκαν συµφωνίες µεταξύ της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Τµήµατος Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών, ∆ασών, και του Ταµείου Θήρας, ως εταίρων, καθώς και τεσσάρων ιδιωτικών 
οργανισµών που ανέλαβαν την ετοιµασία διαχειριστικών σχεδίων, διάφορες δράσεις, και µεταξύ 
άλλων, τον έλεγχο του έργου, τη συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών και την ετοιµασία 
των οικονοµικών εκθέσεων για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   
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Στη σχετική πρόταση, τίθεται ως ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου η 30.4.2008.  Η Υπηρεσία ζήτησε 
στις 31.1.2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράταση του προγράµµατος για περίοδο εννέα µηνών, 
δηλαδή µέχρι την 31.10.2008, καθώς και µερική ανακατανοµή του συνολικού ποσού στις επιµέρους δράσεις 
του προγράµµατος, αιτήµατα τα οποία εγκρίθηκαν στις 25.4.2008.  

Επεµβάσεις στη θαλάσσια περιοχή Λεµεσού.  Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
πληροφόρησε  µε επιστολή της ηµερ. 27.8.2007, τον Μόνιµο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε καταγγελία σχετικά µε την πιθανή 
παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην περιοχή της Λεµεσού, στην οποία 
αναφερόταν, µεταξύ άλλων, η εγκατάλειψη στην είσοδο του λιµανιού, ναυαγίου πλοίου το οποίο 
περιέχει φορτίο αµιάντου και συνεπώς, οποιαδήποτε εργασία τελικής διάθεσής του πρέπει να 
διενεργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι, λόγω έλλειψης της απαιτούµενης τεχνογνωσίας και εµπειρίας, η Αρχή Λιµένων 
Κύπρου βρίσκεται στο στάδιο πρόσληψης ειδικών συµβούλων µε στόχο τη διευθέτηση του όλου 
θέµατος. 

Εξώδικη Ρύθµιση Αδικηµάτων.  Παρόλο που η διαδικασία εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων για τον 
Τοµέα Αποβλήτων θεσπίστηκε µε τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόµο 
του 2006 (Ν.17(Ι)/2006), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24.2.2006, η υπό αναφορά διαδικασία δεν έχει ακόµη 
τεθεί σε εφαρµογή. Ο µοναδικός Τοµέας της Υπηρεσίας όπου εφαρµόζεται, από το 2004, η διαδικασία 
εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων είναι ο Τοµέας Ρύπανσης, σε σχέση µε την τήρηση των προνοιών του περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόµου (Ν.106(Ι)/2002). 

Σύµφωνα µε το µητρώο εξώδικων προστίµων που τηρείται στον Τοµέα Ρύπανσης, εκδόθηκαν, από το 
2004, ειδοποιήσεις εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων σε 107 περιπτώσεις, για συνολικό ποσό ύψους 
£13.170.  Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις φορέων εκµετάλλευσης, στους οποίους εκδόθηκε 
ειδοποίηση εξώδικης ρύθµισης αδικήµατος κατά το 2005 η πληρωµή της οποίας ακόµα εκκρεµεί.  Για τις 
περιπτώσεις αυτές έχουν σταλεί εκθέσεις στο Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίες ορισµένες φορές ήταν σε 
συνάρτηση µε άλλα αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί, για λήψη νοµικών µέτρων. 

Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις.  Σύµφωνα µε το άρθρο 13.1 του Νόµου 215(Ι)/2002 και το άρθρο 24 του 
Νόµου 106(Ι)/2002, η Αρµόδια Αρχή και οι Επιθεωρητές που διορίζονται από αυτήν, πραγµατοποιούν 
τους απαραίτητους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις µε σκοπό τη διασφάλιση της 
εφαρµογής των προνοιών της νοµοθεσίας. 

(α) Παρατήρησα ότι δεν τηρείται επίσηµο κεντρικό µητρώο επιθεωρήσεων, µε αποτέλεσµα να 
δυσχεραίνεται η άσκηση ελέγχου και η διασφάλιση της διενέργειας ικανοποιητικού αριθµού 
επιθεωρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση επαναληπτικών επιθεωρήσεων στις περιπτώσεις όπου 
δίνεται προθεσµία για διόρθωση της παράβασης. Αντιλαµβάνοµαι ότι, για τον Τοµέα Ρύπανσης, 
εξετάζεται ήδη η δυνατότητα συγκρότησης κεντρικής µηχανογραφηµένης βάσης δεδοµένων, σε 
συνεργασία µε τα Τµήµατα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, και 
εισηγήθηκα όπως η δυνατότητα αυτή διερευνηθεί για το σύνολο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ώστε να 
συγκροτηθεί µια συγκεντρωτική βάση δεδοµένων που να καλύπτει τις επιθεωρήσεις όλων των Τοµέων 
της Υπηρεσίας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι από τις αρχές του 2008 ο Τοµέας Ρύπανσης 
διατηρεί παράλληλα ηλεκτρονικό αρχείο µε όλες τις επισκέψεις που γίνονται για σκοπούς επιθεώρησης 
αλλά και για αδειοδότηση, εξέταση παραπόνων, ατυχήµατα ρύπανσης, επίδοση προειδοποιητικών 
επιστολών και εξωδίκων. 

(β) Όπως διαπίστωσα δεν εφαρµόζεται οµοιόµορφη πολιτική αναφορικά µε την καταγραφή των 
αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων.  Επίσης, δεν τηρούνται οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε 
επιθεωρήσεις κατά τις οποίες δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε παράβαση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του άρθρου 40 του Νόµου 215(Ι)/2002 και του άρθρου 28 του Νόµου 106(Ι)/2002.  Εισηγήθηκα τη 
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δηµιουργία πρότυπου εντύπου επιθεώρησης το οποίο να συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση και 
επισήµανα ότι η Υπηρεσία περιορίζεται στον έλεγχο για σκοπούς αδειοδότησης/ ανανέωσης άδειας 
και την επιτόπου εξέταση καταγγελιών, µε αποτέλεσµα η συχνότητα των επιθεωρήσεων σε σχέση 
µε τον επιθυµητό όγκο να είναι περιορισµένη. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, ο Τοµέας Ρύπανσης έχει ετοιµάσει 
από το Μάρτιο του 2008 ειδικό έντυπο το οποίο συµπληρώνεται σε κάθε επίσκεψη.  Επίσης µε 
ενηµέρωσε ότι κατά το 2008 έχει ετοιµαστεί πρόγραµµα επιθεωρήσεων και έχουν ολοκληρωθεί 
επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο 
της Ρύπανσης και ότι αναµένεται να ολοκληρωθούν επιθεωρήσεις σε σταθµούς επεξεργασίας 
λυµάτων, πτηνοσφαγεία και αγελαδοτροφεία µέχρι το τέλος του χρόνου. 

(γ) Απόρριψη οικιακών λυµάτων.  Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών και του Εδάφους Νόµου του 2002, τα οικιακά λύµατα που προέρχονται από νοικοκυριά ή 
επιχειρήσεις των Επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας, οι οποίες δεν καλύπτονται από 
αποχετευτικό σύστηµα, πρέπει να απορρίπτονται στο σταθµό της Βαθιάς Γωνιάς, ο οποίος 
αποτελεί το µόνο σταθµό επεξεργασίας οικιακών λυµάτων, πέραν του αποχετευτικού συστήµατος 
στις Επαρχίες αυτές.  Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς, το Τµήµα Ανάπτυξης Υδάτων 
(ΤΑΥ) επιβάλλει τέλη για την απόρριψη τόσο των οικιακών λυµάτων που προέρχονται από 
νοικοκυριά όσο και εκείνων που προέρχονται από επιχειρήσεις. 

Από την ηµεροµηνία επιβολής των τελών υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους βοθροκαθαριστές, 
πολλοί από τους οποίους, από τον Ιανουάριο του 2007, αρνούνται να παραλάβουν τα σχετικά 
τιµολόγια επιβολής τέλους για απόρριψη στο σταθµό της Βαθιάς Γωνιάς, επικαλούµενοι ότι η επιβολή 
τελών οδήγησε σε αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ τους αφού αρκετοί συνάδελφοί τους, αντί να 
µεταφέρουν τα λύµατα στη Βαθιά Γωνιά και να πληρώσουν το απαιτούµενο τέλος, τα απορρίπτουν 
παράνοµα σε χωράφια ή αγωγούς των Συµβουλίων Αποχετεύσεων.  Σύµφωνα µε στοιχεία του ΤΑΥ, 
κατά το 2007 παραλήφθηκαν στο σταθµό Βαθιάς Γωνιάς για επεξεργασία, 272 126 κ.µ. οικιακών 
λυµάτων, σε σύγκριση µε 323 654 κ.µ. το 2006, δηλαδή επήλθε µείωση της τάξης του 16%.  Μέρος 
αυτής της µείωσης οφείλεται στην επέκταση του αποχετευτικού συστήµατος, όµως ένα άλλο µέρος 
ενδεχοµένως να οφείλεται και στην αύξηση των παράνοµων απορρίψεων λυµάτων σε άλλους χώρους. 

Από στοιχεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας 
υπάρχουν σε ισχύ 84 άδειες κατηγορίας «Α» που αφορούν σε βοθροφόρα οχήµατα, ενώ, 
σύµφωνα µε στοιχεία του σταθµού Βαθιάς Γωνιάς, µόνο 58 από αυτά είναι καταχωρισµένα στο 
σύστηµα του σταθµού για απόρριψη λυµάτων. Όπως προκύπτει, οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων 26 
βοθροφόρων οχηµάτων ενδεχοµένως να απορρίπτουν παράνοµα τα απόβλητά τους σε άλλους 
χώρους και εισηγήθηκα όπως το θέµα διερευνηθεί από την Υπηρεσία, ως Αρµόδια Αρχή. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική 
ηµερίδα για τη ρύπανση από απόρριψη αστικών λυµάτων στην οποία προσκλήθηκαν και 
εκπρόσωποι των συνδέσµων βοθροκαθαριστών, επισήµανε, όµως, ότι υπάρχει αδυναµία στον 
έλεγχο, από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, των παράνοµων απορρίψεων, οι οποίες γίνονται 
νυκτερινές ώρες ή σε απόµερα µέρη, και ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, την Αστυνοµία και τις Τοπικές Αρχές για πάταξη του 
φαινοµένου. 

4.11 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 
Mέρος Α 

Η επιδείνωση της υδατικής κατάστασης στην Κύπρο. 

(α)  Η ανάγκη για µεταφορά πόσιµου νερού µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην 
Κύπρο.  Λόγω της εξάντλησης των αποθεµάτων νερού στα φράγµατα και της σηµαντικής 
επιδείνωσης της υδατικής κατάστασης στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007 - 2008,  η οποία είχε 
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ως αποτέλεσµα την εφαρµογή αυστηρών περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση νερού και τη 
λήψη δαπανηρών µέτρων για εξασφάλιση της απόλυτα αναγκαίας ποσότητας πόσιµου νερού, η 
Υπηρεσία µου προέβηκε σε µια γενική αξιολόγηση των λόγων που συνέτειναν στην επιδείνωση 
του υδατικού προβλήµατος όπως άρχισε να παρουσιάζεται από το 2005 και µετά. 

Όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους της Έκθεσής µου, οι κυριότεροι 
λόγοι που συνέτειναν στην επιδείνωση της υδατικής κατάστασης ήταν η µη εφαρµογή των 
αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου για εφαρµογή περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση 
νερού για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης και η µη έγκαιρη προώθηση της κατασκευής τρίτης 
µονάδας αφαλάτωσης στη Λεµεσό.  Η επιδείνωση αυτή οδήγησε, εκτός από την επιβολή 
αυστηρών περικοπών στην παροχή νερού, οι οποίες ταλαιπωρούν τους καταναλωτές, στην 
προώθηση πολύ δαπανηρών λύσεων εξασφάλισης πόσιµου νερού για κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης του τόπου.  Συγκεκριµένα, για αντιµετώπιση του προβλήµατος, τον Απρίλιο 2008 
συνάφθηκε σύµβαση για τη µεταφορά 8 000 000 κ.µ. νερού από την Ελλάδα, µε κόστος ύψους €35 εκ., 
πλέον των δαπανών για τα απαιτούµενα έργα υποδοµής, που υπολογίστηκαν στα €1,6 εκ. και το κόστος 
αγοράς του νερού από την ΕΥ∆ΑΠ, ύψους €4,4 εκ.  Επισήµανα ότι το κόστος αγοράς νερού από 
την Ελλάδα είναι πολλαπλάσιο του κόστους νερού που παρέχεται από φράγµατα (€0,7/κ.µ), τις 
υφιστάµενες µονάδες αφαλάτωσης (µέσος όρος €0,836/κ.µ) και την πλωτή µονάδα αφαλάτωσης 
(€1,39/κ.µ), η κατασκευή της οποίας επίσης προωθήθηκε για αντιµετώπιση του υδατικού 
προβλήµατος. 

(β)   ∆ιάθεση νερού για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης.  Οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης της 
Κύπρου ανέρχονται σε περίπου 85 εκ. κ.µ. νερού και καλύπτονται από τα αποθέµατα νερού στα 
φράγµατα, το νερό που παράγεται στις µονάδες αφαλάτωσης και από άντληση νερού από 
Κυβερνητικές γεωτρήσεις. 

Για ικανοποίηση των ετήσιων αρδευτικών αναγκών της Κύπρου υπολογίζεται ότι χρειάζονται 
περίπου 180 εκ. κ.µ. νερού, από τα οποία τα 70 εκ. κ.µ. νερού αφορούν σε περιοχές που 
αρδεύονται από Κυβερνητικά υδατικά έργα και 110 εκ. κ.µ. νερού σε περιοχές που αρδεύονται από 
ιδιωτικά έργα ή Αρδευτικά Τµήµατα.  Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται κυρίως από τα αποθέµατα 
νερού σε φράγµατα, από ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγές, από Κυβερνητικές γεωτρήσεις και 
ανακυκλωµένο νερό.    

Το νερό που παρέχεται από φράγµατα διατίθεται ανάλογα µε τα αποθέµατα νερού σε αυτά, και σε 
περιόδους ανοµβρίας επιβάλλονται περιοριστικά µέτρα για µερική µόνο κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών. 

Λόγω της πολυοµβρίας της περιόδου 2002 – 2004, που είχε ως αποτέλεσµα την υπερχείλιση όλων 
σχεδόν των φραγµάτων της Κύπρου, παρόλο που η βροχόπτωση και η ροή στα φράγµατα κατά το 
2005 ήταν χαµηλή, δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε περιοριστικά µέτρα στην παροχή νερού για άρδευση 
µε αποτέλεσµα να καταναλωθούν, για σκοπούς άρδευσης, συνολικά  63 εκ. κυβ. µέτρα νερού κατά το 
2005. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στη µείωση των αποθεµάτων νερού στα φράγµατα κατά 61 εκ. κ.µ. 
κατά τη διάρκεια του έτους, από 189 εκ. κ.µ. την 1.1.2005 σε 128,2 εκ. κ.µ. την 1.1.2006. 

Ενόψει της άσχηµης υδατικής κατάστασης του 2006, αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά η βροχόπτωση 
ήταν πολύ χαµηλότερη της κανονικής, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
υπέβαλε πρόταση για λήψη περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση νερού για άρδευση, τα οποία το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 5.4.2006.  Σύµφωνα µε την πρόταση που υποβλήθηκε στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, η συνολική ποσότητα νερού που θα διατίθετο για άρδευση  υπολογίστηκε στα 
39,5 εκ. κ.µ., ενώ, όπως διαπίστωσα, η πραγµατική ποσότητα που τελικά παραχωρήθηκε ανήλθε στα 
48,6 εκ. κ.µ. νερού.  Το τελικό απόθεµα νερού στα φράγµατα την 1.1.2007 µειώθηκε περαιτέρω στα 
61,0 εκ. κ.µ. 

Λόγω της παρατεταµένης περιόδου ανοµβρίας, η υδατική κατάσταση το 2007 επιδεινώθηκε 
περαιτέρω και το  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε τη λήψη 
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περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση νερού για ύδρευση και άρδευση τα οποία εγκρίθηκαν από 
το Υπουργικό Συµβούλιο στις 17.1.2007.   Σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Υπουργείου, 
προβλεπόταν η παραχώρηση νερού για κάλυψη του 40% των αρδευτικών αναγκών των µόνιµων 
φυτειών, του 50% των αναγκών θερµοκηπίων και του 30% των ποσοτήτων για άρδευση γηπέδων 
γκολφ που αρδεύονται από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, ενώ δεν θα παραχωρούνταν 
οποιεσδήποτε ποσότητες νερού για κάλυψη των αναγκών των εποχιακών φυτειών µετά την 
1.5.2007.  Με βάση τις πιο πάνω περικοπές, υπολογίστηκε ότι οι συνολικές ποσότητες νερού που 
θα παραχωρούνταν για σκοπούς άρδευσης θα ανέρχονταν σε 20 εκ. κ.µ., εκ των οποίων 
ποσότητα 10,3 εκ. κ.µ. θα καλυπτόταν από φράγµατα.  Για σκοπούς ύδρευσης προβλέπονταν 
περικοπές της τάξης του 20%, οι οποίες, σύµφωνα µε την υπό αναφορά πρόταση, θα 
ανακοινώνονταν αργότερα, και η παραχώρηση συνολικής ποσότητας 57 εκ. κ.µ. νερού. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος, οι πραγµατικές ποσότητες νερού που διατέθηκαν για σκοπούς 
ύδρευσης και άρδευσης ανήλθαν σε 74 εκ. κ.µ. και 35,6 εκ., αντίστοιχα, διατέθηκαν δηλαδή επιπλέον 
ποσότητες  17 εκ. κ.µ. και 15,6 εκ. κ.µ. νερού για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης, αντίστοιχα.  

Επισήµανα ότι τα 14,4 εκ. κ.µ από τη συνολική επιπλέον ποσότητα των 15,6 εκ. κ.µ.  νερού που 
διατέθηκε για σκοπούς άρδευσης  προερχόταν από φράγµατα και αφορούσε σε περιοχές που 
καλύπτονται από το Ενιαίο Σχέδιο του Νοτίου Αγωγού.  Συνεπώς, η ποσότητα αυτή θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί και για σκοπούς ύδρευσης.   Η παραχώρηση της πιο πάνω επιπλέον ποσότητας 
νερού από τα φράγµατα  συνέτεινε σηµαντικά στη µείωση των αποθεµάτων τους, τα οποία κατά την 
1.1.2008 ανέρχονταν σε µόλις 25,2 εκ. κ.µ.   

∆ιαπίστωσα επίσης ότι, κατά το 2007, δεν επιβλήθηκαν οποιεσδήποτε περικοπές στην παροχή νερού 
για σκοπούς ύδρευσης, παρόλο που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου προνοούσε για περικοπές ύψους 20%.   

Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην υπέρβαση 
στις ποσότητες νερού που παραχωρήθηκαν για άρδευση ήταν η παραχώρηση νερού για άρδευση 
χειµερινών εποχιακών φυτειών και χόρτων δέσµης, η οποία δεν προβλεπόταν στα σενάρια που 
υποβλήθηκαν στο Υπουργικό Συµβούλιο και η παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού στις 
περιοχές Κοκκινοχωριών για κάλυψη των αναγκών των πατατοφυτειών, αφενός για αντιµετώπιση του 
παγετού που παρατηρήθηκε και αφετέρου λόγω παράτασης άρδευσής τους για περίπου δύο µήνες, 
αφού η συγκοµιδή τους κατέστη αδύνατη λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων.  Με πληροφόρησε επίσης 
ότι οι ενέργειες αυτές είχαν υλοποιηθεί κατόπιν προφορικών οδηγιών του Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µετά από συσκέψεις µε τις διάφορες Κοινότητες, Αγροτικές 
Οργανώσεις και οµάδες γεωργών.     

Όσον αφορά στην µη εφαρµογή της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για επιβολή περικοπών 
της τάξης του 20% στις ποσότητες νερού που παραχωρήθηκε για σκοπούς ύδρευσης, ο ∆ιευθυντής 
του Τµήµατος µε ενηµέρωσε ότι το Τµήµα δεν πήρε σχετικές οδηγίες για εφαρµογή του µέτρου αυτού, 
παρά τις σχετικές επανειληµµένες επιστολές του  προς το Υπουργείο και ότι το Τµήµα είχε προτείνει 
την άµεση επιβολή των περικοπών. 

Επίσης, διαπίστωσα ότι σε ορισµένες περιπτώσεις παραχωρήθηκαν πρόσθετες ποσότητες νερού σε 
γεωργούς, πέραν των ποσοστών που δικαιούνταν µε βάση την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, κατόπιν εγκρίσεων των Επαρχιακών Μηχανικών του ΤΑΥ, ενώ διαπίστωσα ότι, κατά τη 
διάρκεια του 2007, σηµειώθηκαν υπερκαταναλώσεις νερού στα Κυβερνητικά Αρδευτικά Έργα, 
ύψους 2,3 εκ. κ.µ. νερού, οι οποίες αφορούν κυρίως το αρδευτικό έργο Πάφου (953.000 κ.µ. νερού 
υπερκατανάλωση ή ποσοστό 42% του συνόλου).    

Όπως µου αναφέρθηκε, οι πρόσθετες ποσότητες στην Επαρχία Πάφου παραχωρήθηκαν κυρίως 
λόγω διαθέσιµων αποθεµάτων νερού στο φράγµα Ασπρόκρεµµου, το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο 
µε το Ενιαίο Σχέδιο του Νοτίου Αγωγού, και συνεπώς τα αποθέµατά του µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν µόνο για την ύδρευση και άρδευση της Επαρχίας Πάφου.  Ενόψει του γεγονότος 
αυτού, και για καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων σε Παγκύπριο επίπεδο, εισηγήθηκα 
όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο σύνδεσης του φράγµατος Ασπρόκρεµµου µε το φράγµα Αρµίνου, το 
οποίο ήδη συνδέεται µε το φράγµα Κούρρη (το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το Ενιαίο Σχέδιο του 
Νοτίου Αγωγού).  Όπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα εξέτασε το θέµα στο παρελθόν αλλά δεν 
προχώρησε στην υλοποίησή του λόγω του ψηλού συνεπαγόµενου κόστους όµως, λόγω της 
υφιστάµενης υδατικής κατάστασης, το Τµήµα θα επαναξιολογήσει το θέµα. 

(γ)  Καθυστέρηση στην κατασκευή της µονάδας αφαλάτωσης Λεµεσού.  Με βασικό στόχο την 
απεξάρτηση της παροχής πόσιµου νερού από τις κλιµατολογικές συνθήκες, το ΤΑΥ προχώρησε 
στην κατασκευή δύο µονάδων αφαλάτωσης στις περιοχές ∆εκέλειας και Αεροδροµίου Λάρνακας, 
οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία το 1997 και 2001, αντίστοιχα, ενώ στις 25.8.1999 το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε την ανέγερση τρίτης µονάδας αφαλάτωσης στο Ζακάκι Λεµεσού.  Λόγω 
αντιδράσεων των επηρεαζόµενων Κοινοτήτων το έργο δεν προχώρησε, ωστόσο το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε την απόφασή του ηµερ. 23.2.2000, επισήµανε ότι, για ριζική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος ύδρευσης της Λεµεσού είναι αναγκαία η δηµιουργία µονάδας αφαλάτωσης 
δυναµικότητας 20.000 κ.µ. ηµερησίως.  Κατόπιν σχετικών συσκέψεων, τα Κοινοτικά Συµβούλια 
Ακρωτηρίου και Επισκοπής αποδέχθηκαν υπό όρους την εγκατάσταση της µονάδας αφαλάτωσης 
στην περιοχή τους και το Υπουργικό Συµβούλιο,  κατά τη συνεδρία του ηµερ. 6.10.2000, 
αποφάσισε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση του έργου το 
συντοµότερο δυνατό, το οποίο, µε βάση το αρχικό χρονοδιάγραµµα του Τµήµατος Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ), αναµενόταν να αρχίσει τη λειτουργία του το 2004.   

Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν ενέκρινε την πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2000 
για τη µονάδα αφαλάτωσης ενώ κατά τη διάρκεια του 2002 παρουσιάστηκαν πολλές αντιδράσεις 
από πολιτικές δυνάµεις και άλλους φορείς σε σχέση µε τη δηµιουργία νέας µονάδας αφαλάτωσης, 
οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την αναστολή της προκήρυξης προσφορών για τη µονάδα. 

Ενώ το Υπουργικό Συµβούλιο δεν αναθεώρησε την απόφαση του 2000 για δηµιουργία µονάδας 
αφαλάτωσης στη Λεµεσό και στους Προϋπολογισµούς του 2002 και 2003 συµπεριλήφθηκαν 
σχετικές πιστώσεις £1,1 εκ. ετησίως, στους Προϋπολογισµούς (και στις σχετικές προτάσεις του 
Υπουργείου) για τα έτη 2005 και 2006, δεν συµπεριλήφθηκε οποιαδήποτε πίστωση για εκτέλεση 
του έργου ενώ στους Προϋπολογισµούς του 2004 και 2007 περιλήφθηκαν πιστώσεις για πολύ 
χαµηλά ποσά, ύψους  £100.000 και £50.000, αντίστοιχα.   

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ζήτησε, στις 30.3.2006, από το 
Τµήµα, να ετοιµάσει πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για προώθηση της µονάδας 
αφαλάτωσης στη Λεµεσό.   

Το Τµήµα απέστειλε, στις 8.6.2006, επιστολή στο Υπουργείο, στην οποία επισυνάπτονταν δύο 
διαφορετικές εκθέσεις/προσεγγίσεις που ετοιµάστηκαν από δύο υπηρεσίες του Τµήµατος.  Η µία 
έκθεση, που ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού του Τµήµατος, κατέληγε στο 
συµπέρασµα ότι στην περίπτωση που επιτυγχανόταν πλήρης αξιοποίηση του ανακυκλωµένου 
νερού, τότε η µονάδα αφαλάτωσης Λεµεσού δεν θα ήταν απαραίτητη.  Η δεύτερη έκθεση, που 
ετοιµάστηκε από το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ Λεµεσού και την οποία υιοθέτησε το ΤΑΥ, 
κατέληγε στο συµπέρασµα ότι το υδατικό ισοζύγιο παρουσίαζε σηµαντικά ελλείµµατα και έτσι 
έπρεπε να προχωρήσει η µονάδα αφαλάτωσης. 

Τελικά, στις 5.7.2006, στάληκε από το ΤΑΥ προσχέδιο Πρότασης στο Υπουργείο και η Πρόταση 
διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών και το Γραφείο Προγραµµατισµού για απόψεις στις 
5.9.2006.  Το Γραφείο Προγραµµατισµού απάντησε µε σηµαντική καθυστέρηση, στις 22.1.2007, 
θετικά.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, στις 7.2.2007, ενέκρινε την προώθηση της κατασκευής της νέας 
µονάδας στην περιοχή Επισκοπής – Ακρωτηρίου, δυναµικότητας 40 000 κ.µ. την ηµέρα.  Στις 
16.11.2007 ζητήθηκαν προσφορές για την κατασκευή της µονάδας, δυναµικότητας 40 000 κ.µ. την 
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ηµέρα µε δυνατότητα επέκτασης στα 60 000 κ.µ. την ηµέρα, µε τη µέθοδο της 
αυτοχρηµατοδότησης και η τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 12.5.2008.  Η 
καθυστέρηση στην προκήρυξη του διαγωνισµού οφείλεται στις διαπραγµατεύσεις µε τις 
επηρεαζόµενες κοινότητες για την αποδοχή εκ µέρους των της κατασκευής του έργου και µε τις 
Βρετανικές βάσεις για τη συγκατάθεσή τους.  

Επισήµανα ότι, πέραν όλων των σοβαρών προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν στο υδατικό 
ισοζύγιο, η µεγάλη καθυστέρηση που προέκυψε στην εκτέλεση του πιο πάνω έργου είχε ως 
αποτέλεσµα  την κατά πάσα λογική πιθανότητα αύξηση στο κόστος απαλλοτρίωσης των 
επηρεαζόµενων τεµαχίων γης λόγω της µεγάλης αύξησης στην αγοραία αξία της γης κατά τα 
τελευταία χρόνια. 

(δ) Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης.  Λόγω της επιδείνωσης της υδατικής κατάστασης το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 65.883, ηµερ. 25.7.2007, ενέκρινε καταρχήν την 
άµεση προώθηση της εγκατάστασης κινητής/προκατασκευασµένης ή πλωτής µονάδας 
αφαλάτωσης στην περιοχή του Πύργου Λεµεσού, δυναµικότητας 20 000 κ.µ. νερού την ηµέρα (7 εκ. κ.µ. το 
χρόνο), µε διάρκεια λειτουργίας τρία χρόνια. 

Μετά από διαγωνισµό η προσφορά κατακυρώθηκε στον χαµηλότερο προσφοροδότη, για αγορά 
του παραγόµενου νερού προς €1,39 /κ.µ..  Η µονάδα αναµένεται να αρχίσει τη λειτουργία της πριν 
το τέλος του 2008.  

Με βάση τις υποβληθείσες προσφορές του έργου της σταθερής µονάδας αφαλάτωσης της 
Λεµεσού, το κόστος νερού της υπολογίζεται στα €0,78/κ.µ., ενώ το κόστος αγοράς νερού από την 
κινητή µονάδα είναι κατά περίπου €0,61 ακριβότερο. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι για προµήθεια 20 εκ. κ.µ 
νερού περίπου κατά τα τρία χρόνια λειτουργίας της µονάδας, αναµένεται να πληρωθεί επιπλέον 
ποσό €12,2 εκ., Επιπρόσθετα η κοινότητα του Πύργου Λεµεσού αναµένεται να εισπράξει ως 
αντισταθµιστικά µέτρα για τη συγκατάθεση της στη λειτουργία της κινητής µονάδας εντός της 
Κοινότητας πέραν των €2 εκ.  Τα πιο πάνω έξοδα ενδεχοµένως να αποφεύγονταν αν είχε 
προωθηθεί έγκαιρα η κατασκευή της µονάδας αφαλάτωσης στην Επισκοπή.  

(ε) Συµφιλίωση ποσοτήτων νερού που παραχωρείται σε Κυβερνητικά αρδευτικά έργα.  
Παρατήρησα ότι οι ποσότητες νερού που χορηγούνται από το ΤΑΥ στα Κυβερνητικά αρδευτικά 
έργα δεν συµφιλιώνονται µε τις ποσότητες νερού που τιµολογούνται στους επιµέρους 
καταναλωτές, µε αποτέλεσµα σε αρκετά αρδευτικά έργα να παρατηρείται σηµαντική διαφορά 
µεταξύ της ποσότητας νερού που χορηγείται στο συγκεκριµένο αρδευτικό έργο και της ποσότητας 
νερού που χρεώνεται στους καταναλωτές, ύψους περίπου 20%.  Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα 
προβεί στη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν αυτές τις διαφορές ώστε να διαπιστωθεί κατά 
πόσο αυτές οφείλονται σε  λανθασµένες ενδείξεις υδροµετρητών του Τµήµατος ή των 
καταναλωτών ή ακόµη και σε κλοπή.  Στα πλαίσια της πιο πάνω διερεύνησης εισηγήθηκα όπως το 
Τµήµα προβεί σε έλεγχο των υδροµετρητών που αφορούν στα αρδευτικά έργα, αντικατάσταση 
όσων παρουσιάζουν βλάβη και λήψη κατάλληλων µέτρων έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η 
ποσότητα του ατιµολόγητου νερού. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω διαφορές οφείλονται στη διαφορά 
του επιπέδου ακρίβειας των κεντρικών και των ατοµικών υδροµετρητών των αρδευτών, ενώ το 
Τµήµα προβαίνει στους ενδεδειγµένους ελέγχους και αντικαταστάσεις όπου ενδείκνυται, ανάλογα 
µε τους πόρους που διαθέτει. 

(στ)  Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων.  Σύµφωνα µε τον περί Φρεάτων Νόµο (Κεφ. 351), η 
ανόρυξη γεωτρήσεων υπόκειται στην έγκριση του αρµοδίου Έπαρχου.  Με βάση το άρθρο 4 του 
Νόµου, όταν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιείται ότι είναι αναγκαία η λήψη ειδικών µέτρων για 
τη συντήρηση ύδατος σε οποιαδήποτε περιοχή για το δηµόσιο συµφέρον, τότε δεν θα εκδίδεται 
οποιαδήποτε άδεια στην περιοχή αυτή από τον Έπαρχο, χωρίς τη συγκατάθεση του ∆ιευθυντή του 
ΤΑΥ.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4(5) του Νόµου, κατά τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της συγκατάθεσής 
του, το ΤΑΥ λαµβάνει υπόψη την επίπτωση που θα έχει η ανόρυξη της προτεινόµενης γεώτρησης 
στη γενική υδατική κατάσταση της περιοχής και στις ανάγκες των προηγούµενων χρηστών νερού 
της περιοχής.  Σε σχέση µε τις περιπτώσεις αυτές,  στις άδειες που εκδίδονται από τον Έπαρχο 
ενσωµατώνονται οι οποιοιδήποτε όροι/προϋποθέσεις θεωρήσει το ΤΑΥ ότι πρέπει να τηρηθούν για 
να δώσει την απαιτούµενη συγκατάθεσή του.  Ορισµένες προϋποθέσεις που ενσωµατώνονται στις 
υπό αναφορά άδειες είναι, µεταξύ άλλων, η εγκατάσταση υδροµετρητή για έλεγχο της ποσότητας 
νερού που αντλείται, ο καθορισµός της ανώτατης ποσότητας νερού που µπορεί να αντληθεί κατά 
έτος και ο σκοπός για τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το αντλούµενο νερό. Ο Νόµος παρέχει 
επίσης στον Έπαρχο την εξουσία για διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας ή καταµέτρησης 
αναφορικά µε την άντληση νερού από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος, κατά τη διάρκεια του έτους εκδόθηκαν από τους Επάρχους, 
κατόπιν συγκατάθεσης του ΤΑΥ, 2 784 άδειες που αφορούσαν ανόρυξη γεωτρήσεων για σκοπούς 
άρδευσης (2 826 το 2006) και 2 006 άδειες που αφορούσαν στην ανόρυξη γεωτρήσεων για 
οικιακούς σκοπούς (1 037 το 2006), ενώ όπως αναφέρθηκε, ανορύσσεται ετησίως και µεγάλος 
αριθµός παράνοµων γεωτρήσεων. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι η εποπτεία που ασκείται από τους Επάρχους, τόσο αναφορικά µε την ανόρυξη 
παράνοµων γεωτρήσεων όσο και αναφορικά µε τις αντλούµενες ποσότητες νερού από τις 
εγκεκριµένες γεωτρήσεις, είναι πολύ περιορισµένη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
υπεράντλησης νερού από τις γεωτρήσεις αυτές η οποία να µην εντοπίζεται ώστε να λαµβάνονται 
τα αναγκαία µέτρα για περιορισµό της.  Επισήµανα ότι, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση που 
υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2005 από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε 
βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά,  τα 15 από τα 19 συστήµατα υπόγειων υδάτων 
της Κύπρου κινδυνεύουν, µεταξύ άλλων, λόγω υπεράντλησης και υφαλµύρινσης, η οποία επίσης 
οφείλεται κυρίως στην υπεράντληση.  Σύµφωνα µε την υπό αναφορά Οδηγία Πλαίσιο, τα κράτη 
µέλη οφείλουν να λάβουν άµεσα µέτρα που να αποτρέπουν την επιδείνωση της παρούσας 
κατάστασης στους υδροφορείς που βρίσκονται σε κίνδυνο και θα πρέπει να προτείνουν και να 
εφαρµόσουν µέτρα για βελτίωση της παρούσας κατάστασης ώστε τα υδατικά έργα να φτάσουν σε 
καλή κατάσταση µέχρι το 2015. 

Με βάση τα πιο πάνω, και ιδιαίτερα ενόψει του υδατικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η 
Κύπρος,  εξέφρασα την άποψη ότι, σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, θα  πρέπει να 
ληφθούν άµεσα µέτρα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των ιδιωτών ιδιοκτητών γεωτρήσεων µε 
τους όρους της άδειας που τους δόθηκε για ανόρυξή της, ιδιαίτερα όσο αφορά στις ποσότητες του 
νερού που αντλούνται.  Σηµειώνεται ότι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε επιστολή του ηµερ. 
21.6.2007, έδωσε οδηγίες προς τους Επαρχιακούς Μηχανικούς όπως µην προβαίνουν σε 
σύσταση ή συναίνεση για ανόρυξη γεωτρήσεων για άρδευση νέων φυτειών σε περιοχές οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ότι βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι υπεραντλούµενες. 

(ζ) Προγραµµατισµός διάθεσης νερού για άρδευση.  Ενόψει, αφενός, των καιρικών 
συνθηκών που παρατηρούνται στην Κύπρο, όπου η ανοµβρία γίνεται όλο και πιο συχνό 
φαινόµενο, και της ανάγκης για διατήρηση της γεωργίας, αφετέρου, ως βιώσιµης απασχόλησης, 
εισηγήθηκα όπως το ΤΑΥ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας, προβούν στην κατάρτιση 
στρατηγικής αναφορικά µε την παροχή νερού για άρδευση, και µε ενηµερωτικές εκστρατείες και 
παροχή κινήτρων, να ενθαρρύνουν τους γεωργούς προς την παραγωγή προϊόντων που θα 
αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου ώστε να 
µειωθούν τα φαινόµενα καλλιεργειών που απαιτούν δυσανάλογες ποσότητες νερού για την 
παραγωγή τους, σε σχέση µε το όφελος που προσφέρουν στην οικονοµία του τόπου. 

Ενδεικτικά επισήµανα ότι κατά το 2006 και 2007 διατέθηκαν περίπου 2,6 και 1,4 εκ. κ.µ. νερού από 
το αρδευτικό έργο Πάφου για την άρδευση µπανανοφυτείων και, σύµφωνα µε στοιχεία του 
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Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, παράχθηκαν, κατά τα υπό αναφορά έτη,  5,4 και 5 τόνοι 
µπανάνες, οι 0,4 και 0,7 , αντίστοιχα, από τους οποίους εγκρίθηκαν για απόσυρση.   Σηµειώνεται 
ότι εγκρίθηκαν για απόσυρση και αρκετές ποσότητες εσπεριδοειδών, ενώ, όπως αναφέρθηκε, για 
την παραγωγή ενός κιλού κολοκασιού, απαιτείται 1 τόνος νερού.   

Όπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα έχει ήδη υποβάλει σχετικές εισηγήσεις προς το Υπουργείο, 
αφού αρµόδιο για το θέµα είναι το Τµήµα Γεωργίας. 

(η) ∆ιάθεση πόσιµου νερού για πότισµα γηπέδων ποδοσφαίρου, χώρων πρασίνου και 
γέµισµα κολυµβητικών δεξαµενών.  Όπως διαπίστωσα, σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχεται 
πόσιµο νερό από Συµβούλια Υδατοπροµήθειας ή Κοινότητες για πότισµα του χορτοτάπητα 
γηπέδων ποδοσφαίρου και χώρων πρασίνου.  Ενόψει της λειψυδρίας που µαστίζει την Κύπρο 
εισηγήθηκα όπως το θέµα αυτό εξεταστεί για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό επηρεάζει το υδατικό 
ισοζύγιο, και αν θεωρηθεί απαραίτητο, να αναθεωρηθεί και να θεσµοθετηθεί η πολιτική παροχής 
πόσιµου νερού σε γήπεδα και χώρους πρασίνου ώστε να αρδεύονται κυρίως από ανακυκλωµένο 
νερό. 

Επίσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενσωµατώνεται στους όρους χορήγησης πολεοδοµικής 
άδειας απαγόρευση για το γέµισµα ιδιωτικών κολυµβητικών δεξαµενών µε νερό της δηµόσιας 
υδατοπροµήθειας, δεν φαίνεται να ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό 
τηρείται.  Ως αποτέλεσµα, ιδιαίτερα ενόψει της µεγάλης αύξησης των εξοχικών, κυρίως, κατοικιών 
που διαθέτουν κολυµβητικές δεξαµενές, ενδεχοµένως να χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες 
πόσιµου νερού και να µη λαµβάνονται οποιαδήποτε µέτρα για αποτροπή του φαινόµενου.  
Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί η θεσµοθέτηση του υπό αναφορά όρου της πολεοδοµικής άδειας και 
όπως το ΤΑΥ, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες πολεοδοµικές αρχές, προβεί στη λήψη 
αποτρεπτικών µέτρων µε σκοπό τη συµµόρφωση των καταναλωτών. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε τις εισηγήσεις µου, ωστόσο η 
νοµοθετική ρύθµισή τους είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(θ) ∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων (∆.Ε.∆.Υ.).  Με το υφιστάµενο 
νοµικό πλαίσιο, οι αρµοδιότητες που αφορούν ή σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
της Κύπρου ασκούνται από διάφορους φορείς όπως το ΤΑΥ, τους Έπαρχους και το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και ρυθµίζονται από πέραν των 15 διαφορετικών Νόµων.  Το γεγονός 
αυτό δυσχεραίνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υδάτινων πόρων καθώς και την 
ολοκληρωµένη και λεπτοµερή ρύθµιση της ανάπτυξης και διαχείρισής τους. 

Το θέµα αυτό απασχόλησε το Υπουργικό πριν από 11 περίπου χρόνια, το οποίο, για ρύθµιση του 
θέµατος είχε αποφασίσει, στις 10.9.1997, την ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης 
Υδάτων.  Για το σκοπό αυτό, είχε ετοιµαστεί σχετικό Νοµοσχέδιο µε τίτλο «ο Περί Ενιαίου Φορέα 
Υδάτων Νόµος του 2001», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 4.7.2001 και 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12.7.2001, όπου εκκρεµούσε για ψήφιση µέχρι το 
Μάρτιο του 2003, όταν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ζήτησε τη µη 
προώθησή του, αφού η επικείµενη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλλε την 
ουσιαστική τροποποίησή του. 

Στη συνέχεια ετοιµάστηκε νέο Νοµοσχέδιο, µε τίτλο «Ο Περί των Αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων Νόµος του 2008», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 
στις 6.2.2008, αλλά δεν κατατέθηκε ακόµα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση ενόψει της 
ετοιµασίας, από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, σχετικής µελέτης αναφορικά µε 
τις ανάγκες σε προσωπικό που θα προκύψουν από τη δηµιουργία της ∆.Ε.∆.Υ. 

Το Νοµοσχέδιο ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, νοµοθετικά, τις αρµοδιότητες που ασκούνται σήµερα από 
το ΤΑΥ, συγκεντρώνει στη ∆.Ε.∆.Υ. όλες τις αρµοδιότητες που αφορούν ή σχετίζονται µε τη 
διαχείριση του νερού, καλύπτει το κενό που υπάρχει σήµερα στα θέµατα ασφάλειας των 
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φραγµάτων, καθιστά δυνατό τον ολοκληρωµένο έλεγχο στη λήψη επιφανειακού και υπόγειου 
νερού και καθιστά δυνατή την επιβολή ανάλογων τελών και δικαιωµάτων σε σχέση µε την 
προµήθεια νερού ώστε να επιτυγχάνεται η ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών και η εξοικονόµηση 
και παραγωγική χρήση του. 

Προσφορές – Συµβάσεις 

(α) Σύµβαση αρ.Τ.Α.Υ.74/2007 για την προµήθεια νερού, για περίοδο τριών χρόνων, από 
κινητή µονάδα αφαλάτωσης για τις ανάγκες της Επαρχίας Λεµεσού.  Η σύµβαση που 
υπογράφηκε το Φεβρουάριο 2008 προνοεί την προµήθεια 20.000 κυβικών µέτρων νερού 
ηµερησίως για περίοδο τριών χρόνων, από κινητή µονάδα αφαλάτωσης, για τις ανάγκες της 
Επαρχίας Λεµεσού. Το συνολικό ποσό του συµβολαίου ανέρχεται σε 27.337.770 Ευρώ, µε βάση 
την τιµή πώλησης των 1,387 Ευρώ ανά κυβικό µέτρο αφαλατωµένου νερού. Η ηµεροµηνία 
έναρξης της παράδοσης του νερού – όπως καθορίζεται στο συµβόλαιο – είναι η 14.10.2008. 

Το Μάρτιο 2008 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την επέκταση της δυναµικότητας της πιο 
πάνω µονάδας από 20.000 σε 40.000 κυβικά µέτρα νερού την ηµέρα, σύµφωνα µε Πρόταση του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση, το Τµήµα ζήτησε το Μάιο 
2008 από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, όπως εγκρίνει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τον ανάδοχο της υφιστάµενης 
σύµβασης, για ανάθεση της πιο πάνω επέκτασης. Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο Συµβούλιο 
Προσφορών, ο εκπρόσωπος του Τµήµατος ανέφερε ότι η εκτίµηση του Τµήµατος ήταν 1,7 – 1,8 
Ευρώ ανά κυβικό µέτρο, νοουµένου ότι ο εξοπλισµός της επέκτασης θα παρέµενε στην κυριότητα 
του Τµήµατος, ενώ ο ανάδοχος µε επιστολή του ανέφερε ότι η κοστολόγηση του για τα επιπλέον 
20.000 κυβικά µέτρα νερού ηµερησίως ανερχόταν σε 2,25 Ευρώ ανά κυβικό µέτρο. Ενόψει των πιο 
πάνω, και λαµβάνοντας υπόψη την τιµή των 1,387 Ευρώ ανά κυβικό µέτρο αφαλατωµένου νερού 
της αρχικής ηµερήσιας ποσότητας, καθώς και το γεγονός ότι ο ανάδοχος είχε προτείνει πριν την 
υπογραφή του συµβολαίου το διπλασιασµό της ηµερήσιας ποσότητας αφαλατωµένου νερού µε την 
ίδια τιµή (πρόταση που απορρίφθηκε από το Υπουργείο), ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µου 
εισηγήθηκε όπως ζητηθεί προσφορά µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε τους ίδιους όρους της 
αρχικής προσφοράς, και από τους τρεις οικονοµικούς φορείς που είχαν υποβάλει προσφορά στον 
αρχικό διαγωνισµό, µε εκτίµηση κόστους την τιµή του υφισταµένου συµβολαίου, δηλαδή 1,387 
Ευρώ ανά κυβικό µέτρο. Τελικά, το Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε να ζητήσει από το Τµήµα 
όπως ετοιµάσει έκθεση εκτίµησης κόστους και επαναφέρει το θέµα για συζήτηση/απόφαση.  

Με βάση την έκθεση που ετοιµάστηκε από το Τµήµα και τέθηκε ενώπιον του Συµβουλίου 
Προσφορών, η εισήγηση για ζήτηση προσφορών και από τους τρεις προσφοροδότες δεν 
µπορούσε να εφαρµοστεί, επειδή από τη διερεύνηση που είχε γίνει, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 
άλλος κατάλληλος χώρος για να είναι δυνατή η εγκατάσταση του εξοπλισµού της επέκτασης από 
άλλο-διαφορετικό-εργολάβο, επειδή οι διαθέσιµοι χώροι ήσαν µολυσµένοι µε αµίαντο και η 
διαδικασία καθαρισµού τους είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Η εκτίµηση του Τµήµατος ήταν 1,781 
Ευρώ ανά κυβικό µέτρο νερού, σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι η κυριότητα της µονάδας, µετά 
τη λήξη του συµβολαίου, θα παραµείνει στο Κράτος, και 1,37 Ευρώ σε περίπτωση που η κυριότητα 
της µονάδας παραµείνει στον ανάδοχο. Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο Συµβούλιο 
Προσφορών το Μάιο 2008, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µου ανέφερε ότι δεν διαφωνεί στην 
περίπτωση απ΄ ευθείας ανάθεσης της επέκτασης της µονάδας στον υφιστάµενο ανάδοχο, 
νοουµένου ότι αυτή θα γίνει στην ίδια τιµή (κατά µέγιστο) του υφισταµένου συµβολαίου. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχτεί την πιο πάνω τιµή, τότε η εισήγηση της Υπηρεσίας µου 
ήταν να ζητηθεί προσφορά, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, και από τους τρεις 
προσφοροδότες που έλαβαν µέρος στον αρχικό διαγωνισµό, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής 
ανταγωνισµός και η εξασφάλιση της συµφερότερης τιµής για το δηµόσιο.  Όσον αφορά το 
επιχείρηµα της µη διαθεσιµότητας άλλου κατάλληλου χώρου, φαίνεται να µην ευσταθεί, εφ΄ όσον-
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όπως αναφέρεται πιο κάτω-από τον Απρίλιο 2008 είχε δοθεί εντολή στον ανάδοχο να µετακινήσει 
τη µονάδα σε άλλο-καταλληλότερο-χώρο, εποµένως ήταν διαθέσιµος ο αρχικός χώρος, για τον 
οποίο θα µπορούσαν να ξεκινήσουν παράλληλα οι εργασίες αποκατάστασης του. 

Τελικά, το Συµβούλιο Προσφορών, συµφωνώντας µε τις απόψεις της Υπηρεσίας µου, αποφάσισε 
το Μάιο 2008 να εγκρίνει την εισήγηση του Τµήµατος όπως ζητηθεί προσφορά από τον ανάδοχο 
της υφιστάµενης σύµβασης µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, και σε περίπτωση µη κατάληξης 
λόγω επιµονής του σε ψηλή τιµή, τότε να ζητηθούν προσφορές από τρεις τουλάχιστον 
προσφοροδότες, αφού ταυτόχρονα απολυµανθεί ο διαθέσιµος χώρος για εγκατάσταση της 
επέκτασης. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο ανάδοχος δεν αποδέχτηκε µείωση της τιµής στα επίπεδα του 
υφισταµένου συµβολαίου, ωστόσο ενόψει της αναµενόµενης συµφωνίας µε την Αρχή Ηλεκτρισµού 
Κύπρου για κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης στη Λεµεσό, το Τµήµα δεν προχώρησε στην 
προκήρυξη διαγωνισµού για την επέκταση της δυναµικότητας της κινητής µονάδας. 

Τον Ιούνιο 2008, ο συντονιστής του έργου ενηµέρωσε την Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) ότι λόγω προβληµάτων αµιάντου που διαπιστώθηκαν, κατόπιν έρευνας του 
αναδόχου στο χώρο εγκατάστασης της µονάδας, έδωσε εντολή τον Απρίλιο 2008 – για αποφυγή 
καθυστερήσεων – µετακίνησης της µονάδας σε άλλο χώρο, που είχε επιλεγεί ως κατάλληλος. 
Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησε την έγκριση της ΤΕΑΑ για πληρωµή στον ανάδοχο µέρους του 
επιπρόσθετου κόστους, που σύµφωνα µε την απαίτηση του αναδόχου ανερχόταν σε 411.805 
Ευρώ για τη µετακίνηση της µονάδας και 248.215 Ευρώ για την αποκατάσταση του χώρου 
(απολύµανση του λόγω ύπαρξης αµιάντου, αλλά σε µικρότερη έκταση από την αρχική θέση). Ο 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µου στην ΤΕΑΑ, παρατήρησε κατά τη συζήτηση του θέµατος ότι η 
εντολή για µετακίνηση της µονάδας είχε δοθεί χωρίς την προηγούµενη έγκριση του αρµοδίου 
οργάνου και χωρίς να σταθµιστούν οι οικονοµικές όσο και οι χρονικές επιπτώσεις από τη 
µετακίνηση. Η ΤΕΑΑ αποφάσισε όπως το θέµα επανέλθει, αφού ετοιµαστεί από το συντονιστή η 
προκαταρκτική εκτίµηση κόστους καθώς και οι χρονικές επιπτώσεις της µετακίνησης. Σύµφωνα µε 
την έκθεση του συντονιστή που ετοιµάστηκε και τέθηκε ενώπιον της ΤΕΑΑ, η εκτίµηση της οµάδας 
διαχείρισης της σύµβασης είναι ότι το κόστος µετακίνησης της µονάδας και το κόστος 
αποκατάστασης του χώρου είναι πολύ πιο χαµηλά από την απαίτηση του αναδόχου (περίπου 
266.000 Ευρώ και 50.270 Ευρώ αντίστοιχα), ενώ οι χρονικές επιπτώσεις-µε βάση αναθεωρηµένο 
πρόγραµµα εργασίας που υπέβαλε ο ανάδοχος-είναι της τάξης των 40 ηµερών (καθυστέρησης 
στην ηµεροµηνία έναρξης παράδοσης του νερού). Η ΤΕΑΑ ενέκρινε όπως καταβληθεί το επιπλέον 
ποσό των 130.000 Ευρώ στον ανάδοχο, ως µέρος της αποζηµίωσης, έναντι των εξόδων του για τη 
µετακίνηση της µονάδας και την αποκατάσταση του χώρου, και το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί 
όταν υπολογιστεί και συµφωνηθεί το τελικό κόστος. Ζήτησε επίσης από το συντονιστή, όπως 
τηρείται ηµερολόγιο εργοταξίου στο οποίο να καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν το 
προσωπικό και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται από τον ανάδοχο, ώστε να είναι δυνατή η 
κοστολόγηση των επιπλέον εργασιών. 

(β) Σύµβαση αρ.15/2005 για την ανακαίνιση, αναβάθµιση, λειτουργία και συντήρηση της 
Μονάδας Αφαλάτωσης ∆εκέλειας για περίοδο 20 ετών.  Το Σεπτέµβριο 2005 το Τµήµα 
υπέγραψε σύµβαση για την ανακαίνιση, αναβάθµιση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας 
Αφαλάτωσης ∆εκέλειας για περίοδο 20 ετών. Η εκτέλεση της σύµβασης χωριζόταν σε δύο φάσεις, 
τη Φάση Α µε περίοδο εκτέλεσης 78 εβδοµάδες από την υπογραφή της, η οποία αφορούσε την 
ανακαίνιση και αναβάθµιση της Μονάδας, και τη Φάση Β µε περίοδο 20 χρόνια, για τη λειτουργία 
και πώληση του αφαλατωµένου νερού στο Τµήµα.  

Κατά την εκτέλεση της Φάσης Α υπήρξε καθυστέρηση 49 ηµερολογιακών ηµερών, για την οποία 
προνοείτο αποκοπή ποινικής ρήτρας £8.000/ηµέρα. Ο ανάδοχος της σύµβασης ζήτησε αρχικά 
όπως του δοθεί παράταση 93 ηµερολογιακών ηµερών, την οποία µετέπειτα αναθεώρησε σε 61 
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ηµερολογιακές ηµέρες, χωρίς καµιά αποζηµίωση, αφού κατά την άποψη του η καθυστέρηση 
οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης, ο ανάδοχος αµφισβήτησε την ηµεροµηνία έναρξης 
της Φάσης Β, αφού µε βάση την ηµεροµηνία αυτή θα γινόταν και ο υπολογισµός της ποινικής 
ρήτρας που θ΄ αποκόπτετο για την καθυστέρηση. Ο συντονιστής της σύµβασης, µε σηµείωµα του 
το οποίο υπέβαλε στην Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) το Μάρτιο 2008, 
αφού αξιολόγησε την πιο πάνω απαίτηση του αναδόχου, έκρινε ότι η δικαιολογηµένη παράταση 
που δικαιούτο ο ανάδοχος ήταν µόνο 12 εργάσιµες ηµέρες. Ωστόσο, στα πλαίσια ενός φιλικού 
διακανονισµού, έγινε µία καταρχήν συµφωνία µε τον ανάδοχο, στην οποία προβλεπόταν όπως του 
δοθεί παράταση χρόνου 9 επιπλέον ηµερολογιακών ηµερών (6 εργάσιµων), χωρίς οποιαδήποτε 
οικονοµική αποζηµίωση, να παραµείνει όπως είχε καθοριστεί από το Τµήµα η ηµεροµηνία έναρξης 
της Φάσης Β, να µην πληρωθεί το νερό που είχε παραληφθεί κατά τις δοκιµές της Μονάδας, 
(331.177 κυβικά µέτρα, αξίας £72.695), και τέλος να αποκοπεί από το ανάδοχο ποινική ρήτρα 18 
ηµερών που ισοδυναµεί µε £144.000. Ο ανάδοχος – όπως αναφερόταν στο πιο πάνω σηµείωµα – 
είχε αποδεχθεί τον εν λόγω διακανονισµό, αµφισβητώντας όµως το δικαίωµα του εργοδότη να 
αποκόψει ποινική ρήτρα για τις καθυστερήσεις και εισηγείτο όπως το θέµα παραµείνει σε 
εκκρεµότητα µέχρι να αποφασίσει το ∆ικαστήριο σε άλλη παρόµοια περίπτωση. 

Η ΤΕΑΑ συµφώνησε µε την εισήγηση του συντονιστή και υπέβαλε τον πιο πάνω διακανονισµό 
στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), µε εισήγηση για έγκριση του. Η ΚΕΑΑ 
αποφάσισε τον Απρίλιο 2008 να εγκρίνει το διακανονισµό, εκτός του θέµατος της ποινικής ρήτρας, 
για το οποίο ζήτησε από το Τµήµα όπως εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου, και ο 
ανάδοχος, αν το επιθυµεί, να προσφύγει στη δικαιοσύνη.  

(γ) Προσφορά αρ.Τ.Α.Υ.59/2007 για την προµήθεια ενός συστήµατος ραντάρ διείσδυσης 
εδάφους   Το Τµήµα υπέγραψε το Σεπτέµβριο 2007 σύµβαση για την προµήθεια ενός συστήµατος 
ραντάρ διείσδυσης εδάφους αξίας £20.900, το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί το Νοέµβριο 2007. 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που έγιναν για την παραλαβή του συστήµατος, διαπιστώθηκε ότι 
αυτό δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή 
Παραλαβής να εκδώσει πιστοποιητικό απόρριψης του. Ο ανάδοχος της σύµβασης, ο οποίος 
ειδοποιήθηκε όπως µετακινήσει ή αντικαταστήσει το σύστηµα µε άλλο που να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές µε δικά του έξοδα, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, αρνήθηκε να το πράξει, 
αφού ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισµός που παρέδωσε ήταν εντός των προδιαγραφών του 
διαγωνισµού. Τελικά, εισηγήθηκε όπως παραλάβει το σύστηµα, νοουµένου ότι θα του επιστραφεί η 
εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύµβασης και θα απαλλαχθεί από την ευθύνη για παράδοση νέου 
συστήµατος που να ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού. Ενόψει των πιο πάνω, 
ο συντονιστής της σύµβασης υπέβαλε στην Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) 
έκθεση, µε εισήγηση για τερµατισµό της σύµβασης και επιστροφή της εγγύησης πιστής εκτέλεσης 
στον ανάδοχο, αφού το Τµήµα δεν είχε υποστεί οποιαδήποτε ζηµία από τη µη παραλαβή του εν 
λόγω συστήµατος. 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος ενώπιον της ΤΕΑΑ τον Απρίλιο 2008, ο εκπρόσωπος της 
Υπηρεσίας µου διαφώνησε µε την πιο πάνω εισήγηση, υποδεικνύοντας ότι µε βάση τις πρόνοιες 
των σχετικών Κανονισµών, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράλειψη ή αποτυχία 
ανάδοχου σύµβασης να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία 
– µεταξύ άλλων – προβαίνει στην κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της σύµβασης.  

Τελικά, η ΤΕΑΑ συµφωνώντας µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µου απέρριψε την εισήγηση του 
συντονιστή και αποφάσισε όπως κατασχεθεί η εγγύησης πιστής εκτέλεσης της σύµβασης. 

(δ) Συµβόλαιο για την κατασκευή διυλιστηρίου νερού στον Ασπρόκρεµµο.  Το Συµβόλαιο CS 
αφορούσε την εκτέλεση των εργασιών Πολιτικής Μηχανικής για την κατασκευή του ∆ιυλιστηρίου 
Πάφου που ανατέθηκε σε εργοληπτική εταιρεία έναντι του ποσού των £3.540.792. Η διάρκεια του 
συµβολαίου ήταν 100 εβδοµάδες µε έναρξη των εργασιών στις 3.3.1999 και αναµενόµενη 
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ολοκλήρωση στις 31.1.2001. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στη συµπλήρωση του έργου, περίπου 
40 εβδοµάδες, και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το Μηχανικό του έργου την ευθύνη έφερε ο 
Εργολάβος, το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε βάση το συµβόλαιο, απέκοψε από τις πληρωµές 
προς τον Εργολάβο το ποσό των £345.000 ως ποινική ρήτρα, πράγµα που ο Εργολάβος δεν 
αποδέχτηκε. 

Τον Ιούλιο του 2006, δηλαδή 4 χρόνια µετά την παράδοση του έργου ο Εργολάβος επανήλθε και 
υπέβαλε αίτηµα για δικαιολογηµένη παράταση χρόνου στη συµπλήρωση του έργου. Ο Μηχανικός 
του έργου απέρριψε το αίτηµα, ενώ ο Εργολάβος διαφώνησε µε την Απόφαση Μηχανικού και 
ζήτησε – σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου – Φιλικό ∆ιακανονισµό της διαφοράς µε τον 
Εργοδότη, διαφορετικά αυτός θα προσέφευγε σε ∆ιαιτησία. 

Επειδή οι ενδείξεις από την Νοµική Υπηρεσία ήταν ότι υπήρχαν αδυναµίες στο θέµα εφαρµογής 
της ποινικής ρήτρας, το Νοέµβριο 2007 ο Γενικός Εισαγγελέας συµβούλευσε το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων να διερευνήσει τη δυνατότητα φιλικού διακανονισµού µε τον Εργολάβο. Η 
πρόταση του Εργολάβου για φιλικό διακανονισµό ήταν να καταβληθεί σε αυτόν από τον Εργοδότη 
ποσό £3.095.462, ενώ το Τµήµα πρότεινε την επιστροφή σε αυτόν του ποσού της ποινικής ρήτρας 
που κατακρατούσε ο Εργοδότης πλέον τόκους – δηλαδή περίπου £516.000 – και επιπλέον ποσό 
£100.000 για δικαιολογηµένη παράταση χρόνου στη συµπλήρωση του έργου. 

Ακολούθως µετά από διαπραγµάτευση, το Μάιο 2008 οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ΄ αρχή 
συµφωνία για ποσό £1.000.000 για τελική διευθέτηση των απαιτήσεων του Εργολάβου ενώ κατά 
την εξέταση του θέµατος από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Αιτήσεων ο Εργολάβος 
αποδέχτηκε τη µείωση του ποσού στις £900.000. 

(ε) Συµβόλαιο για την κατασκευή φράγµατος Κανναβιούς.  Το ποσό του συµβολαίου για την 
εκτέλεση του έργου ήταν £12.612.220 και η περίοδος του συµβολαίου από το Σεπτέµβριο 2000 
µέχρι το Μάρτιο 2004.     Η αποπεράτωση του έργου καθυστέρησε και το πιστοποιητικό 
συµπλήρωσης του έργου εκδόθηκε από τον Μηχανικό στις 3 Μαρτίου 2006. 

Για τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν και για αλλαγές που έγιναν κατά την εκτέλεση του έργου ο 
εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για ποσό £2.983.000, και ταυτόχρονα ειδοποίησε τον Εργοδότη για 
την πρόθεση του, να προσφύγει σε διαιτησία. 

Το Τµήµα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου κατέβαλε προσπάθειες για φιλικό 
διακανονισµό της διαφοράς προτού το θέµα οδηγηθεί σε διαιτησία. Παράλληλα, το Τµήµα προέβη 
σε λεπτοµερή ανάλυση των απαιτήσεων του εργολάβου, καθώς και του βαθµού 
επικινδυνότητας(risk assessment) σε περίπτωση που οι διαφορές θα κατέληγαν σε διαιτησία. 

Τελικά µετά από διαπραγµατεύσεις του Τµήµατος µε τον εργολάβο επετεύχθη τον Οκτώβριο του 
2007, συµφωνία για πληρωµή προς τον εργολάβο ποσού £790.000 για συνολική και τελική 
διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του. 

Το Τµήµα, επειδή θεωρεί ότι µεγάλο µέρος των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν και της ζηµιάς 
που υπέστη το ∆ηµόσιο οφείλονται σε υπαιτιότητα των Συµβούλων Μηχανικών του έργου, 
υπέβαλε τον Αύγουστο του 2007 οικονοµική απαίτηση εναντίον τους ύψους £514.309. Για το θέµα 
αυτό οι διαβουλεύσεις µεταξύ του Εργοδότη και των Συµβούλων Μηχανικών, βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

Κατασκευή φράγµατος Κλήρου-Ακακίου-Μαλούντας. Η αρχική µελέτη σκοπιµότητας για την 
κατασκευή του πιο πάνω φράγµατος έγινε το 1985 και προνοούσε την κατασκευή αποθηκευτικού 
φράγµατος χωρητικότητας 2 εκ. κ. µ. για άρδευση µε δίκτυα συνολικής έκτασης 393 εκταρίων.  Η 
κατασκευή του φράγµατος δεν προωθήθηκε, αφενός λόγω άλλων προτεραιοτήτων και αφετέρου 
για αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασης του υδροφορέα της περιοχής, ενόψει  των 
ξηρασιών του 1990.  Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τελικά το 2004 και αποπερατώθηκε το 2007, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει συµφωνία αναφορικά µε τον τρόπο αξιοποίησής  του µέχρι σήµερα.   
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Το Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, µε επιστολή του ηµερ. 20.8.2004, εξέφρασε την άποψη ότι το 
φράγµα θα είχε θετική επίδραση στον υδροφορέα µόνο στην περίπτωση αξιοποίησής του ως 
εµπλουτιστικό, ενώ σε περίπτωση απόφασης για χρήση του φράγµατος ως αποθηκευτικού, τότε θα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για να περιοριστεί η επιδείνωση του υδροφορέα, 
διαφορετικά οι συνέπειες σε αυτόν από την κατασκευή του φράγµατος θα είναι καταστροφικές.  

Το ΤΑΥ, σε επιστολή του ηµερ. 17.12.2004, αναφέρει ότι η βιωσιµότητα του φράγµατος ως 
αποθηκευτικού είναι εξαιρετικά αµφίβολη, αφού σε ένα στα τρία χρόνια η ροή του ποταµού είναι 
µικρότερη της ποσότητας των  5 εκ. κ. µ. νερού που πρέπει να αφήνεται να ρέει για ικανοποίηση 
των υδατικών δικαιωµάτων των Κοινοτήτων που βρίσκονται κατάντη του φράγµατος, γεγονός που 
θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη αποθήκευση νερού στο φράγµα.   

Τελικά το φράγµα κατασκευάστηκε ως εµπλουτιστικό/αποθηκευτικό και το ΤΑΥ πρότεινε την 
κατασκευή αρδευτικών δικτύων για κάλυψη των αναγκών των Κοινοτήτων Κλήρου, Μαλούντας, 
Άγιου Ιωάννη και Μένοικου, οι οποίες δεν έχουν αξιόλογο υδροφορέα, ενώ θα λειτουργούσε ως 
εµπλουτιστικό για τις Κοινότητες Ακακίου και Αυλώνας.  Στη συνέχεια η κοινότητα Ακακίου 
απαίτησε την κατασκευή δικτύου για κάλυψη και των δικών της αναγκών.  Το Τµήµα µέχρι σήµερα 
δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το κόστος για την κατασκευή των υπό αναφορά δικτύων, διότι δεν 
εγκρίθηκε η συµπερίληψη στους Προϋπολογισµούς του απαιτούµενου Κονδυλίου για τη διεξαγωγή 
των σχετικών µελετών, ενώ η κατάσταση αναφορικά µε την  κατασκευή των δικτύων περιπλέκεται 
περαιτέρω αφενός από τις διαφωνίες που υπάρχουν µεταξύ των Κοινοτήτων όσον αφορά στην 
αξιοποίηση του φράγµατος και αφετέρου από τα έννοµα δικαιώµατα Αρδευτικών Τµηµάτων για 
ένταξη των περιοχών τους στο δίκτυο.  

Όσον αφορά στην υποδοµή για λειτουργία του φράγµατος ως εµπλουτιστικού, το Τµήµα περιέλαβε 
στον Προϋπολογισµό του 2008 πρόνοια ύψους £400.000 για τη µελέτη, αγορά υλικών και έναρξη 
κατασκευαστικών εργασιών για το σωληναγωγό που θα ξεκινά από το φράγµα και θα διοχετεύει 
νερό στην αρχή των αρδευτικών δικτύων των Κοινοτήτων. 

∆ιοχέτευση νερού από την περιοχή Γερµασόγειας προς την κεντρική υδατοδεξαµενή του 
Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού.  Σύµφωνα µε τον όρο 13.4, παρ. 3 του συµβολαίου που 
υπογράφηκε µε εταιρεία για την µεταφορά πόσιµου νερού µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην 
Κύπρο και κατασκευή έργων υποδοµής στη Λεµεσό, το αντλητικό σύστηµα των δεξαµενοπλοίων, 
σύµφωνα µε τις χαρακτηριστικές καµπύλες των αντλιών που υποβλήθηκαν, έχει τη δυνατότητα να 
παρέχει πίεση 10 ατµοσφαιρών στην παραλία.  Επίσης, η παρ. 6 του ίδιου όρου αναφέρει ότι η πίεση 
των 10 ατµοσφαιρών στο σηµείο σύνδεσης του υποθαλάσσιου µε το χερσαίο αγωγό στη Γερµασόγεια θα 
παρέχεται για ροή 2 500 κ.µ. ανά ώρα. 

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Τµήµατος προς το Συµβούλιο Υδατοπροµήθεας Λεµεσού ηµερ. 
17.4.2008, η εκφόρτωση των δεξαµενοπλοίων θα είναι συνεχής και η ροή κατά το δυνατό σταθερή και θα 
κυµαίνεται από 2 000 -2 500 κ.µ. ανά ώρα, ενώ ποσότητα 25 000-30 000 κ.µ.  ηµερησίως θα διοχετεύεται 
στην δεξαµενή του Συµβουλίου στον ποταµό Άµαθο.  Με βάση τα πιο πάνω, το Τµήµα ζήτησε από το 
Συµβούλιο να είναι έτοιµο να υποδέχεται µια σταθερή ροή νερού της τάξης των 1 200 κ.µ. ανά ώρα, για 
όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και επισηµαίνει ότι όλα τα αντλιοστάσια του Συµβουλίου που θα 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Το Συµβούλιο, σε επιστολή του ηµερ. 2.5.2008 προς το Τµήµα, ανάφερε, µεταξύ άλλων, ότι θα ήταν 
χρήσιµο να γίνει και απ΄ ευθείας σύνδεση στον αγωγό άντλησης ώστε το παρεχόµενο νερό να µπορεί να 
σταλεί στην υδατοδεξαµενή του Συµβουλίου παρακάµπτοντας το αντλιοστάσιο Γερµασόγειας.  Σύµφωνα 
µε υπολογισµούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Συµβουλίου, για την άντληση 1 250 κ.µ. ανά ώρα ή 
30 000 κ.µ. ηµερησίως, από το αντλιοστάσιο Γερµασόγειας προς την κεντρική υδατοδεξαµενή του 
Συµβουλίου, χρειάζεται ελάχιστη πίεση 6,5 ατµοσφαιρών.  Εποµένως, για να αντλείται απευθείας το νερό 
από τα δεξαµενόπλοια προς την κεντρική υδατοδεξαµενή του Συµβουλίου, παρακάµπτοντας το 
αντλιοστάσιο του Συµβουλίου στη Γερµασόγεια, θα χρειαστεί κάπως ψηλότερη πίεση.  Όπως προκύπτει, 
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η λειτουργία του αντλιοστασίου Γερµασόγειας του Συµβουλίου δεν θα είναι απαραίτητη αν επιτευχθεί η 
πίεση των 10 ατµοσφαιρών από το αντλητικό σύστηµα των δεξαµενοπλοίων, όπως προνοείται στο υπό 
αναφορά συµβόλαιο.  Σηµειώνεται ότι, βάσει υπολογισµών του Συµβουλίου, η µηνιαία κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου Γερµασόγειας σε εικοσιτετράωρη βάση θα 
ανέλθει σε περίπου 237.600 κιλοβατώρες και, λαµβάνοντας υπόψη ότι, µε βάση τις σηµερινές τιµές 
καυσίµων, το κόστος ανά κιλοβατώρα είναι περίπου €0,15, το πρόσθετο µηνιαίο κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας υπολογίζεται σε περίπου €35.000.  Επιπρόσθετα, η λειτουργία του αντλιοστασίου θα 
συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα συντήρησης καθώς και απασχόλησης προσωπικού. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα όπως ενηµερωθώ κατά πόσο η λειτουργία του αντλιοστασίου 
Γερµασόγειας είναι απαραίτητη για την άντληση του νερού από τα δεξαµενόπλοια προς την κεντρική 
υδατοδεξαµενή του Συµβουλίου, ή αν αυτό οφείλεται στην αδυναµία του συµβασιούχου για επίτευξη της 
προδιαγεγραµµένης στο συµβόλαιο πίεσης από το αντλητικό σύστηµα των δεξαµενοπλοίων.  Σε 
περίπτωση που την ευθύνη έχει ο συµβασιούχος ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τις ενέργειες στις οποίες 
το Τµήµα προτίθεται να προβεί για την ανάκτηση, από το συµβασιούχο, του επιπλέον κόστους που 
αναµένεται να προκύψει. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι ο συµβασιούχος δεν µπόρεσε να ικανοποιήσει το 
συγκεκριµένο όρο της σύµβασης για παροχή, από τις αντλίες των δεξαµενοπλοίων, 2 500 κ.µ. νερού την 
ώρα µε πίεση 10 ατµοσφαιρών στην παραλία.  Για επίλυση του προβλήµατος ο συµβασιούχος θα 
εγκαταστήσει µε δικά του έξοδα αντλιοστάσιο, όµως µέχρι την υλοποίηση της εργασίας αυτής θα 
χρησιµοποιείται το αντλιοστάσιο του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού.  Με πληροφόρησε επίσης 
ότι το Τµήµα ζήτησε όπως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, που χρειάζεται για άντληση του νερού µέχρι 
τις κεντρικές δεξαµενές του Συµβουλίου, καλυφθεί από τον συµβασιούχο, δεδοµένου ότι η κατάσταση 
αυτή προήλθε από δική του ευθύνη. 

Σταθµός Επεξεργασίας Οικιακών Λυµάτων και Βιοµηχανικών Αποβλήτων Βαθιάς Γωνιάς. 

(α) Επιβολή τελών απόρριψης λυµάτων από τους χρήστες.  Για τη δηµιουργία του σταθµού 
επεξεργασίας οικιακών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων δαπανήθηκε από το Τµήµα ποσό της 
τάξης των £9,4 εκ.  Το έργο συµπληρώθηκε και άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 1998 και οι 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης για το 2007 ανήλθαν σε £590.420, σε σύγκριση µε £622.126 το 
2006. Επιπρόσθετα, το Τµήµα κατέβαλε, κατά το 2007, στην ΑΗΚ, για κάλυψη του κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας του σταθµού, το ποσό των £173.038 (2006 - £167.477) και στο ωροµίσθιο προσωπικό του 
που απασχολείται στο σταθµό το ποσό των £63.872 (2006 - £46.921).  Με βάση τα πιο πάνω, το 
συνολικό κόστος λειτουργίας του σταθµού κατά το 2007 ανήλθε στις £827.330 (2006 - £836.524), ενώ τα 
αντίστοιχα έσοδα από είσπραξη τελών ανήλθαν σε £342.589 (2006 - £334.322). 

Σύµφωνα µε απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία δηµοσιεύτηκε στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 13.12.2002, η µη επιβολή και είσπραξη τελών 
απόρριψης αντίκειται στους περί Κρατικών Ενισχύσεων Νόµους και Κανονισµούς και ως εκ τούτου 
η Αρµόδια Αρχή, δηλαδή το ΤΑΥ, οφείλει να επιβάλλει τέλη απόρριψης προς τις επιχειρήσεις που 
απορρίπτουν οικιακά λύµατα και προς τις βιοµηχανίες που απορρίπτουν βιοµηχανικά απόβλητα 
στο σταθµό Βαθιάς Γωνιάς, ούτως ώστε να καλύπτεται το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων.  
Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι η µη επιβολή τελών σε οικιακά λύµατα που προέρχονται από 
νοικοκυριά δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και είναι επιτρεπτή. Με βάση τις πρόνοιες των σχετικών 
Κανονισµών που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκαν στις 29.7.2005 
(Κ.∆.Π. 355/2005), παραχωρήθηκε ενίσχυση de minimis στις δικαιούχες επιχειρήσεις, ώστε να 
καλυφθεί το κόστος απόρριψης κατά 100% για την περίοδο 1.6.2005 – 31.12.2005, 50% από 
1.1.2006 – 31.12.2006 και 25% από 1.1.2007 – 31.12.2007.  

Παρατήρησα ότι τα τέλη απόρριψης που εισπράχθηκαν από το σταθµό καλύπτουν µόλις το 41% (2006 
– 40%) του συνολικού κόστους λειτουργίας του και συνεπώς δεν συνάδουν µε την απόφαση του Εφόρου 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 94

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για κάλυψη του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων από τα τέλη που 
επιβάλλονται. 

Όπως πληροφορήθηκα έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση στις ποσότητες λυµάτων που 
παραλαµβάνονται στο σταθµό λόγω της επέκτασης και συµπερίληψης νέων περιοχών στο αποχετευτικό 
δίκτυο Λευκωσίας µε αποτέλεσµα οι εισπράξεις να µην είναι οι αναµενόµενες. 

Επίσης, όπως επισήµανα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Τµήµα προχώρησε στον καθορισµό 
διαδικασίας είσπραξης των τελών απόρριψης, µέσω των τιµολογίων που εκδίδονται από την εταιρεία 
διαχείρισης του έργου, χωρίς την έγκριση του Γενικού Λογιστή.  Σηµειώνεται ότι, παρόλο που έγινε επί 
τόπου επισκόπηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από το Γενικό Λογιστήριο, δεν δόθηκε ακόµα 
επίσηµη έγκριση για υιοθέτησή τους.  Όπως πληροφορήθηκα, στάληκε επιστολή στον Γενικό Λογιστή µε 
την παράκληση όπως πληροφορήσει το Τµήµα, για τυχόν εισηγήσεις επί της υφιστάµενης διαδικασίας. 

(β) Απόρριψη οικιακών λυµάτων.  Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών και του Εδάφους Νόµου του 2002, τα οικιακά λύµατα που προέρχονται από νοικοκυριά ή 
επιχειρήσεις των Επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας, οι οποίες δεν καλύπτονται από αποχετευτικό 
σύστηµα, πρέπει να απορρίπτονται στο σταθµό της Βαθιάς Γωνιάς, ο οποίος αποτελεί το µόνο σταθµό 
επεξεργασίας οικιακών λυµάτων, πέραν του αποχετευτικού συστήµατος, στις Επαρχίες αυτές. 

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς το ΤΑΥ επιβάλλει τέλη για την απόρριψη τόσο των οικιακών 
λυµάτων που προέρχονται από νοικοκυριά όσο και εκείνων που προέρχονται από επιχειρήσεις.   

Από την ηµεροµηνία επιβολής των τελών υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους βοθροκαθαριστές, 
πολλοί από τους οποίους, από τον Ιανουάριο του 2007, αρνούνται να παραλάβουν τα σχετικά τιµολόγια 
επιβολής τέλους για απόρριψη στον σταθµό της Βαθιάς Γωνιάς, επικαλούµενοι ότι η επιβολή τελών 
οδήγησε σε αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ τους αφού αρκετοί συνάδελφοί τους, αντί να µεταφέρουν τα 
λύµατα στη Βαθιά Γωνιά και να πληρώσουν το απαιτούµενο τέλος, τα απορρίπτουν παράνοµα σε 
χωράφια ή αγωγούς των Συµβουλίων Αποχετεύσεων.   

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΤΑΥ, κατά το 2007 παραλήφθηκαν στο σταθµό Βαθιάς Γωνιάς για 
επεξεργασία, 272.126 κ.µ. οικιακών λυµάτων, σε σύγκριση µε 323.654 κ.µ. το 2006, δηλαδή επήλθε 
µείωση της τάξης του 16%.  Μέρος αυτής της µείωσης οφείλεται στην επέκταση του αποχετευτικού 
συστήµατος, όµως ένα άλλο µέρος ενδεχοµένως να οφείλεται και στην αύξηση των παράνοµων 
απορρίψεων λυµάτων σε άλλους χώρους. 

Από στοιχεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας υπάρχουν σε 
ισχύ 84 άδειες κατηγορίας «Α» που αφορούν σε βοθροφόρα οχήµατα, ενώ, σύµφωνα µε στοιχεία του 
σταθµού Βαθιάς Γωνιάς, µόνο 58 από αυτά είναι καταχωρισµένα στο σύστηµα του σταθµού για 
απόρριψη λυµάτων.  Όπως προκύπτει, οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων 26 βοθροφόρων οχηµάτων 
ενδεχοµένως να απορρίπτουν παράνοµα τα απόβλητά τους σε άλλους χώρους, γεγονός που θα πρέπει 
να διερευνηθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία είναι η αρµόδια αρχή για εφαρµογή της 
σχετικής Νοµοθεσίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα. 

Ενόψει των πιο πάνω, το Τµήµα προώθησε τροποποιητικούς Κανονισµούς σύµφωνα µε τους οποίους 
τα τέλη για τα οικιακά λύµατα που προέρχονται από νοικοκυριά καταργούνται µε αναδροµική ισχύ από 
την 1.1.2007, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκαν στις 30.5.2008 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.   

Λόγω της αναδροµικής ισχύος των Κανονισµών από 1.1.2007, το Τµήµα, σύµφωνα µε σχετική 
γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να επιστρέψει τα καταβληθέντα τέλη στους 
βοθροκαθαριστές που έχουν προβεί στην εξόφληση των τελών που τους επιβλήθηκαν µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. 

(γ) Παραγωγή ανακυκλωµένου νερού.  Κατά τη διάρκεια του έτους παράχθηκαν από το σταθµό 
335 237 κ.µ. (361 211 το 2006) ανακυκλωµένου νερού από το οποίο 128 000 κ.µ. (2006 – 168 000) 
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διατέθηκαν για σκοπούς άρδευσης 160 δεκαρίων (2006 – 205). Παρόλο που οι πιο πάνω ποσότητες 
νερού τιµολογήθηκαν στην προβλεπόµενη από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, τιµή των 
£0,04/κ.µ, δεν έγινε καµιά είσπραξη από τους καταναλωτές κατά το 2007, ενώ οι εισπράξεις 
προηγούµενων ετών ήταν πολύ χαµηλές, µε αποτέλεσµα το σύνολο των οφειλόµενων εσόδων από 
πώληση του ανακυκλωµένου νερού να ανέρχεται, στις 31.12.2007, σε £56.239.  

Το Τµήµα θεωρεί ως κύριο λόγο για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην είσπραξη των τελών, το 
γεγονός ότι ο επιτηρητής της Βαθιάς Γωνιάς που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση του νερού, δεν έχει 
δικαίωµα είσπραξης των οφειλόµενων τελών, µε επακόλουθο οι αρδευτές να καθυστερούν να µεταβούν 
στο Λογιστήριο του Τµήµατος για να πληρώσουν τις οφειλές τους και γι΄ αυτό ζήτησε από το Γενικό 
Λογιστή να ορίσει Λειτουργό είσπραξης εσόδων για το έργο αυτό.  Επίσης, όπως πληροφορήθηκα, το 
Μάρτιο του 2008 εισπράχθηκε ποσό ύψους £9.727 για νερό που χρεώθηκε το 2007, ενώ τα ονόµατα 
των καταναλωτών που δεν πληρώνουν στάληκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη δικαστικών µέτρων 
εναντίον τους. 

Επισήµανα επίσης ότι, µε βάση τις σχετικές εκθέσεις που ετοιµάστηκαν από το Επαρχιακό Γραφείο 
Λευκωσίας, το ποσοστό διαρροών ανήλθε στο 25% κατά το 2007 (31% το 2006), ενώ το ποσοστό 
εξάτµισης υπολογίστηκε στο 21% (25% για το 2006).  Επειδή το ποσοστό διαρροών είναι, κατά την 
άποψή µου, αρκετά ψηλό, εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν τα αίτια που το προκάλεσαν µε στόχο τον 
περιορισµό του στο ελάχιστο. 

Άρδευση Γηπέδων Γκολφ. 

(α) Νέα πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Το Υπουργικό Συµβούλιο, 
µε απόφασή του ηµερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, 
µε στόχο να καταστεί η Κύπρος τουριστικός προορισµός υψηλής ποιότητας.  Η απόφαση αφορά 
στη δηµιουργία µέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ, περιλαµβανοµένων των υφισταµένων και 
καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν.  Σύµφωνα µε την απόφαση, 
η επένδυση για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη από µόνη της, γι’ αυτό 
και µπορεί να συνοδεύεται από οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, βάσει καθορισµένων κριτηρίων.  

Σε σχέση µε την άρδευση των προτεινόµενων αναπτύξεων, η απόφαση αναφέρει ρητά ότι δεν θα 
εγκρίνονται αιτήσεις για άρδευση των γηπέδων γκολφ µε νερό από γεωτρήσεις ή κυβερνητικά 
φράγµατα, και καθορίζει, κατά σειρά προτεραιότητας, τους τρόπους µε τους οποίους πρέπει να 
καλύπτονται οι ανάγκες της ανάπτυξης σε νερό (ανακυκλωµένο νερό, νερό από αφαλάτωση, κλπ).  
Αναφέρεται επίσης ότι η δηµιουργία γηπέδου γκολφ και συναφών αναπτύξεων δεν θα επιτρέπεται, 
µεταξύ άλλων , σε καθορισµένη περιοχή προστασίας του ∆ικτύου «Φύση 2000».    

Όσον αφορά στις προϋπάρχουσες  αναπτύξεις γκολφ στην Επαρχία Πάφου, µε βάση τις σχετικές 
συµφωνίες που συνοµολογήθηκαν,  η Κυβέρνηση θα παρείχε στις δύο από αυτές συνολικές 
ποσότητες µέχρι 1 384 000 κ.µ. και 260 000 κ.µ. νερού, αντίστοιχα, από το φράγµα 
Ασπρόκρεµµου, ενώ για την τρίτη ανάπτυξη είχε δοθεί το δικαίωµα κάλυψης των υδατικών 
αναγκών της από τις γεωτρήσεις της.  Η αίτηση τέταρτης εταιρείας έχει τύχει, στις 5.11.1992,  της 
καταρχής έγκρισης διυπουργικής Επιτροπής που ορίστηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό 
Συµβούλιο.  

Στα πλαίσια της διασφάλισης της συνεχούς και ικανοποιητικής λειτουργίας των γηπέδων γκολφ, η 
πιο πάνω απόφαση καθορίζει ότι θα υπογράφεται συµφωνία µεταξύ του ιδιοκτήτη/αιτητή και της 
πολεοδοµικής Αρχής, σύµφωνα µε την οποία ο χώρος του γηπέδου γκολφ, µαζί µε όλες τις 
απαραίτητες για τη λειτουργία του εγκαταστάσεις, θα επιβαρυνθούν µε δικαίωµα επικαρπίας προς 
όφελος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για περίοδο 66 χρόνων, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν ο 
ιδιοκτήτης/επενδυτής αδυνατεί ή/και αρνείται ή/και παραλείπει να λειτουργεί, αξιοποιεί, 
εκµεταλλεύεται και συντηρεί σε ικανοποιητικό βαθµό το γήπεδο γκολφ.  Αναφέρεται επίσης ότι σε 
τέτοια περίπτωση, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διατηρεί το δικαίωµα να αξιώσει αποζηµιώσεις από τον 
ιδιοκτήτη/επενδυτή λόγων των ζηµιών που ενδεχοµένως θα υποστεί από τις ενέργειες στις οποίες 
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θα προβεί για επαναλειτουργία και αξιοποίηση του γηπέδου γκολφ. 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω επισήµανα τα ακόλουθα: 

(i) Παρόλο που, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η 
δηµιουργία γηπέδων γκολφ δεν είναι από µόνη της βιώσιµη, εντούτοις µε τη συµφωνία που 
θα υπογραφεί µε τους αιτητές/επενδυτές αναφορικά µε την επιβάρυνση των γηπέδων µε 
δικαίωµα επικαρπίας, µετατοπίζεται, ουσιαστικά, στο Κράτος η ευθύνη για συντήρηση της 
(µη βιώσιµης) ανάπτυξης του γηπέδου, περιλαµβανοµένης και της άρδευσής του, αν ο 
αιτητής/επενδυτής αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγο, να µην το συντηρεί,  ενώ, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, από τον ιδιώτη, ο οποίος θα καρπωθεί το σηµαντικό κέρδος από την 
οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, ενδεχοµένως να ζητηθεί απλά η καταβολή αποζηµίωσης.  

Όπως πληροφορήθηκα, η όλη πολιτική βρίσκεται στη διαδικασία επανεξέτασης και το Τµήµα 
έχει υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του προς το Υπουργείο Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 

(ii) Ενόψει της αδυναµίας για µακροπρόθεσµη κάλυψη των υδατικών αναγκών της Κύπρου από 
τα αποθέµατα νερού στα φράγµατα, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο 
τροποποίησης των συµβάσεων µε τους δύο επενδυτές οι οποίοι έχουν δικαίωµα αγοράς 
νερού από το φράγµα του Ασπρόκρεµµου ώστε να αναλάβουν και εκείνοι την άρδευση των 
γηπέδων τους µε τους όρους και προϋποθέσεις που θα εφαρµόζονται στους νέους 
επενδυτές, δηλαδή κυρίως από ανακυκλωµένο ή αφαλατωµένο νερό.  Με τον τρόπο αυτό θα 
επιτευχθεί εξοικονόµηση νερού στα φράγµατα καθώς και η ίση µεταχείριση των επενδυτών 
από το Κράτος. 

Όπως πληροφορήθηκα, το ενδεχόµενο τροποποίησης των συµβάσεων µε τους δύο 
επενδυτές θα µελετηθεί. 

(iii) Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις των αιτήσεων για παραχώρηση άδειας ανάπτυξης 
γηπέδων γκολφ, έχει διαπιστωθεί ότι, σε τρεις περιπτώσεις µέρος της γης που προτείνεται 
για την ανάπτυξη εµπίπτει στο ∆ίκτυο «Φύση 2000», γεγονός που απαγορεύεται ρητά από 
την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

(iv) Σύµφωνα µε τους όρους των συµφωνιών που υπογράφτηκαν µε τις εταιρείες που διαθέτουν 
τα υφιστάµενα γήπεδα γκολφ, τα οποία, όπως αναφέρεται, αρδεύονται και από Κυβερνητικά 
Υδατικά Έργα, θα έπρεπε να κατασκευαστούν στις υπό αναφορά αναπτύξεις σταθµοί 
βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων, ώστε µέρος των αρδευτικών αναγκών τους να 
καλύπτεται από την παραγωγή ανακυκλωµένου νερού και να µειωθεί η ποσότητα νερού που 
τους παραχωρείται από το φράγµα.  Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως το Τµήµα 
ζητήσει να τύχει ενηµέρωσης, από την πολεοδοµική Αρχή, αναφορικά µε τη συµµόρφωση 
των επενδυτών σε σχέση µε την κατασκευή των υπό αναφορά σταθµών επεξεργασίας, την 
ποσότητα του νερού που παράγουν, καθώς και τη χρήση του, ώστε να αναπροσαρµόσει τις 
ποσότητες που διατίθενται στα πιο πάνω γήπεδα ανάλογα. 

Όπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα θα ζητήσει από την πολεοδοµική Αρχή ενηµέρωση 
αναφορικά µε τη συµµόρφωση των επενδυτών µε τους όρους της άδειάς τους για κατασκευή 
βιολογικών σταθµών. 

(β) Παραχώρηση πρόσθετης ποσότητας νερού σε γήπεδο γκολφ.  Όπως αναφέρεται και 
πιο πάνω, ενόψει της υδατικής κατάστασης του 2007, το Υπουργικό Συµβούλιο επέβαλε 
περικοπές στις ποσότητες που θα παραχωρούντο για άρδευση και ύδρευση, σύµφωνα µε τις 
οποίες θα επιβαλλόταν περικοπή ύψους 70% στις ποσότητες νερού που θα διατίθετο για την 
άρδευση γηπέδων γκολφ.  

Όπως προκύπτει από αλληλογραφία του Τµήµατος, τα 750 000 κ.µ. από το σύνολο των 1 384 000 
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κ.µ. νερού που εγκρίθηκαν για να παραχωρούνται, βάσει της σχετικής συµφωνίας, σε εταιρεία που 
διαθέτει ανάπτυξη γηπέδου γκολφ, αφορούν στις ανάγκες άρδευσης του γηπέδου.  Συνεπώς, 
σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, το σύνολο της ποσότητας 
νερού που θα έπρεπε να παραχωρηθεί για σκοπούς  άρδευσης δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 
225 000 κ.µ. 

Παρατήρησα ότι, κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας, της παραχωρήθηκε, µε επιστολή του 
Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου ηµερ. 3.8.2007, επιπρόσθετη ποσότητα 150 000 κ.µ. νερού. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, για την επιπρόσθετη ποσότητα δόθηκε 
προφορική έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η εταιρεία παραχωρούσε το ανακυκλωµένο νερό 
από το βιολογικό σταθµό της ανάπτυξης προς το Τµήµα ∆ασών για άρδευση των χώρων 
πρασίνου του αυτοκινητόδροµου Λεµεσού-Πάφου, αντί για άρδευση του γηπέδου γκόλφ. 

(γ) Κατασκευή ιδιωτικού φράγµατος στο Χα-ποτάµι. Γύρω στο 1973 ανεγέρθηκε παράνοµα, 
κοντά στην εκβολή του πιο πάνω ποταµού, µικρό εκτροπικό φράγµα. Μετά τη δηµιουργία, κατά το 
1995, γηπέδου γκολφ στην παρακείµενη περιοχή, η ιδιωτική εταιρεία, στην οποία ανήκει το υπό 
αναφορά γήπεδο γκολφ, προέβη, κατά την περίοδο 2002-2003, στην επέκταση και ανύψωση των 
αναχωµάτων µε σκοπό την εξασφάλιση µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για άρδευση του γηπέδου 
γκολφ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χωµάτινου φράγµατος επί της κοίτης του ποταµού συνολικής 
χωρητικότητας 500 000 κ.µ. νερού.  Έκτοτε η εταιρεία, χρησιµοποιεί το νερό από το υπό αναφορά 
φράγµα για την άρδευση του γηπέδου γκολφ.   

Για αποκατάσταση της νοµιµότητας και για να επιτευχθούν συνθήκες ασφάλειας κατά τη φύλαξη 
του νερού στο φράγµα, η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει στην αρµόδια πολεοδοµική Αρχή πλήρη 
τεχνική µελέτη και σχέδια σύµφωνα µε όλες τις σχετικές παραµέτρους ασφάλειας, καθώς και 
υδρολογική µελέτη και µελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.  Η τεχνική µελέτη υποβλήθηκε από 
την εταιρεία µαζί µε αίτησή της µε την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας για βελτίωση και επέκταση 
του υφιστάµενου φράγµατος, µε σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του στο 1 εκ. κ.µ. νερού, 
ενώ παράλληλα συνέδεσε το θέµα της επέκτασης του υφιστάµενου φράγµατος µε την υποβολή 
αιτήµατος για τη δηµιουργία δεύτερου γηπέδου γκολφ στην περιοχή της κοιλάδας Χα-ποτάµι. 

Σε συνεδρία που έγινε στις 4.9.2006, µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, για χορήγηση 
πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία υδατοφράκτη από την εταιρεία, το ΤΑΥ αποφάσισε να µη 
φέρει ένσταση στην έκδοσή της υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων ήταν ότι το ΤΑΥ 
δεν θα έχει καµιά υποχρέωση να αναστείλει οποιαδήποτε υδατικά ή αρδευτικά έργα ή να 
δεσµεύσει οποιεσδήποτε ποσότητες νερού για τις ανάγκες της ανάπτυξης της εταιρείας, η Αρµόδια 
Αρχή θα έχει το δικαίωµα να επιβάλει τέλος στις ποσότητες επιφανειακού νερού που θα εισρέουν 
στο φράγµα και θα χρησιµοποιούνται από την εταιρεία και ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει 
άδεια από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για επέµβαση σε κυβερνητική γη.  Οι πιο 
πάνω όροι ενσωµατώθηκαν στην πολεοδοµική άδεια που εκδόθηκε τελικά στις 29.12.2006, όπου 
όµως αναφέρεται ότι, παρόλο που εγκρίνεται το χωροµετρικό και χωροταξικό σχέδιο της 
ανάπτυξης, τα λεπτοµερή σχέδια της κατασκευής δεν εγκρίνονται αφού παρουσιάζουν 
προβλήµατα.  Επίσης, αναφέρεται ότι όσο αφορά την επέµβαση της ανάπτυξης στο Χα-ποτάµι, η 
τυχόν παραχώρηση της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου για επέµβαση στον ποταµό, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της ανάπτυξης,  θα τεθεί σε ισχύ όταν και εφόσον 
χορηγηθεί πολεοδοµική άδεια για το γενικό χωροταξικό σχέδιο της ανάπτυξης. 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Σε επιστολή του ηµερ. 27.4.1995 προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, 
ο Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να 
γίνει οποιαδήποτε επέµβαση επί της κοίτης του ποταµού Χα-ποτάµι που θα µπορούσε να 
µεταβάλει ή επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φυσική του ροή.  Ζήτησε µάλιστα όπως το 
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θέµα αυτό διευκρινιστεί γραπτώς από τους αιτητές αφού από τα υποβληθέντα σχέδια φαινόταν 
ότι υπήρχε πρόθεση επέµβασης στην κοίτη του ποταµού ή εκτροπή της ροής του.  Ωστόσο, µε 
επιστολή του ηµερ. 18.2.2008, ο Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου πληροφόρησε το Επαρχιακό 
Κτηµατολόγιο Πάφου ότι το Γραφείο του δεν φέρει ένσταση στην παραχώρηση µέρους της 
κοίτης του ποταµού Χα-ποτάµι νοουµένου, µεταξύ άλλων, ότι η κατασκευή του υδατοφράκτη θα 
γίνει σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στις σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί και ότι θα 
εξασφαλιστεί έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου για παραχώρηση όλου του µέρους της 
κοίτης του ποταµού που θα καλυφθεί από νερό όταν το φράγµα γεµίσει πλήρως. 

(ii) Το παράνοµο φράγµα δεν καλύπτεται από σχετική πολεοδοµική άδεια ενώ δεν έχει χορηγηθεί 
η απαιτούµενη από τον περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόµο άδεια του Έπαρχου, σε 
σχέση µε την εκτροπή και χρήση µέρους των επιφανειακών νερών του ποταµού.  Σηµειώνεται 
ότι, ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, µε επιστολή του ηµερ. 4.11.2005 αναφέρει, 
µεταξύ άλλων, ότι το θέµα της εξέτασης χορήγησης πολεοδοµικής άδειας για επέκταση του 
φράγµατος στο Χα-ποτάµι, ουσιαστικά δεν αφορούσε στην εξέταση της αναβάθµισης ενός 
υφιστάµενου, αδειούχου έργου αλλά την αξιολόγηση και αναβάθµιση, υφιστάµενου, 
παράνοµου φράγµατος που βρισκόταν σε χώρο που δεν ανήκει στον αιτητή, αφού πρόκειται 
περί δηµόσιου ποταµού.  Αναφέρει επίσης ότι τόσο το πνεύµα, όσο και το γράµµα της Οδηγίας 
85/337 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Νόµου µε Αρ. 57(Ι)/2001 για εκτίµηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, αναφέρονται στις αρχές πρόληψης και εξέτασης των έργων πριν 
την υλοποίησή τους.  Επισήµανα ότι η Αρµόδια Αρχή, δηλαδή  ο Έπαρχος Πάφου, δεν φαίνεται 
να προέβηκε σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της υπό αναφορά εταιρείας σε σχέση µε την 
ανέγερση και εκµετάλλευση του παράνοµου φράγµατος.   

(iii) Με βάση την πολεοδοµική άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του γηπέδου γκολφ, η 
υδροδότηση της ανάπτυξης θα γίνεται µε παραχώρηση, από το φράγµα Ασπρόκρεµµου, 
ποσότητας 260 000 κ.µ. νερού ετησίως το οποίο θα αγοραζόταν, µε βάση τις ισχύουσες 
διατιµήσεις, στην τιµή των 20 σεντ/κ. µ.   Λόγω της κάλυψης του µεγαλύτερου µέρους των 
αναγκών του συγκροτήµατος σε νερό από το ιδιωτικό φράγµα, οι ποσότητες που αγοράστηκαν 
κατά το 2007 από το Τµήµα ανήλθαν σε µόνο 88 000 κ.µ.   Επισήµανα ότι, παρόλο που όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, στην άδεια που εκδόθηκε στις 29.12.2006, δίδεται το δικαίωµα επιβολής 
τελών για τις ποσότητες επιφανειακού νερού που θα εισρέουν στο φράγµα και θα 
χρησιµοποιούνται από την εταιρεία, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 
χρέωση στην εταιρεία σε σχέση µε το νερό που χρησιµοποιεί από το ιδιωτικό φράγµα. 

Όπως πληροφορήθηκα, η πρόνοια που περιλαµβάνεται στην άδεια µπορεί να εφαρµοστεί µόνο 
µετά τη ψήφιση και εφαρµογή του Νοµοσχεδίου για τη δηµιουργία της ∆.Ε.∆.Υ ή µετά τη 
θεσµοθέτηση των πολιτικών τιµολόγησης νερού σύµφωνα µε τον περί Προστασία και 
∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµο (Ν.13(Ι)/2004). 

(iv) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταβολή ποταµού ( όπως η κατασκευή φράγµατος), διέπεται 
από τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στον 
περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νερών Νόµο του 2004.  Σύµφωνα µε το άρθρο 16(β) (iii) του 
Νόµου, οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή µεταβολές πρέπει να υπαγορεύονται από το 
δηµόσιο συµφέρον, που υπερισχύει, και/ή τα οφέλη στο περιβάλλον και στην κοινωνία από την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που αναφέρονται στο Νόµο  υπερκαλύπτονται από τα 
οφέλη που οι εν λόγω τροποποιήσεις ή µεταβολές θα επιφέρουν στη δηµόσια υγεία,  στη 
διατήρηση της δηµόσιας ασφάλειας ή στη βιώσιµη ανάπτυξη.  Κατά την άποψή µου, οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν φαίνεται να ικανοποιούνται στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

(v) Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, το Τµήµα εντόπισε κατάλληλη θέση για τη δηµιουργία 
Κυβερνητικού φράγµατος σε ψηλότερο σηµείο του ίδιου ποταµού, στην περιοχή µεταξύ ∆ωράς 
και Ανώγυρας, χωρητικότητας περίπου 3,56 εκ. κ. µ. νερού, το οποίο θα ενισχύσει την 
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υδατοπροµήθεια της περιοχής Πισσουρίου καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Πισσουρίου-
Αλέκτορας και για το οποίο εκπονήθηκε ήδη γεωλογική µελέτη.  Παρόλο που στους όρους 
χορήγησης της πολεοδοµικής άδειας αναφέρεται ότι το ΤΑΥ δεν έχει καµιά υποχρέωση να 
αναστείλει οποιαδήποτε αρδευτικά ή υδρευτικά έργα, ή να δεσµεύσει οποιεσδήποτε ποσότητες 
νερού ανάντη του φράγµατος της εταιρείας για ικανοποίηση οποιωνδήποτε αναγκών της εν 
λόγω ανάπτυξης, ενδεχοµένως να προβληθεί από την εταιρεία ο ισχυρισµός ότι ο όρος 
«αναστολή» αναφέρεται σε έργα που έχουν ήδη προγραµµατιστεί για εκτέλεση και ως εκ 
τούτου να προβάλει αντιρρήσεις ή αξιώσεις σε περίπτωση που η κατασκευή Κυβερνητικού 
έργου στο Χα-ποτάµι προωθηθεί.  Εξέφρασα την άποψη ότι σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η 
κατασκευή του ιδιωτικού φράγµατος να αποτελέσει κώλυµα για την εκτέλεση Κυβερνητικού 
υδατικού έργου το οποίο θα εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα του Τµήµατος, από διάφορα σχέδια ύδρευσης 
και άρδευσης, ανήλθαν στις 31.12.2007 σε £83,43 εκ. σε σύγκριση µε £73,78 εκ. το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £9,65 εκ. ή ποσοστό 13,08%. Ποσό £77.914.808 (2006 £68.265.702) αφορά 
σε οφειλές από Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια σε σχέση µε την 
κατανάλωση νερού για σκοπούς ύδρευσης, ενώ ποσό £5.516.898 (2006 £5.512.579) αφορά σε 
οφειλές από καταναλωτές στους οποίους παραχωρήθηκε νερό για σκοπούς άρδευσης. Όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρόλο που ο περί Κυβερνητικών Υδατικών 
έργων Νόµος αρ. 57(I)/99 παρέχει στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος τη δυνατότητα ανάκτησης των 
οφειλόµενων ποσών µε αστική διαδικασία, καθώς και το δικαίωµα διακοπής της παροχής νερού 
από Υδατικό Έργο όταν η εξόφληση του οφειλόµενου ποσού καθυστερεί, φαίνεται ότι αυτό δεν 
συνέτεινε στη µείωση των καθυστερηµένων εσόδων, τα οποία αυξάνονται συνεχώς (£31,86 εκ. 
στις 31.12.1999). Το Τµήµα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του για εφαρµογή της σχετικής 
νοµοθεσίας έτσι ώστε οι οφειλές από πωλήσεις νερού να τακτοποιούνται έγκαιρα και τα 
καθυστερηµένα έσοδα να εισπραχθούν ή να µειωθούν στο ελάχιστο. 

Επισήµανα ότι, τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας δεν 
αποδέχονται το µέρος της οφειλής τους προς το ΤΑΥ, το οποίο προκύπτει λόγω της αύξησης, κατά 
11,5 σεντ/κ.µ., στην τιµή αγοράς νερού από το Τµήµα, που επιβλήθηκε βάσει απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου από 1.1.2004, αφού δεν εγκρίθηκαν παράλληλα, από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και οι δικές τους αυξηµένες τιµές πώλησης νερού στους καταναλωτές τους.  Ως 
αποτέλεσµα, το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας δεν αναγνωρίζει στις οικονοµικές του 
καταστάσεις την πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει από την πιο πάνω αύξηση στη τιµή αγοράς 
νερού, ενώ τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λεµεσού και Λάρνακας, παρόλο που αναγνωρίζουν 
την πιο πάνω υποχρέωση στις οικονοµικές τους  καταστάσεις, εξακολουθούν να µην καταβάλλουν 
τις οφειλές τους προς το Τµήµα. Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού δεν 
αποδέχεται τη συνολική του οφειλή προς το Τµήµα αφού δεν έχουν διευθετηθεί ακόµη οι 
οικονοµικές εκκρεµότητες µεταξύ του Συµβουλίου και του Τµήµατος σε σχέση µε την αγορά νερού 
από το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού και τα δικαιώµατα άντλησης νερού από το υδροφόρο στρώµα 
Γερµασόγειας, θέµατα για τα οποία έχει ήδη οριστεί Υπουργική Επιτροπή για µελέτη και οριστική 
ρύθµιση. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, το θέµα της πρόσθετης υποχρέωσης, την οποία τα Συµβούλια δεν 
αποδέχονται, θα πρέπει να συζητηθεί µεταξύ του Τµήµατος, των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας 
και του Υπουργείου Οικονοµικών για τελική ρύθµιση, ενώ θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες 
για άµεση είσπραξη του µέρους της οφειλής η οποία προκύπτει από το κόστος αγοράς νερού το 
οποίο τα Συµβούλια αποδέχονται. Όσον αφορά στους ∆ήµους και τα Κοινοτικά Συµβούλια, το 
Τµήµα θα πρέπει να πάρει δραστικά µέτρα για είσπραξη των οφειλών τους, ιδιαίτερα ενόψει του 
γεγονότος ότι οι ∆ήµοι και τα Κοινοτικά Συµβούλια έχουν τιµολογήσει και εισπράξει το µεγαλύτερο 
µέρος της αξίας του νερού από τους καταναλωτές τους.  
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Όπως πληροφορήθηκα καταχωρίστηκαν αγωγές εναντίον των Τοπικών Αρχών που είχαν 
καθυστερηµένες οφειλές από την κατανάλωση πόσιµου νερού, ενώ η διακοπή της παροχής 
πόσιµου νερού προς τις Τοπικές Αρχές δεν θεωρείται ούτε πρακτικό ούτε και αποδεκτό µέτρο 
αφού αυτοί που θα επηρεαστούν άµεσα είναι οι καταναλωτές.  Όσον αφορά στις οικονοµικές 
εκκρεµότητες µεταξύ του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού και του Τµήµατος έχει ετοιµαστεί 
έκθεση µε εισηγήσεις η οποία στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να µελετηθεί από την 
Τεχνική Επιτροπή και την ∆ιυπουργική Επιτροπή. 

Παραγραφή οφειλών προς το Τµήµα.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Παραγραφής Νόµου 
(Κεφ.15), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, δίδεται τριετής περίοδος αναστολής του χρόνου 
παραγραφής ορισµένων χρεών και οφειλών.  Ο χρόνος έναρξης της τριετούς αναστολής υπολογίζεται 
µε βάση την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές 
∆ιατάξεις) Νόµου του 2002 (Ν. 110 (Ι)/2002), δηλαδή την 1.6.2005.  Η εφαρµογή των διατάξεων του 
υπό αναφορά Νόµου αναστάληκε, βάση του Νόµου 28(Ι) του 2008, µέχρι την 31.3.2009. 

Υπέδειξα ότι το Τµήµα θα πρέπει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε τα οφειλόµενα 
ποσά, τα οποία δεν έχουν ήδη διεκδικηθεί δικαστικώς, να προωθηθούν έγκαιρα στη Νοµική 
Υπηρεσία για λήψη νοµικών µέτρων για είσπραξή τους, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 
παραγραφής τους λόγω παρέλευσης των προθεσµιών, όπως καθορίζονται στη νοµοθεσία. 

Επισήµανα επίσης ότι η κατάσταση των οφειλοµένων εσόδων του Τµήµατος θα πρέπει να τυγχάνει 
επισκόπησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό τον εντοπισµό των οφειλών που αφορούν σε 
χρεώσεις που πλησιάζουν το χρονικό όριο παραγραφής τους ώστε αυτές να προωθούνται έγκαιρα, στη 
Νοµική Υπηρεσία για λήψη νοµικών µέτρων είσπραξής τους. 

Όπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα για αποφυγή του κινδύνου παραγραφής των οφειλών απέστειλε 
έγκαιρα στο Γενικό Εισαγγελέα κατάλογο µε τις Τοπικές Αρχές που οι οφειλές τους δηµιουργήθηκαν πριν 
την 31.12.2005.   

Έργα κοινής συνεισφοράς.  Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό του 2007, το Τµήµα 
προγραµµάτισε την εκτέλεση 75 συνολικά νέων αρδευτικών έργων και έργων βελτίωσης 
υδατοπροµήθειας χωριών, έναντι προϋπολογιζόµενης δαπάνης ύψους £4,80 εκ. η οποία στη 
συνέχεια αυξήθηκε µε συµπληρωµατικές πιστώσεις σε £6,06 εκ. Στο ποσό αυτό συµπεριλήφθηκαν 
πιστώσεις ύψους £25.000 για τη συνέχιση και συµπλήρωση εκκρεµοτήτων στα 69 έργα που 
παρέµειναν ηµιτελή στο τέλος του 2006, παρόλο που, όπως προέκυψε, οι απαιτούµενες δαπάνες 
εκτέλεσής τους ήταν £1,62 εκ., οι οποίες καλύφθηκαν από τις διαθέσιµες πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού του 2007 κατόπιν σχετικής έγκρισης του Γραφείου Προγραµµατισµού.  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους, το Τµήµα ανέλαβε και την εκτέλεση συνολικά 66 έργων, είτε 
µε αποκλειστικές καταθέσεις Κοινοτήτων, είτε για λογαριασµό διαφόρων Κυβερνητικών Τµηµάτων, µε 
παραχώρηση τµηµατικών πιστώσεων, από τα οποία τα 37 συµπληρώθηκαν, 17 έργα έµειναν ηµιτελή , 
ενώ δεν άρχισε η εκτέλεση 12 έργων.  

Κατά τη διάρκεια του έτους άρχισε ή συνεχίστηκε η εκτέλεση συνολικά 175 έργων κοινής 
συνεισφοράς και µέχρι τις 31.12.2007 συµπληρώθηκαν τα  124 από αυτά, έναντι δαπάνης ύψους 
£4,70 εκ.  Η εκτέλεση των υπόλοιπων έργων, για την οποία ζητήθηκε έγκριση  από το  Γραφείο  
Προγραµµατισµού στις 4.3.2008, συνεχίζεται µέσα στο 2008.  

Το ποσοστό υλοποίησης των ετήσιων Προϋπολογισµών στον τοµέα της εκτέλεσης έργων κοινής 
συνεισφοράς,  παρουσιάζει σχετική βελτίωση σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια, µε το 
ποσοστό των ηµιτελών και ανεκτέλεστων έργων στο τέλος του έτους να είναι περίπου 32%, σε 
σχέση µε 43% κατά τα έτη 2006 και 2005.   

Αντιλαµβάνοµαι ότι η µη υλοποίηση ενός σηµαντικού µέρους του Προϋπολογισµού οφείλεται, 
αφενός στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος των διαθέσιµων πιστώσεων για το έτος δαπανώνται για τη 
συνέχιση των ηµιτελών έργων του προηγούµενου έτους και αφετέρου, στην καθυστέρηση έναρξης 
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εκτέλεσης µεγάλου αριθµού έργων, λόγω αστάθµητων παραγόντων, όπως, η µη έγκαιρη έγκριση 
δανείων διαφόρων Κοινοτήτων, η ανάληψη επείγουσων εργασιών για λογαριασµό διαφόρων 
Κυβερνητικών Τµηµάτων, καθώς και η εκτέλεση έργων για κάλυψη έκτακτων υδρευτικών αναγκών 
σε διάφορες Κοινότητες.  Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλήµατα και προκαλεί δυσχέρειες στον 
προγραµµατισµό και τη σωστή διαχείριση των έργων, θα πρέπει όµως να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες, όπως να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα και να τροχοδροµούνται  οι 
αναγκαίες διαδικασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται έγκαιρα τα απαιτούµενα δάνεια και εγκρίσεις, 
µε στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισµού.  

Ωροµίσθιο προσωπικό.  Στις 31.12.2007 το Τµήµα εργοδοτούσε 746 άτοµα και οι δαπάνες 
απασχόλησής τους, ανήλθαν σε £11.757.097, ποσό που αναλογεί µε µέση ετήσια δαπάνη για κάθε 
εργάτη περίπου £15.760.   

Σε 486 άτοµα, ή ποσοστό 88% του συνολικού αριθµού των εργατών, που ασχολούνται µε τη 
συντήρηση και τις κατασκευές, παραχωρήθηκε επίδοµα περιοδείας, ύψους £608.375, το οποίο 
αναλογεί µε µέσο ετήσιο επίδοµα περίπου £1.252 κατά ωροµίσθιο εργάτη.  Όπως αναφέρθηκε και 
σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η καταβολή επιδόµατος περιοδείας στην πλειοψηφία του τακτικού 
ωροµίσθιου προσωπικού, που ασχολείται στον τοµέα αυτό προβληµατίζει το Τµήµα και παρόλο 
που το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, αντικρίζει θετικά το γενικό θέµα της 
επανεξέτασης και διευκρίνισης ορισµένων προνοιών του σχετικού Κανονισµού που αφορά στους 
όρους απασχόλησης του ωροµίσθιου εργατικού προσωπικού, η καθυστέρηση λήψης οριστικής 
απόφασης αναφορικά µε το θέµα παρατείνει το πρόβληµα και συνεχώς υποβάλλονται νέα  
αιτήµατα από το υπόλοιπο ωροµίσθιο προσωπικό για παραχώρηση του εν λόγω επιδόµατος.     

Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως το Τµήµα µελετήσει το ενδεχόµενο ανάθεσης 
µέρους των δραστηριοτήτων του στον ιδιωτικό τοµέα και της σταδιακής µείωσης του ωροµίσθιου 
προσωπικού, µε την κατάργηση θέσεων ατόµων που αφυπηρετούν και το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι 
µελετούσε σοβαρά  την εισήγησή µου.  Παρόλο που το Τµήµα δεν έχει ακόµη καταργήσει εγκεκριµένες 
θέσεις του ωροµίσθιου προσωπικού που έχει αφυπηρετήσει, δεν προχωρεί αυτόµατα στην πλήρωση 
των θέσεων αυτών, αλλά µόνο όταν υπάρχει αδήριτη ανάγκη, και ότι ειδική επιτροπή του Τµήµατος, 
που ορίστηκε µέσα στα πλαίσια αξιοποίησης του εργατικού προσωπικού,  εξετάζει τις ανάγκες  και τις 
δυνατότητες κάλυψης αυτών µε άλλους τρόπους, όπως µε προσωρινές µετακινήσεις εργατοτεχνιτών, 
εργοδότηση εποχιακού ωροµίσθιου προσωπικού κ.ά. Αντιλαµβάνοµαι ότι το όλο θέµα του ωροµίσθιου 
εργατικού δυναµικού εξετάζεται στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δοµής του Τµήµατος , σε σχέση 
µε την οποία γίνονται συσκέψεις µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, οι οποίες ακόµα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Λογαριασµοί καταθέσεων.  ∆ιαπίστωσα  ότι ορισµένοι λογαριασµοί παρουσιάζουν χρεωστικά 
υπόλοιπα και εισηγήθηκα όπως αυτοί διερευνηθούν και καταβληθούν προσπάθειες για 
τακτοποίησή τους.  Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι για την εκτέλεση έργων κοινής συνεισφοράς 
απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει πάντοτε να είναι η κατάθεση της συνεισφοράς της κάθε 
Κοινότητας πριν τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε πληρωµών από το Τµήµα ώστε να αποφεύγεται η 
δηµιουργία χρεωστικών υπολοίπων. Για το σκοπό αυτό εισηγήθηκα τη στενότερη παρακολούθηση 
των πληρωµών για κάθε έργο ώστε αυτές να µην υπερβαίνουν το ποσό κατάθεσης της 
ενδιαφερόµενης Κοινότητας. 

Επίσης παρατήρησα ότι σε πολλές περιπτώσεις παραµένουν σε πίστη των Κοινοτήτων αδαπάνητα 
ποσά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προβεί στη διερεύνηση των 
λογαριασµών αυτών και όπου τα έργα έχουν αποπερατωθεί  είτε οι καταθέσεις  δεν προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθούν στο σύντοµο µέλλον, επιστραφούν  τα ποσά στις Κοινότητες. 

Λογαριασµός προκαταβολών. Ο λογαριασµός προκαταβολών για εισπραχθείσες αξεκαθάριστες 
επιταγές στις 31.12.2007 παρουσίαζε υπόλοιπο £9.332, στο οποίο  περιλαµβάνεται και το ποσό 
των £8.332 που αντιπροσωπεύει την αξία τριών επιταγών, οι οποίες εισπράχθηκαν από το 
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Επαρχιακό Γραφείο Πάφου κατά την περίοδο 1993-1998 για πώληση νερού, οι οποίες 
επιστράφηκαν από τις οικείες τράπεζες ως ακάλυπτες και η τακτοποίηση τους εξακολουθεί να 
εκκρεµεί.  Οι πιο πάνω υποθέσεις παραπέµφθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος τις 
παρέπεµψε σε δύο ιδιώτες δικηγόρους µε σκοπό την καταχώριση αγωγών εναντίον τους. 

4.12 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

Ανόρυξη γεωτρήσεων.  Κατά τη διάρκεια του 2007 ανορύχθηκαν 51 γεωτρήσεις (21 από το 
Τµήµα και 30 από ιδιώτη διατρητή) συνολικού κόστους £969.010.  Για τον υπολογισµό του 
κόστους λήφθηκαν υπόψη τα εργατικά και οι υπερωρίες του ωροµίσθιου και του µόνιµου 
προσωπικού, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά µε την ανόρυξη γεωτρήσεων, η αξία υλικών και 
εξαρτηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό των £159.922, 
το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία του συµβολαίου που καταβλήθηκε στον ιδιώτη διατρητή.  

Παραγωγικότητα γεωτρυπάνων του Τµήµατος.  Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο 
Τµήµα, τα επτά εν ενεργεία γεωτρύπανα του Τµήµατος (τέσσερα περιστροφικά και τρία κρουστικά) 
είχαν, κατά τη διάρκεια του 2007, παραγωγικό χρόνο 49%, ενώ το υπόλοιπο 51% αντιπροσωπεύει 
αδράνεια που οφείλεται σε επισκευές λόγω της µεγάλης ηλικίας των γεωτρυπάνων (35%), στις 
άδειες προσωπικού και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες (4%) και στις µετακοµίσεις, αναµονή 
υλικών και έκδοση οδηγιών στους επιστάτες, λόγω του ότι το Τµήµα διαθέτει µόνο ένα φορτηγό 
(12%).  

Σηµειώνεται ότι δύο από τα περιστροφικά γεωτρύπανα του Τµήµατος, έχουν προωθηθεί στο 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών για αδρανοποίησή τους, και χρησιµοποιούνται πλέον 
µόνο ως εξαρτήµατα για επιδιόρθωση των υπόλοιπων γεωτρυπάνων, ενώ ένα κρουστικό 
γεωτρύπανο βρίσκεται στην αποθήκη του Τµήµατος για τον ίδιο σκοπό. 

Κατά το 2007, από το σύνολο των 6 355,5 παραγωγικών ωρών εργασίας, οι 3 347 ώρες 
αφορούσαν στην εργασία ανόρυξης συνολικά 7 148,4 µέτρων. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
Τµήµατος, η απόδοση των περιστροφικών γεωτρυπάνων κυµάνθηκε από 1,51 – 5,57 µέτρα ανά 
ώρα, µε µέσο όρο τα 3,47 µέτρα ανά ώρα (5,42 µέτρα ανά ώρα το 2006), και των κρουστικών 
γεωτρυπάνων από 0,58 – 0,88 µέτρα ανά ώρα, µε µέσο όρο 0,76 µέτρα ανά ώρα (0,87 µέτρα ανά 
ώρα το 2006). Το νεότερο περιστροφικό γεωτρύπανο του Τµήµατος, που αγοράστηκε το 1999, 
εργάστηκε 723 ώρες και ανόρυξε συνολικά 4 024 µέτρα, µε µέσο όρο 5,57 µέτρα ανά ώρα (το 2006 
εργάστηκε 881,5 ώρες και ανόρυξε γεωτρήσεις βάθους 7 744 µέτρων, µε µέσο όρο 8,79 µέτρα την 
ώρα). Συγκριτικά αναφέρεται ότι τα ιδιωτικά περιστροφικά γεωτρύπανα, που εργάστηκαν για 1 367 
ώρες, ανόρυξαν γεωτρήσεις συνολικά 10 282 µέτρων, µε µέσο όρο απόδοσης 7,52 µέτρα ανά ώρα 
(το 2006 εργάστηκαν 825,5 ώρες και ανόρυξαν γεωτρήσεις βάθους 6 087 µέτρων, µε µέσο όρο 
απόδοσης 7,37 µέτρα ανά ώρα).  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι για το 2007 η παραγωγικότητα του νεότερου γεωτρύπανου  του 
Τµήµατος µειώθηκε κατά 37% (3,22 µέτρα ανά ώρα) ενώ η συνολική του απόδοση κατά 48% 
(3 720 µέτρα). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος, το υπό αναφορά γεωτρύπανο 
βρισκόταν στο Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, για επιδιόρθωση βλαβών, από 10.2 – 
4.5.2007. Τα περιστροφικά γεωτρύπανα που χρησιµοποίησε ο ιδιώτης διατρητής, κατά το 2007 
ανόρυξαν συνολικά 4 195 µέτρα περισσότερα από το προηγούµενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 
68,92%. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών µε επιστολή του ηµερ. 14.1.2008, πληροφόρησε το Τµήµα, ότι, µεταξύ 
άλλων, εγκρίθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις για την αγορά ενός γεωτρύπανου µε τον εξοπλισµό του, 
αναφέροντας ότι το Τµήµα θα µπορούσε να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισµού για την 
αγορά του.  Στη συνέχεια το Υπουργικό Συµβούλιο, σε συνεδρία του ηµερ. 26.3.2008, αποφάσισε 
όπως, µε σκοπό την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας που αντιµετωπίζει η Κύπρος, 
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εγκρίνει την υλοποίηση σειράς µέτρων που είχαν προταθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, στα οποία περιλαµβανόταν και η προµήθεια δύο γεωτρύπανων 
µεγάλης δυναµικότητας, στο Τµήµα, αντί του ενός για το οποίο υπήρχε πρόνοια στον 
Προϋπολογισµό του Τµήµατος για το 2008. 

4.13 ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ 
Μέρος Α 

∆ιερεύνηση πιθανής διασύνδεσης της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Καρβουνά 
– Τριµίκλινης µε την πυρκαγιά της 29ης Ιουνίου 2007 στις περιοχές Σαϊττά – Αµιάντου – 
Πελενδρίου. 

Στις 29.6.2007 προκλήθηκε µεγάλη πυρκαγιά στις περιοχές Σαϊττά, Αµιάντου και Πελενδρίου, η 
οποία κατέκαψε µεγάλη έκταση κρατικού και ιδιωτικού δάσους, ιδιωτικές περιουσίες µε 
καλλιέργειες καθώς και οικίες και άλλα υποστατικά.  Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Τµήµατος, η 
άµεση ζηµιά υπολογίστηκε στα £17.068.756, εκ των οποίων τα £13.070.291 αφορούν σε κρατική 
δασική γη, ενώ οι δαπάνες για άµεσα διορθωτικά µέτρα υπολογίστηκαν στις £973.825. 

Λόγω των σχετικών µαρτυριών και της εικαζόµενης διασύνδεσης της γραµµής µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας Καρβουνά – Τριµίκλινης της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) µε την 
πυρκαγιά, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Λεµεσού, µε επιστολή του ηµερ. 2.7.2007, ζήτησε από τον 
Επαρχιακό Μηχανικό του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών στη Λεµεσό τη 
διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.  Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών όρισε για το σκοπό αυτό τετραµελή οµάδα διερεύνησης, ενώ 
εξασφαλίστηκαν και οι υπηρεσίες δύο καθηγητών των πανεπιστηµίων Αριζόνας και Κύπρου. 

Στη σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2008, επισηµαίνεται µεταξύ άλλων, ότι η 
υπό αναφορά γραµµή, η οποία ήταν απενεργοποιηµένη κατά την περίοδο 26.3-28.6.2007, 
ενεργοποιήθηκε στις 10:47 της 29ης Ιουνίου 2007, ενώ στις 12:54 της ίδιας µέρας, ώρα που 
περιγράφεται ως ο χρόνος εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καταγράφηκε βλάβη στη γραµµή. Σύµφωνα 
µε την έκθεση, η οµάδα διερεύνησης, αφού έλαβε υπόψη όλα τα υπάρχοντα στοιχεία, συµπεραίνει 
µε ψηλό βαθµό βεβαιότητας ότι η πυρκαγιά φαίνεται να έχει προκληθεί από τη διαπήδηση 
σπινθήρων µεταξύ των αγωγών της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συστάδας 
ευκαλύπτων που βρισκόταν κάτω από τη γραµµή.  Όπως αναφέρεται σε σχετικό σηµείωµα 
λειτουργού της Νοµικής Υπηρεσίας, ηµερ. 19.3.2008, από τη µελέτη του µαρτυρικού υλικού δεν 
στοιχειοθετείται το αδίκηµα του Άρθρου 236 (γ) του Κεφ. 154 (Αµελείς πράξεις) καθότι δεν 
αποδεικνύεται ο απαιτούµενος βαθµός αµέλειας αναγκαίος προς δηµιουργία ποινικής ευθύνης. 

Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως διερευνηθεί από το Τµήµα, σε συνεργασία µε τη Νοµική 
Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, η πιθανότητα στοιχειοθέτησης αστικών ευθυνών εκ µέρους της ΑΗΚ 
και η διεκδίκηση σχετικών αποζηµιώσεων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα θα συζητηθεί µε τη Νοµική 
Υπηρεσία. 

Για το ίδιο θέµα, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΗΚ µε πληροφόρησε ότι, βάσει 
στοιχείων που παρατίθενται σε λεπτοµερή έκθεση που ετοίµασε η ΑΗΚ διαπιστώνεται ότι η βλάβη 
στην εναέρια γραµµή, όπως κατέδειξαν οι ηλεκτρονόµοι προστασίας του εναερίου δικτύου, 
συνέβηκε 5 περίπου λεπτά µετά το χρόνο έναρξης της πυρκαγιάς. 

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από διαπήδηση σπινθήρων στο 
εναέριο δίκτυο, όπως ισχυρίζεται η οµάδα διερεύνησης, αλλά τουναντίον η βλάβη στο εναέριο 
δίκτυο προκλήθηκε από την πυρκαγιά.  Επίσης, ενώ έγινε πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς στο 
σηµείο όπου εξερράγη και άρχισε η αποχώρηση των υπηρεσιών κατάσβεσης, εξερράγη πυρκαγιά 
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σε άλλα δύο ανεξάρτητα σηµεία περίπου 100 και 500 µέτρα αντίστοιχα µακριά από το σηµείο 
έναρξης της αρχικής πυρκαγιάς χωρίς περί τούτου να δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις. 

Ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας µε δασική γη για σκοπούς ανέγερσης σφαγείου. 
Ο Παγκύπριος Οργανισµός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) ∆ηµόσια Λτδ, υπέβαλε αίτηση για ανταλλαγή 
ιδιόκτητου κτήµατός του στο χωριό Κόσιη, έκτασης 83 700 τ.µ., το οποίο δεσµεύτηκε για σκοπούς 
ανέγερσης του ΧΥΤΥ, µε δασική και κρατική γη, στην ίδια περιοχή, για σκοπούς ανέγερσης 
σφαγείου.  Για το σκοπό αυτό, και χωρίς να προηγηθεί εκτίµηση της αξίας των επηρεαζόµενων 
τεµαχίων γης, υποβλήθηκε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για παραχώρηση στον ΠΟΑ 
37 300 τ.µ δασικής γης, ενώ, όπως αναφέρεται στην ίδια πρόταση, θα του παραχωρούνταν επίσης 
και 35 800 τ.µ. κρατικής γης.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το άρθρο 7 των περί ∆ασών Νόµων του 1967 έως 2006 και σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 12 των περί ∆ασών (∆ιάθεση Κρατικής ∆ασικής Γης) Κανονισµών του 2006, 
αποφάσισε, στις 6.2.2008, την παραχώρηση έκτασης 51 450 τ.µ., χωρίς να επεξηγείται στην υπό 
αναφορά απόφαση η παραχώρηση στον ΠΟΑ της πρόσθετης έκτασης 14 150 τ.µ. δασικής γης.  Η 
απόφαση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 28.3.2008. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, επισήµανε ότι, για να διασφαλίζεται ότι η ανταλλαγή 
ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας µε δασική ή κρατική γη δεν εµπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, 
θα πρέπει η ιδιωτική γη να είναι τουλάχιστον  ίσης αξίας µε την κρατική ή δασική γη.  Για το σκοπό 
αυτό, είναι απαραίτητο να προηγείται εκτίµηση τόσο της ιδιωτικής όσο και της κρατικής ή δασικής 
γης, από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, που θεωρείται ως ανεξάρτητος εκτιµητής.   
Επίσης, ο Έφορος ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί η εκτίµηση 
της αγοραίας αξίας των τεµαχίων γης που αναφέρονται πιο πάνω, η ανταλλαγή καθίσταται, 
σύµφωνα µε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως παράνοµη, και επισηµαίνει ότι, 
σε τέτοια περίπτωση, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας δεν θα πρέπει 
να προχωρήσει µε την εγγραφή των εκτάσεων στο όνοµα των δικαιούχων. 

Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως το θέµα τεθεί υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα ώστε να 
αποφανθεί κατά πόσο οι πιο πάνω ενέργειες για παραχώρηση της υπό αναφορά δασικής γης στον 
ΠΟΑ είναι νόµιµες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκε η εκτίµηση της αγοραίας 
αξίας των υπό ανταλλαγή γαιών, από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και το θέµα θα 
επαναφερθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο για επανεξέταση και προώθηση της αιτούµενης 
ανταλλαγής, µε βάση την ίσης αξίας γη.  Ως εκ τούτου η εγγραφή στο όνοµα των δικαιούχων, της 
δασικής γης που εγκρίθηκε  να παραχωρηθεί για ανέγερση σφαγείου δεν θα πραγµατοποιηθεί 
προς το παρόν. 

Τερµατισµός σύµβασης µίσθωσης κρατικής δασικής γης στο Τρόοδος. Το Υπουργικό 
Συµβούλιο, σε συνεδρία του ηµερ. 1.6.2005 αποφάσισε όπως, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος 
και στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για µη ανανέωση των συµβάσεων εκµίσθωσης 
δασικής γης στο Τρόοδος και για ανάκτηση των µισθίων όπου αυτό είναι νοµικά εφικτό, µην 
εγκρίνει την ανανέωση σύµβασης εκµίσθωσης δασικής γης στο Τρόοδος σε ιδιώτη.  
Εξουσιοδότησε επίσης τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως δώσει 
οδηγίες στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ασών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για άµεση 
ανάκτηση του µισθίου. 

Ενόψει της άρνησης του ιδιώτη να παραδώσει το µίσθιο, το Τµήµα, παρέπεµψε το θέµα στο Γενικό 
Εισαγγελέα για εξασφάλιση διατάγµατος ∆ικαστηρίου για έξωση του µισθωτή και ανάκτηση του 
µισθίου από το κράτος, η οποία ακόµα εκκρεµεί. 

Παραχώρηση άδειας χρήσης δασικής γης για ανέγερση µνηµείου και δηµιουργία πάρκου 
Ευρώπης. Κατόπιν αιτήµατος του ∆ήµου Λευκωσίας, το Τµήµα εξέδωσε στις 3.9.2003, σύµφωνα 
µε τους περί ∆ασών Νόµους και Κανονισµούς, ετήσια άδεια χρήσης τεµαχίου δασικής γης έκτασης 
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9 832 τ.µ. στη Λευκωσία, για σκοπούς ανέγερσης µνηµείου και δηµιουργίας πάρκου Ευρώπης.  
Στους όρους χορήγησης της άδειας αναφέρεται ότι η µη τήρησή τους δίνει το δικαίωµα στο 
∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ασών να ακυρώσει την άδεια χρήσης. 

Παρατήρησα ότι, παρόλο που έχουν παρέλθει πέραν των πέντε ετών από τη χορήγηση της υπό 
αναφορά άδειας χρήσης, η οποία ανανεώνεται ετήσια, δεν έχουν γίνει οποιαδήποτε έργα για τη 
δηµιουργία µνηµείου ή πάρκου Ευρώπης στο χώρο και εισηγήθηκα όπως, υπό το φως των πιο 
πάνω, το Τµήµα επανεξετάσει το θέµα περαιτέρω ανανέωσής της στο ∆ήµο Λευκωσίας.  
Παρατήρησα επίσης ότι, η υπό αναφορά δασική γη περιλαµβάνεται εντός της περίφραξης 
παρακείµενης ξενοδοχειακής µονάδας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η υπό αναφορά άδεια χρήσης δασικής 
γης έχει ακυρωθεί από τις 13 Αυγούστου 2008. 

Καθορισµός µισθώµατος που καταβάλλεται από ιδιωτικές εταιρείες για µίσθωση δασικής 
γης στην περιοχή Αγίας Νάπας.  

(α) Στις 11.2.1970 συνάφθηκε σύµβαση µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ιδιωτικής εταιρείας 
για τη µίσθωση κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία 
ανέγειρε ξενοδοχειακή µονάδα.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 13(1) της συµφωνίας µίσθωσης, το 
µίσθωµα ορίστηκε ως ποσοστό επί των ακάθαρτων εισπράξεων της εταιρείας, ύψους 3% για  
περίοδο δεκατριών ετών από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή 
από 11.3.1972 µέχρι 10.3.1985, 6% για τα επόµενα 12 χρόνια, δηλαδή από 11.3.1985 µέχρι 
10.3.1997 και 12% από 11.3.1997 µέχρι τη λήξη της µίσθωσης, δηλαδή 10.2.2069. 

Κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε αποφάσεις του ηµερ. 20.8.1997 και 
25.8.1999, ενέκρινε τη διαφοροποίηση της ρήτρας του συµβολαίου που αφορά στον καθορισµό 
του µισθώµατος, ώστε το µίσθωµα για την περίοδο 1997-2003 να ορίζεται στο 6% επί των 
ακαθάριστων εισπράξεων, αντί του αρχικού ποσοστού του 12%, χωρίς όµως να διευκρινίζεται αν 
µε την αναφορά στο έτος 2003 εννοείται η περίοδος που λήγει στις 10.3.2003 ή η περίοδος µέχρι 
31.12.2003.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, από την Υπηρεσία µου, του υπολογισµού του µισθώµατος για τα έτη 
2003 - 2006, διαπιστώθηκε ότι, για το έτος 2003, το µίσθωµα υπολογίστηκε στο ποσοστό του 6% 
για ολόκληρο το έτος.  Ενόψει της ασάφειας της τροποποιητικής παραγράφου της σύµβασης που 
αναφέρεται πιο πάνω, ζήτησα γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για την ερµηνεία της, αφού σε 
περίπτωση που το ποσοστό του 6% ισχύει µόνο για την περίοδο µέχρι 10.3.2003, τότε το µίσθωµα 
που θα έπρεπε να καταβληθεί στο Τµήµα για την περίοδο 11.3 - 31.12.2003 θα διαφοροποιηθεί 
σηµαντικά. 

Η Νοµική Υπηρεσία, σε απάντησή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο Τµήµα, εξέφρασε την άποψη 
ότι η τροποποίηση αφορά στο έτος όπως αυτό καθορίζεται στη σύµβαση και όχι στο ηµερολογιακό 
έτος.  Παρατήρησα ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν τροχιοδροµηθεί ενέργειες από το Τµήµα για 
διεκδίκηση του  επιπρόσθετου ποσού του µισθώµατος που αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο βάσει 
της πιο πάνω γνωµάτευσης ενώ το Τµήµα, µε επιστολή του ηµερ. 22.9.2008, ζήτησε από το Γενικό 
Εισαγγελέα να γνωµατεύσει επί του ιδίου θέµατος, παραλείποντας να αναφέρει ότι είχε ήδη δοθεί 
σχετική γνωµάτευση στην Υπηρεσία µου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Τµήµα.  Ο Γενικός 
Εισαγγελέας, σε επιστολή του ηµερ. 29.10.2008 προς το Τµήµα εκφράζει την έκπληξή του αφού, 
όπως αναφέρει, για το ίδιο θέµα και µε το ίδιο ερώτηµα είχε σταλεί επιστολή της Γενικού Ελεγκτή, η 
οποία απαντήθηκε στις 21.4.2008. 

(β) Μετά από αίτηµα της υπό αναφορά εταιρείας όπως, για λόγους βιωσιµότητας και 
ανταγωνισµού, το µίσθωµα διατηρηθεί στο 6% των ακαθάριστων εισπράξεων και µετά το 2003, το 
Τµήµα ζήτησε γνωµατεύσεις τόσο από το Γενικό Εισαγγελέα όσο και από τον Έφορο Ελέγχου 
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Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά µε τη νοµιµότητα µιας τέτοιας ενέργειας.  Ο Γενικός 
Εισαγγελέας, σε επιστολή του ηµερ. 21.3.2005, αναφέρει ότι τυχόν έγκριση του αιτήµατος της 
εταιρείας για µείωση, του προβλεπόµενου στη σύµβαση µίσθωσης, ενοικίου για το διάστηµα 2003 - 
2069 θα αποτελούσε αλλαγή ουσιώδους όρου της σύµβασης µίσθωσης και ουσιαστική 
διαφοροποίηση του µέτρου κρατικής ενίσχυσης, που δεν θα µπορούσε να τεθεί σε ισχύ χωρίς 
προηγούµενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Παράλληλα, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων, σε επιστολή του ηµερ. 29.7.2005, εξέδωσε αρνητική γνωµοδότηση αναφορικά µε την 
προτιθέµενη µείωση του µισθώµατος, καθώς έκρινε ότι αυτή συνιστούσε κρατική ενίσχυση 
ασύµβατη µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπέβαλε, στις 9.1.2006 πρόταση στο 
Υπουργικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης αναφορικά µε την τροποποίηση της σύµβασης ούτως 
ώστε να µειωθεί το µίσθωµα για το υπόλοιπο της διάρκειας της µίσθωσης.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο παρέπεµψε το θέµα στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος ζήτησε την 
άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
απάντησή της ηµερ. 9.11.2006, τονίζει ότι οι Κυπριακές αρχές θα πρέπει να καθορίσουν το 
αγοραίο ενοίκιο για την κρατική γη που µισθώνεται στο εν λόγω ξενοδοχείο.  Στην επιστολή 
αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η προτεινόµενη τροποποίηση του ύψους του µισθώµατος έχει 
ως αποτέλεσµα την καταβολή ενοικίου κατώτερου του αγοραίου, η Επιτροπή δεν δύναται να 
αποκλείσει την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 

(γ) Στα πλαίσια του προγράµµατος για την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, 
που τέθηκε σε εφαρµογή µετά την Τουρκική Εισβολή, έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν στην 
περιοχή της Αγίας Νάπας, σε µισθωµένη δασική γη, άλλα τέσσερα ξενοδοχεία.  Οι συµβάσεις 
µίσθωσης για τις εν λόγω ξενοδοχειακές µονάδες υπογράφηκαν κατά τα έτη 1981 και 1982 και 
σύµφωνα µε αυτές το αρχικό µίσθωµα καθορίζεται σε 3% πάνω στην αγοραία αξία της 
εκµισθωµένης γης, αναπροσαρµοζόµενο σε 5% µετά τη συµπλήρωση δέκα χρόνων και 
αναπροσαρµοζόµενο έκτοτε ανά πενταετία µε µέθοδο που  καθορίζεται στη σύµβαση. Σηµειώνεται 
ότι το άρθρο 13(4)(β) της σύµβασης µίας από τις τέσσερεις εταιρείες δίνει τη δυνατότητα 
τροποποίησης του τρόπου αναπροσαρµογής του µισθώµατος µετά τη συµπλήρωση δέκα ετών 
από την υπογραφή της σύµβασης, πρόνοια η οποία δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα.  Βάσει 
συγκριτικών στοιχείων του Τµήµατος για το 2006, η εταιρεία που αναφέρεται στις παραγράφους 
(α) και (β) πιο πάνω, καταβάλλει το ψηλότερο µίσθωµα ανά δωµάτιο και ανά δεκάριο (βάσει του 
12%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της περιοχής που λειτουργούν σε µισθωµένη δασική 
γη. 

Ενόψει των πιο πάνω, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πέραν των 34 ετών 
από την Τουρκική εισβολή, εισηγήθηκα όπως το Τµήµα εξετάσει το ενδεχόµενο αναπροσαρµογής 
των µισθωµάτων δασικής γης σε σχέση µε τις πιο πάνω περιπτώσεις ώστε, αφενός, να 
διασφαλίζεται ο ανταγωνισµός και η ίση µεταχείριση των µισθωτών και αφετέρου να υπάρχει 
συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, το ενδεχόµενο αναπροσαρµογής του 
µισθώµατος και τροποποίησης του τρόπου καθορισµού του, πιθανόν να µπορεί να εφαρµοστεί 
όταν θα λήξει η πρώτη περίοδος των 33 χρόνων, που ισχύουν οι εν λόγω συµβάσεις, δηλαδή το 
2014 και 2015. 

Καθορισµός µισθώµατος που καταβάλλεται από ιδιωτική εταιρεία για δασική γη στην 
περιοχή Λευκωσίας. Το 1978 το Τµήµα εξέδωσε ετήσια άδεια χρήσης δασικής γης  στη 
Λευκωσία, σε εταιρεία η οποία είχε ανεγείρει στην παρακείµενη γη ξενοδοχειακή µονάδα, για 
δηµιουργία χώρου πρασίνου και µίνι γκόλφ.  Η εταιρεία, µη συµµορφούµενη µε τους όρους 
χορήγησης της άδειας αυτής, κατασκεύασε στην υπό αναφορά γη δύο γήπεδα τένις και κλειστό 
γήπεδο σκουός.  Για να εξασφαλιστεί άδεια οικοδοµής και πολεοδοµική άδεια για τις πιο πάνω 
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κατασκευές το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 11.6.1997, καθόρισε το ετήσιο ποσό 
που θα κατέβαλλε η εταιρεία ως ενοίκιο στις £5.000, και στις 28.4.1998 υπογράφηκε µεταξύ της 
εταιρείας και του Τµήµατος η σχετική σύµβαση µίσθωσης, µε αναδροµική ισχύ από 1.1.1995, για 
περίοδο 33 ετών.   Σύµφωνα µε τη σύµβαση, το µίσθωµα θα αναθεωρείται στο τέλος κάθε 
επταετίας µε βάση το ∆είκτη Τιµών Λιανικής Πώλησης που εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία.  
Με βάση την πρόνοια αυτή, το ετήσιο µίσθωµα αναθεωρήθηκε, από 1.1.2002, σε £6.045. 

Ενόψει της έναρξης ισχύος των περί Ελέγχου ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµων κατά το 2001, το 
Τµήµα κοινοποίησε, στις 13.6.2002, την πιο πάνω µακροχρόνια σύµβαση στον Έφορο Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος, στην απόφασή του ηµερ. 25.11.2002, αναφέρει ότι η διαφορά του 
καταβαλλόµενου από την εταιρεία ενοικίου µε το εκάστοτε αγοραίο ενοίκιο αποτελεί κρατική 
ενίσχυση.  Ο Έφορος, στην απόφασή του, αναφέρει επίσης ότι το µέρος της ενίσχυσης, που δεν 
υπερβαίνει το ποσό των £57.000 ανά τριετία, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ενίσχυση de minimis 
αλλά το υπόλοιπο µέρος της ενίσχυσης θα πρέπει να καταργηθεί το αργότερο µέχρι τις  30.4.2003.  
Επιπλέον, επισηµαίνει ότι η εκµισθωµένη γη θα πρέπει να επανεκτιµάται από ανεξάρτητο εκτιµητή 
ανά πενταετία και το καταβαλλόµενο ενοίκιο θα πρέπει να επανακαθορίζεται ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα της επανεκτίµησης.  Επίσης, ο Γενικός Εισαγγελέας, µε επιστολή του ηµερ. 4.3.2003, 
επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης των όρων της σύµβασης µίσθωσης για αναπροσαρµογή 
του µισθώµατος ώστε αυτό να συνάδει µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Κατόπιν εκτίµησης του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το ετήσιο µίσθωµα 
υπολογίστηκε στις £81.600, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, µε αποτέλεσµα να µην 
καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής συµπληρωµατικής σύµβασης µίσθωσης.  Το θέµα 
αναφέρθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα στις 19.10.2005, ο οποίος ζήτησε την υποβολή, από το Τµήµα, 
οριστικής εκτίµησης του ύψους του αγοραίου ενοικίου.  Η εταιρεία ανέθεσε σε δικό της ιδιώτη 
εκτιµητή τον καθορισµό του αγοραίου ενοικίου για την υπό αναφορά δασική γη και το αποτέλεσµα 
της εκτίµησής του, για ετήσιο µίσθωµα ύψους £25.000, υποβλήθηκε, από την εταιρεία στο Τµήµα, 
στις 18.1.2008.  Το Τµήµα, µε επιστολή του ηµερ. 10.7.2008, ενηµέρωσε το Γενικό Εισαγγελέα ότι 
η εκτίµηση του ιδιώτη εκτιµητή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι το ύψος του αγοραίου ετήσιου 
µισθώµατος παραµένει στις £81.600. 

Επισήµανα ότι, ενόψει της πιο πάνω εκκρεµότητας, οι οφειλές της πιο πάνω εταιρείας προς το 
Τµήµα µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2007, όπως υπολογίστηκαν βάσει του ετήσιου µισθώµατος 
των £81.600, ανέρχονταν σε £454.705.  Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα καθυστερηµένα 
έσοδα του Τµήµατος στις 31.12.2007.  Ζήτησα από το Τµήµα να µε ενηµερώσει σχετικά µε τις 
ενέργειες που έλαβε για είσπραξη των πιο πάνω οφειλών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η υπόθεση παραπέµφθηκε στη Νοµική 
Υπηρεσία και πρόσφατα ανατέθηκε σε ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο για καταχώριση αγωγής 
εναντίον της εν λόγω εταιρείας. 

Μακροχρόνιες συµβάσεις ενοικίασης δασικής γης.  Σύµφωνα µε τους περί ∆ασών Νόµους, το 
Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να παραχωρεί, να εκµισθώνει και γενικά να διαθέτει κρατική γη 
εντός κρατικών δασών. Από τις µακροχρόνιες συµβάσεις µίσθωσης κρατικής γης, έκτασης 
περίπου 561 εκταρίων, το Τµήµα εισέπραξε κατά το 2007 ποσό £1.471.103  (£410.141  το 2006, 
για έκταση γης 555 εκταρίων).  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή καθυστερηµένων 
ενοικίων από ξενοδοχειακή µονάδα στην περιοχή Αγίας Νάπας για τα έτη 2004, 2005 και 2006. 

Άδειες χρήσης δασικής γης.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 32 των περί ∆ασών Κανονισµών του 
1967 µέχρι 1993, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ασών δύναται να εκµισθώνει δασική γη και να 
καθορίζει τα τέλη για οποιαδήποτε άδεια χρήσης που εκδίδεται µε βάση τους αναφερόµενους 
Κανονισµούς, αφού λάβει υπόψη τις τιµές που ισχύουν στην αγορά.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
την απόφασή του αρ. 51.083 ηµερ. 20.1.2000 ενέκρινε πρόταση που υπέβαλε το Τµήµα, για 
αναθεώρηση των τελών χρήσης δασικής γης µε βάση τους πιο πάνω Κανονισµούς, από £4/δεκ. και 
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£2/δεκ. ετησίως για αρδεύσιµη και µη αρδεύσιµη δασική γη, αντίστοιχα, σε £8/δεκ. και £4/δεκ.,  
αντίστοιχα, από το 2002 και σε £12/δεκ. και £6/δεκ.,  αντίστοιχα, από το 2004. 

Στις 14.4.2006 τέθηκαν σε εφαρµογή µε τη δηµοσίευση τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας οι περί ∆ασών (∆ιάθεση Κρατικής ∆ασικής Γης) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 170/2006), οι 
οποίοι εκδόθηκαν µε βάση το άρθρο 14 του περί ∆ασών Νόµου.  Οι Κανονισµοί αυτοί καθορίζουν 
µε σαφήνεια τα κριτήρια, βάσει των οποίων η δασική γη θα ενοικιάζεται πάνω σε µακροχρόνια 
βάση, ρυθµίζουν τα τέλη άδειας χρήσης δασικής γης και καθορίζουν τον τρόπο υπολογισµού του 
ύψους των ενοικίων για τη δασική γη που χρησιµοποιείται για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς.   
Με βάση τους πιο πάνω Κανονισµούς, το Τµήµα προέβη, κατά το 2006, σε αναθεώρηση των 
τελών χρήσης δασικής γης ώστε αυτά να συνάδουν µε τα τέλη χρήσης κρατικής γης, τα οποία 
υπολογίζονται από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε βάση το αγοραίο ενοίκιο.  Οι 
αναθεωρήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των αγροτικών οργανώσεων, οι οποίες ζήτησαν 
τη µείωσή τους.  Σε σχετική σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 29.3.2007, στην οποία 
συµµετείχαν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε ότι 
µε βάση τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τέλη χρήσης δασικής και κρατικής γης 
πρέπει να συνάδουν µε το αγοραίο ενοίκιο και να αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια.   Επειδή το 
Τµήµα προέβη στην αναθεώρηση των εν λόγω τελών το 2006, δηλαδή πριν την πάροδο πέντε 
ετών από την τελευταία αναθεώρηση, η οποία έγινε το 2004, θα εξέταζε, το ενδεχόµενο 
επαναφοράς των τελών χρήσης δασικής γης στα επίπεδα που ίσχυαν το 2004, µε πρόθεση για 
αναθεώρησή τους το 2009.  Επισήµανα ότι, σε αρκετές περιπτώσεις είχαν εισπραχτεί, κατά το 
2006, ενοίκια µε βάση τα αναθεωρηµένα τέλη, γεγονός που  δηµιουργεί περιπλοκές σε περίπτωση 
επαναφοράς των τελών στα επίπεδα του 2004. Επίσης ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα είχε ως συνέπεια 
την επιβολή τελών χρήσης δασικής γης που δεν θα συνάδουν µε το αγοραίο ενοίκιο και τα οποία 
θα είναι χαµηλότερα από εκείνα που ισχύουν για µίσθωση κρατικής γης.  Η είσπραξη των τελών 
αναστάλθηκε κατά τους τρεις τελευταίους µήνες του 2007 και  η αναστολή συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα.  Το Τµήµα µέσα στο 2008 εισηγήθηκε όπως συνεχίσει η είσπραξη των τελών όπως  
αναθεωρήθηκαν το 2006 και εξέφρασα την άποψη όπως, πριν τη λήψη απόφασης, ζητηθεί και η 
άποψη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το θέµα.  

Χαρτογράφηση και ετοιµασία ∆ασικού Κτηµατολογίου.  Πληροφορήθηκα ότι η χαρτογράφηση και 
ετοιµασία ∆ασικού Κτηµατολογίου έχει συµπληρωθεί για τα δάση Σωτήρας, Ξυλοφάγου, Αγίας Νάπας 
και Λιοπετρίου και συνεχίζεται για τα δάση Ορµήδειας. Παραµένει σε εκκρεµότητα η χαρτογράφηση 
των δασών Ξυλοτύµπου και Άχνας ενώ η όλη εργασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 
2009, οπότε τα σύνορα και η έκταση κάθε ενοικιαζόµενης δασικής γης θα καθορίζονται µε ακρίβεια και 
σαφήνεια. 

Καθυστερηµένα έσοδα. Τα καθυστερηµένα έσοδα στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £374.270, 
σε σύγκριση µε £507.584 το 2006.  Η µείωση οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, µέσα στο 2007, 
καθυστερηµένων ενοικίων ύψους £226.517 από ξενοδοχειακή µονάδα στην  περιοχή Αγίας 
Νάπας. 

Συνολικό ποσό ύψους £330.357 οφείλεται από δύο ξενοδοχειακές µονάδες για µισθώσεις γης στην 
περιοχή Αγίας Νάπας και αφορούν στη διαφορά που προέκυψε από την αναθεώρηση των 
σχετικών µισθωµάτων.  Η µία ξενοδοχειακή µονάδα δεν αποδέχτηκε την αναθεώρηση και 
καταχωρίστηκε αγωγή στο ∆ικαστήριο για είσπραξη του οφειλόµενου ποσού, ενώ η δεύτερη 
ξενοδοχειακή µονάδα υπέβαλε πρόταση για σύναψη συµφωνίας αποπληρωµής των οφειλών της σε 
24 µηνιαίες δόσεις.  Κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων προέβη στην αξιολόγηση της πιο πάνω πρότασης για να διαπιστωθεί αν αυτή εµπεριείχε 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.  Σε σχετική επιστολή του αναφέρεται ότι το Τµήµα δεν ήταν αρκούντος 
διεκδικητικό και ότι η υιοθέτηση της πιο πάνω πρότασης δεν θα συνιστά κρατική ενίσχυση, νοουµένου 
ότι οι οφειλές της εταιρείας θα υπολογιστούν σωρευτικά σύµφωνα µε το εκάστοτε αναθεωρηµένο 
ενοίκιο, το επιτόκιο θα επιβληθεί αναδροµικά, οι δόσεις θα είναι έντοκες και θα τηρηθεί το 
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χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής.  Το Τµήµα ζήτησε  από την εταιρεία να καταθέσει γραπτώς την 
πρότασή της, έτσι που να διασφαλίζεται η δέσµευση της για τήρηση του χρονοδιαγράµµατος 
αποπληρωµής, η οποία υποβλήθηκε πρόσφατα, και αναµένεται να υποβληθεί σχετική πρόταση στο 
Υπουργικό Συµβούλιο.   

Ποσό ύψους £29.400, οφείλεται από ξενοδοχειακή µονάδα για µίσθωση δασικής γης στις Πλάτρες, και 
αφορά  τη διαφορά που προέκυψε από την αναθεώρηση του ενοικίου από 1.9.2007, η οποία δεν έγινε 
αποδεκτή από την εταιρεία. 

Παρατήρησα ότι ποσό ύψους £1.113.715, το οποίο εισπράχθηκε κατά το 2007 και αφορά µέρος 
των οφειλόµενων µισθωµάτων για τα έτη 2004, 2005 και 2006, από ξενοδοχειακή µονάδα της 
περιοχής Αγίας Νάπας, δεν συµπεριλαµβανόταν στα καθυστερηµένα έσοδα κατά την 31.12.2006, 
αφού µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία το ποσό των µισθωµάτων για τα δύο έτη δεν ήταν ακόµη 
γνωστό, δεδοµένου ότι το µίσθωµα υπολογίζεται, βάσει των όρων της σύµβασης εκµίσθωσης, ως 
ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων του ξενοδοχείου και οι σχετικές καταστάσεις 
εισπράξεων δεν είχαν υποβληθεί.   Επίσης, τόκοι υπερηµερίας, ύψους £121.395 που 
εισπράχθηκαν µέσα στο 2007, και οφείλονταν από την πιο πάνω ξενοδοχειακή µονάδα, δεν είχαν 
περιληφθεί στα καθυστερηµένα έσοδα κατά τις 31.12.2006.  

Παρατήρησα επίσης ότι ποσό ύψους £454.705, που οφείλεται από ξενοδοχειακή µονάδα στη 
Λευκωσία, δεν περιλαµβάνεται στις καταστάσεις καθυστερηµένων εσόδων στις 31.12.2007.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η πιο πάνω οφειλή δεν 
συµπεριλήφθηκε στα καθυστερηµένα έσοδα του 2007 διότι η εταιρεία δεν αποδέχθηκε το 
αναθεωρηµένο µίσθωµα, ούτε υπέγραψε τη συµπληρωµατική σύµβαση µίσθωσης, µε βάση την 
οποία θα πρέπει να καταβάλλει το αγοραίο ενοίκιο. 

Προµήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιών.  Μέσα 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης του ∆άσους του Ακάµα, το οποίο 
συγχρηµατοδοτείτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τµήµα υπέγραψε το Μάρτιο 2004 σύµβαση 
για την εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιών.  Η προσφορά για την 
εγκατάσταση του συστήµατος κατακυρώθηκε σε Ιταλικό Οίκο στη συνολική τιµή των €390.750.  

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αποδοχής που διενεργήθηκαν µετά την εγκατάσταση του συστήµατος, 
διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από ουσιώδεις παραµέτρους των τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες ο 
ανάδοχος της σύµβασης αδυνατούσε να διορθώσει, µε αποτέλεσµα το συµβόλαιο να τερµατιστεί το 
Σεπτέµβριο 2005. Το ποσό της εγγύησης για πιστή εκτέλεση της σύµβασης ύψους €39.075, καθώς 
και το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που κατατέθηκε έναντι της προκαταβολής που καταβλήθηκε 
στον ανάδοχο της σύµβασης, ύψους €234.450, κατασχέθηκαν. 

Επειδή η αγορά του συστήµατος πρόληψης πυρκαγιών για το δάσος Ακάµα µε συγχρηµατοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατέστη εφικτή, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 
21.3.2006,  εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, να προβεί 
άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την προκήρυξη προσφορών µε σκοπό την αγορά του εν λόγω 
συστήµατος από εθνικούς πόρους, νοουµένου ότι προηγουµένως θα καταβληθεί προσπάθεια για 
κάλυψη της αγοράς του από εξοικονοµήσεις των Σχεδίων της Μεταβατικής Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης του 2005.  Το Γραφείο Προγραµµατισµού µε επιστολή του ηµερ. 6.10.2006, 
ενηµέρωσε το Τµήµα ότι η τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν είναι δυνατή η 
χρηµατοδότηση του Σχεδίου από εξοικονοµήσεις της Μεταβατικής Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης.   

Το Τµήµα, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 22.6.2006 εξασφάλισε, στις 
4.6.2008, έγκριση για συγχρηµατοδότηση του έργου συνολικής δαπάνης ύψους €800.000, από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  Στον Προϋπολογισµό για το 2008 περιλήφθηκε 
πρόνοια ύψους €589.011 για κάλυψη του 70% της δαπάνης του έργου.   
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Παρατήρησα ότι παρόλο που παρήλθαν πέραν των τεσσάρων ετών από την αρχική υπογραφή της 
συµφωνίας για εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος του 
Ακάµα, το έργο δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί, µε αποτέλεσµα, πέραν της κατά πάσα λογικής 
πιθανότητας συνεπαγόµενης αύξησης στο κόστος του, να µην έχει επιτευχθεί και ο στόχος του, η 
προστασία, δηλαδή, του δάσους του Ακάµα από τις πυρκαγιές. 

Εποχιακό ωροµίσθιο προσωπικό.  Κατά το 2007, το Τµήµα εξασφάλισε έγκριση, από το Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, για την εργοδότηση συνολικά 588 ατόµων ως εποχιακό 
ωροµίσθιο προσωπικό.  Σύµφωνα µε την υπό αναφορά έγκριση, οι 167 θα απασχολούνταν στο 
Τµήµα µέχρι έξι µήνες, ενώ οι υπόλοιποι 421 θα απασχολούνταν µέχρι 10 µήνες.  Από 
δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπίστωσα ότι, τα περισσότερα άτοµα εργοδοτούνται 
στο Τµήµα ως εποχιακό ωροµίσθιο προσωπικό για σειρά ετών και κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί µεταξύ των περιόδων εργοδότησής τους από το Τµήµα, λαµβάνουν ανεργιακό επίδοµα 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγήθηκα 
όπως το Τµήµα αξιολογήσει κατά πόσο θα ήταν οικονοµικά συµφέρουσα προς το κράτος η 
πρόσληψη µικρότερου αριθµού ωροµίσθιου προσωπικού για ολόκληρο το χρόνο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών έχει αρχίσει 
έρευνα σε µεγάλα Τµήµατα, µεταξύ των οποίων και το Τµήµα ∆ασών, για να εξευρεθεί η 
πρέπουσα λύση για το πιο πάνω θέµα. 

Εθνικό πρόγραµµα «΄Εµφαση στα ∆άση» («Forest Focus»).  Το Τµήµα ∆ασών είναι η αρµόδια 
Αρχή για την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος για την παρακολούθηση των δασών και των 
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα «Έµφαση στα ∆άση».   Το πρόγραµµα αυτό 
περιλαµβάνει την υλοποίηση έργων όπως η συντήρηση δασικών δρόµων και αντιπυρικών 
λωρίδων, την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση και τη 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού συστήµατος πληροφόρησης και παρακολούθησης δασικών 
πυρκαγιών. 

Το συνολικό ύψος των εγκεκριµένων δαπανών του προγράµµατος για την περίοδο 2004 – 2006 
ανήλθε στα €2.809.080 και  συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε συνολικό ποσό 
ύψους €885.168 ή ποσοστό 31,5% και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε συνολικό ποσό €1.923.912 ή 
ποσοστό 68,5%.  Το πρόγραµµα έχει υλοποιηθεί πλήρως, αφού έχουν διενεργηθεί δαπάνες ύψους 
€2.809.054 και µέχρι τις 31.12.2007 έχει ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσό ύψους 
€652.317.  Η ανάκτηση της τελευταίας δόσης ύψους €232.851 αναµένεται να γίνει µέχρι το τέλος 
του 2008. 

Ετοιµασία ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου για το δάσος Πάφου.  Η Επιτροπή 
Χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ενέκρινε, στις 4.6.2008,  αίτηση του 
Τµήµατος για συγχρηµατοδότηση, µε ποσοστό ύψους 83,36%, του κόστους ετοιµασίας 
ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου για το δάσος Πάφου.  Η συνολική υπολογιζόµενη δαπάνη 
του έργου ανέρχεται στις €597.700 και η διάρκεια ολοκλήρωσής του σε 30 µήνες. 

Συµβόλαιο αρ. Τ.∆. 53/2005 για την προµήθεια δύο (2) ελικοπτέρων πυρόσβεσης στο Τµήµα 
∆ασών.  Το ιστορικό του θέµατος καταγράφεται στην Έκθεση µου για το έτος 2006 και φθάνει 
µέχρι την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου – τον Οκτώβριο 2007 – για αποδοχή της 
αντιπρότασης του αναδόχου για: 

(i) Μετάθεση της ηµεροµηνίας παράδοσης των ελικοπτέρων η οποία δεν πρέπει να ξεπεράσει 
τις 10.12.2007 (σηµειώνεται ότι η συµβατική ηµεροµηνία παράδοσης ήταν στις 9.4.2007, η 
οποία στη συνέχεια παρατάθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τις 
30.10.2007). 
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(ii) Καταβολή ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής αξίας του συµβολαίου, ως ποινική ρήτρα για 
την καθυστέρηση στην παράδοση των ελικοπτέρων (µέγιστο ποσό σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του συµβολαίου). 

(iii) Παραχώρηση εξοπλισµού και υπηρεσιών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, συνολικής αξίας 
1.365.048 αµερικανικών δολαρίων, έναντι του κόστους ενοικίασης 2 ελικοπτέρων 
πυρόσβεσης για τη θερινή περίοδο του 2007. 

Το Νοέµβριο 2007 εισηγήθηκα στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως εφαρµοστούν οι σχετικές 
πρόνοιες του συµβολαίου για ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων και δοκιµών των ελικοπτέρων 
που προβλέπονται στο συµβόλαιο να διεξαχθούν πριν την έλευση των ελικοπτέρων σε ανεξάρτητο 
επιθεωρητή. Η επιτροπή ελέγχου των ελικοπτέρων που διορίστηκε από το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος (χειριστής/ιπτάµενοι µηχανικοί της Αστυνοµίας και της Εθνικής Φρουράς, συντονιστής 
του συµβολαίου), θα µπορούσε κατά την άποψη µου, να βοηθήσει τον ανεξάρτητο επιθεωρητή, ο 
οποίος θα ενεργούσε ως σύµβουλος τους Κράτους. 

Το Τµήµα ανέθεσε έναντι του ποσού των 60.000 Ευρώ, τις υπηρεσίες ελέγχου των ελικοπτέρων σε 
ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. 

Από τη µελέτη του προσχεδίου της έκθεσης του εµπειρογνώµονα και της έκθεσης του συντονιστή 
του συµβολαίου, διαπιστώθηκε ότι σ΄ αυτές καταγράφονταν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, 
χωρίς να αξιολογείται η βαρύτητα τους. Ο εµπειρογνώµονας αναφέρει στο πιο πάνω προσχέδιο 
της έκθεσης του ότι τα αποτελέσµατα των δυνατοτήτων των συστηµάτων αυτόµατης προσέγγισης 
και αυτόµατης µετεώρισης θα πρέπει να αξιολογηθούν από την επιτροπή ελέγχου που διενήργησε 
εξ ολοκλήρου τις πτητικές δοκιµές. Όσον αφορά την ικανότητα µεταφοράς νερού, τα ελικόπτερα 
ελέγχθηκαν για µεταφορά ωφέλιµου βάρους 3.500 kg νερού. 

Ενόψει των πιο πάνω, µε επιστολή µου προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος εξέφρασα την άποψη ότι µε βάση τα στοιχεία/δεδοµένα που τέθηκαν υπόψη µου, 
τα ελικόπτερα δε µπορούσαν να παραληφθούν. Όσον αφορά στη µη διεξαγωγή των πτητικών 
δοκιµών/ελέγχων από τον ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα, του ανέφερα ότι θα προχωρούσα σε 
περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος, εφ΄ όσον ο κυριότερος λόγος που είχα εισηγηθεί την ανάθεση 
των υπηρεσιών ελέγχου σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ήταν για να δοκιµάσει/ελέγξει τα 
συστήµατα αυτόµατης προσέγγισης και αυτόµατης µετεώρισης. Όπως διαπιστώθηκε από τη 
διερεύνηση που προέβη η Υπηρεσία µου, οι όροι εντολής του εµπειρογνώµονα που περιλήφθηκαν 
στο συµβόλαιο, είχαν τροποποιηθεί από τους όρους εντολής που περιλαµβάνονταν στο προσχέδιο 
του συµβολαίου που είχε σταλεί για απόψεις στην Υπηρεσία µου. Συγκεκριµένα, αφαιρέθηκε από 
τις υποχρεώσεις του εµπειρογνώµονα ο πτητικός έλεγχος των ελικοπτέρων και ανατέθηκε στην 
επιτροπή ελέγχου που διορίστηκε από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος. 

Ανεξάρτητα µε τα πιο πάνω, και επειδή στο συµβόλαιο προβλεπόταν ότι η ικανότητα µεταφοράς 
νερού των ελικοπτέρων θα έπρεπε να ήταν 4.500 kg (σύµφωνα µε τη διευκρινιστική επιστολή που 
υπέβαλε ο ανάδοχος στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και η οποία περιλαµβανόταν 
στα συνηµµένα έγγραφα του συµβολαίου), ζήτησα να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους 
η σοβαρή αυτή απόκλιση δεν είχε καταγραφεί/επισηµανθεί στις εκθέσεις του συντονιστή και του 
εµπειρογνώµονα και κατ΄ επέκταση γιατί δεν είχαν απορριφθεί τα ελικόπτερα. 

Επειδή το Τµήµα διατηρούσε επιφυλάξεις κατά πόσον η εν λόγω διευκρινιστική επιστολή του 
αναδόχου αποτελούσε µέρος του συµβολαίου, ζήτησε τον Ιανουάριο 2008 γνωµάτευση από το 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

Η γνωµάτευση που δόθηκε επιβεβαίωσε την άποψη µου ότι η συµβατική υποχρέωση της 
µεταφορικής ικανότητας των ελικοπτέρων ήταν 4.500 kg νερού. 
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Το Τµήµα πληροφόρησε στη συνέχεια τον ανάδοχο για τις ουσιώδεις αποκλίσεις από τις πρόνοιες 
του συµβολαίου, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιµές/ελέγχους των ελικοπτέρων που έγιναν 
στις εγκαταστάσεις του. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 17.1.2008 να εξουσιοδοτήσει την Αναθέτουσα Αρχή να 
καταγγείλει το συµβόλαιο, αφού προηγουµένως ζητηθεί γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, 
και ενέκρινε την ενοικίαση δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης για την καλοκαιρινή περίοδο 2008. Με 
βάση την πιο πάνω Απόφαση, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ζήτησε νοµική συµβουλή για 
το κατά πόσον δικαιολογείται η καταγγελία της σύµβασης και για το νοµικά ορθό τρόπο που 
πρέπει να γίνει η καταγγελία του συµβολαίου. 

Με βάση τη νοµική συµβουλή που δόθηκε, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος έδωσε στις 31.1.2008 στον 
ανάδοχο γραπτή προειδοποίηση 14 ηµερών για τερµατισµό της σύµβασης και τον πληροφόρησε 
για την πρόθεση κατάσχεσης των εγγυητικών. 

Τελικά τερµατίστηκε το συµβόλαιο και κατασχέθηκαν το Φεβρουάριο 2008 οι ακόλουθες 
εγγυητικές: 

(i) Εγγυητική προκαταβολής ύψους 5.655.113 αµερικανικών δολαρίων, για το ποσό που είχε 
δοθεί ως προκαταβολή, µε την υπογραφή του συµβολαίου (30% του ποσού του συµβολαίου). 

(ii) Εγγυητική ύψους 942.519 αµερικανικών δολαρίων (5% του ποσού του συµβολαίου για τις 
καθυστερήσεις στην παράδοση των ελικοπτέρων). 

(iii) Εγγυητική πιστής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 1.885.038 αµερικανικών δολαρίων (10% 
του ποσού του συµβολαίου). 

Προσφορά αρ.1/2008 για την προµήθεια ενός αεροπλάνου για πυρόσβεση και 
αεροψεκασµούς  Το Τµήµα προκήρυξε το Νοέµβριο 2007 ανοικτό διαγωνισµό µε το σύστηµα των 
δύο φακέλων (τεχνικό και οικονοµικό), για την προµήθεια ενός αεροπλάνου για πυρόσβεση και 
αεροψεκασµούς µε εκτίµηση δαπάνης £600.000. Ενώ τα έγγραφα του διαγωνισµού αγόρασαν 
τρεις ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, τελικά τον Ιανουάριο 2008 υποβλήθηκε µόνο µία 
προσφορά. Στην έκθεση αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου, η οποία υποβλήθηκε το Μάρτιο 2008 
στο Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η 
επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωνε αποκλίσεις της µοναδικής προσφοράς που είχε υποβληθεί, 
ορισµένες εκ των οποίων είχαν κριθεί ως ουσιώδεις και ορισµένες ως επουσιώδεις - χωρίς να 
γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ των δύο - και ως εκ τούτου εισηγείτο απόρριψη της προσφοράς 
και ακύρωση του διαγωνισµού, χωρίς να ανοιχθεί ο οικονοµικός φάκελος του προσφοροδότη. Το 
Συµβούλιο Προσφορών, αφού εξέτασε την πιο πάνω έκθεση, αποφάσισε να ζητήσει από την 
επιτροπή αξιολόγησης όπως καθορίσει και αιτιολογήσει σαφώς τις ουσιώδεις και επουσιώδεις 
αποκλίσεις της µοναδικής προσφοράς, και επίσης να αναφέρει τις επιπτώσεις από ενδεχόµενη 
ακύρωση του διαγωνισµού. Η επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλε συµπληρωµατική έκθεση, στην 
οποία καθόριζε τις ουσιώδεις – κατά την άποψη της – αποκλίσεις της προσφοράς και εισηγείτο εκ 
νέου απόρριψή της και ακύρωση του διαγωνισµού. Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την ακύρωση 
του διαγωνισµού, κατά τη συζήτηση του θέµατος στο Συµβούλιο Προσφορών, ο εκπρόσωπος του 
Τµήµατος ανέφερε ότι, σε περίπτωση που η προσφορά επαναπροκηρυχθεί, θα χαθεί η επόµενη 
καλοκαιρινή περίοδος του 2009, κατά την οποία θα προσπαθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους 
ενοικιάζοντας ελικόπτερα και χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο αεροπλάνο. Τελικά, τον Απρίλιο 
2008 το Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού.  

Το Τµήµα προχώρησε τον Μάιο 2008 σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού, από τη µελέτη των 
εγγράφων του οποίου διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία µου ορισµένες τροποποιήσεις σε σχέση 
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού που είχε ακυρωθεί, πέραν των τροποποιήσεων που ήσαν 
αναγκαίες λαµβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις της µοναδικής προσφοράς που είχε υποβληθεί στον 
ακυρωθέντα διαγωνισµό. Υποβλήθηκε και πάλι µία προσφορά από τον ίδιο προσφοροδότη, ενώ 
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άλλοι δύο προσφοροδότες που είχαν αγοράσει έγγραφα του διαγωνισµού και υπέβαλαν 
συγκεκριµένες εισηγήσεις για τροποποίηση ορισµένων προνοιών τους ώστε να µπορέσουν να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, δεν υπέβαλαν προσφορά. Από τη µελέτη των εισηγήσεων των δύο 
πιο πάνω προσφοροδοτών διαπιστώθηκε ότι οι ουσιαστικότερες από αυτές δεν είχαν γίνει 
αποδεκτές από το Τµήµα (αύξηση του χρονικού διαστήµατος παράδοσης του αεροπλάνου από 9 
σε 14 µήνες, µείωση του ωφέλιµου βάρους νερού). 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία µου διατύπωσε στο Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο οποίο είχε υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης 
του Τεχνικού Φακέλου της προσφοράς (µε εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για άνοιγµα του 
οικονοµικού φακέλου), σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ευρύτητας συµµετοχής που 
παρείχαν οι όροι του διαγωνισµού. Ιδιαίτερα, ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος εξαρτάται κατά 
µεγάλο ποσοστό από το χρόνο παράδοσης που καθορίζεται από τους κατασκευαστές των 
µηχανών τέτοιων αεροσκαφών. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των κατασκευαστών τέτοιων µηχανών 
είναι περιορισµένος και όπως δήλωσε ο προσφοροδότης που δεν υπέβαλε προσφορά, ο χρόνος 
παράδοσης των 9 µηνών δεν είναι εφικτός. Συνεπώς προκύπτουν σοβαρά ερωτηµατικά κατά 
πόσο και ο µοναδικός προσφοροδότης θα µπορέσει να παραδώσει το αεροπλάνο σε 9 µήνες, 
παρ΄ όλον ότι δήλωσε συµµόρφωση, εφ΄ όσον ο κατασκευαστής των µηχανών του αεροπλάνου 
που προσέφερε είναι ο ίδιος.  

4.14 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μέρος Α 

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) 2004-2006.  Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) για την 
περίοδο 2004 – 2006, το οποίο εγκρίθηκε µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµερ. 
6.7.2004, αφορά σε συνολικές δαπάνες υλοποίησης, περιλαµβανοµένων και των εγκεκριµένων 
Κρατικών ενισχύσεων, ύψους €158,3 εκ., µε ανώτατο όριο επιχορήγησης από το ΕΓΤΠΕ –Τµήµα 
Εγγυήσεων, τα €74,8 εκ. Σύµφωνα µε την υπό αναφορά απόφαση, η τελευταία ηµεροµηνία 
ανάληψης πληρωµών από το ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων είναι η 31.12.2008. Το Τµήµα έχει 
οριστεί ως η ∆ιαχειριστική Αρχή του Σχεδίου, ενώ παράλληλα ενεργεί ως ανάδοχος του 
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών (ΟΑΠ) για 15 µέτρα του Σχεδίου. Στα πλαίσια αυτά, 
διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τα µέτρα που του έχουν ανατεθεί µέχρι το στάδιο έγκρισης της 
πληρωµής και στη συνέχεια αποστέλλει όλα τα σχετικά στοιχεία στον ΟΑΠ, ο οποίος, βάσει των 
Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί όλες τις πληρωµές προς τους δικαιούχους. 
Σηµειώνεται ότι, βάσει των προνοιών του Σχεδίου, το Τµήµα είναι επίσης ο µόνος δικαιούχος για 
πέντε µέτρα του Σχεδίου.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΑΠ, µέχρι την 31.12.2007 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του Σχεδίου, 
πληρωµές σε δικαιούχους, συνολικού ύψους €121,3 εκ., εκ των οποίων τα €54,7 εκ. αφορούσαν 
συνεισφορά του ΕΓΤΠΕ – Τµήµατος Εγγυήσεων και έχουν ήδη εκταµιευθεί. Όπως προκύπτει, το 
ποσοστό εκταµίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθε, µέχρι την 
31.12.2007, σε περίπου 73%. 

Επισήµανα ότι, µε βάση τον χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό του Τµήµατος,  διαπιστώθηκε, 
κατά το 2007, ότι για την υλοποίηση και ικανοποίηση των δεσµεύσεων του Σχεδίου απαιτούνταν 
επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους £45,42 εκ., και βάσει σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε, το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 19.6.2007, την αύξηση του συνόλου των πιστώσεων του 
Σχεδίου κατά £13,06 εκ. Παράλληλα, ενέκρινε τη µεταφορά, υπό τη µορφή ανειληµµένων 
πιστώσεων, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 στο ΣΑΑ 2004 -2006, 
ποσού ύψους £32,36 εκ. και την ενίσχυση του ΠΑΑ 2007 -2013 µε ισόποσους εθνικούς πόρους. 
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 4.10.2007, ενέκρινε τη µεταφορά 
επιπλέον ποσού ύψους £10 εκ., υπό τη µορφή ανειληµµένων δεσµεύσεων, από το  ΠΑΑ 2007 – 
2013 στο Σχέδιο ΣΑΑ 2004 – 2006, το οποίο όµως δεν θα αντισταθµιστεί µε ισόποσους εθνικούς 
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πόρους. Ως αποτέλεσµα, το ποσό αυτό θα επιβαρύνει αποκλειστικά το ΠΑΑ 2007-2013 και θα 
µειώσει τις διαθέσιµες συγχρηµατοδοτούµενες πιστώσεις κατά £10 εκ.  Επισήµανα ότι, στην υπό 
αναφορά απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου καταγράφηκε, προφανώς εκ παραδροµής, ότι 
εγκρίθηκε η µεταφορά ποσού ύψους £10 εκ., υπό µορφή ανειληµµένων δεσµεύσεων, από το 
Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Στα 
πλαίσια έγκρισης του ΠΑΑ 2007 – 2013, οι πιο πάνω µεταφορές έχουν κοινοποιηθεί και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν για το ΣΑΑ 2004 -
2006 αυξήθηκαν, βάσει των πιο πάνω αποφάσεων, κατά £55,42 εκ., ή ποσοστό περίπου 55% σε 
σχέση µε τις αρχικές πιστώσεις που είχε αποφασιστεί να διατεθούν κατά την προκήρυξη του 
Σχεδίου, γεγονός που, κατά την άποψή µου, συνιστά σηµαντική αλλαγή στην πολιτική για στήριξη 
της γεωργίας, και ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τους λόγους για τους οποίους κατέστη αναγκαία η 
αύξηση αυτή. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η αύξηση των συνολικών πιστώσεων 
που διατέθηκαν για το ΣΑΑ 2004-2006 οφείλεται στο ότι (α) οι ανάγκες για εκσυγχρονισµό των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ήταν µεγάλες αφού τα αντίστοιχα σχέδια στήριξης 
των επενδύσεων που εφαρµόζονταν πριν την ένταξη είχαν τερµατιστεί από το 2003, (β) µετά την 
ετοιµασία και έγκριση του ΣΑΑ, δηµιουργήθηκαν νέα δεδοµένα και νέες ανάγκες σε διάφορους 
επιµέρους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας, οι οποίες απαιτούσαν επιπρόσθετες επενδύσεις, (γ) η 
στοχοθέτηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει επηρεαστεί, και (δ) το ενδιαφέρον του 
αγροτικού κόσµου ήταν υψηλότερο από αυτό που αναµενόταν λόγω της εύκολης προσαρµογής 
του αγροτικού κόσµου στις διαδικασίες συµµετοχής στα διάφορα µέτρα του ΣΑΑ και στην ευρεία 
δηµοσιότητα και ενηµέρωση για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν. 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε απόφασή της 
ηµερ. 23.11.2007, ενέκρινε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 1.1.2007 
έως 31.12.2013, µε σύνολο δαπανών εφαρµογής του, περιλαµβανοµένων των εγκεκριµένων 
κρατικών ενισχύσεων, ύψους €380,3 εκ. Η µέγιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζεται στα €162,5 εκ., και η τελευταία ηµεροµηνία καταβολής 
πληρωµών ορίζεται η 31.12.2015. Τα εγκεκριµένα ποσά µειώθηκαν κατά £10 εκ., όπως 
αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο της Έκθεσής µου. 

Καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων του ΣΑΑ 2004-2006 από τον Τοµέα Εξουσιοδότησης 
Πληρωµών.  Ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών (ΤΕΠ) του Τµήµατος έχει συσταθεί στα 
πλαίσια οργάνωσης των εργασιών διαχείρισης µέτρων του ΣΑΑ 2004 -2006 για τα οποία, όπως 
αναφέρεται και πιο πάνω, το Τµήµα έχει οριστεί ως ανάδοχος του ΟΑΠ.  Από δειγµατοληπτικό 
έλεγχο σε αιτήσεις που αφορούν τη ∆ράση 2.1.δ (ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ειδικά για ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής γάλακτος) και του 
Καθεστώτος 2.2.2 (ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων) του Σχεδίου 
διαπίστωσα σηµαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της εξέτασης και έγκρισής τους. Οι 
µεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν µεταξύ της ηµεροµηνίας παραλαβής των αιτήσεων από 
τα Επαρχιακά Γραφεία µέχρι την αποδοχή και διαβίβασή τους στον ΤΕΠ (µε συνολικό µέσο όρο 94 
µέρες για το Καθεστώς 2.2.2 και 101 µέρες για τη ∆ράση 2.1.δ), στην καταχώριση των αιτήσεων, µετά 
την παραλαβή τους από τον ΤΕΠ, στο µηχανογραφηµένο σύστηµα (µε µέσο όρο 108 µέρες για το 
Καθεστώς 2.2.2 και 59 µέρες για τη ∆ράση 2.1.δ), και στη διενέργεια διοικητικών ελέγχων από τη 
µονάδα εφαρµογής (µε µέσο όρο 281 µέρες για το Καθεστώς 2.2.2 και 40 µέρες για τη ∆ράση 2.1.δ). 
Τέλος, παρατήρησα αρκετές περιπτώσεις όπου οι διοικητικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τη 
µονάδα εφαρµογής επαληθεύτηκαν µετά την πάροδο αρκετών µηνών (µε µέσο όρο 178 µέρες για τη 
∆ράση 2.1.δ και 42 µέρες για το Καθεστώς 2.2.2), µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση της πληρωµής των 
δικαιούχων.  
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Σε σχέση µε τη ∆ράση 2.1.δ, περαιτέρω καθυστέρηση παρουσιάστηκε επίσης στη διαδικασία 
προκαταρκτικής έγκρισης των αιτήσεων, µετά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, µε 
µέσο όρο 125 µέρες, καθώς και στην αποστολή αιτηµάτων πληρωµής στον ΟΑΠ, µετά την 
πιστοποίηση διενέργειας ελέγχου από το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,  µε µέσο όρο 79 µέρες. 

Επισήµανα επίσης ότι, κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου της Υπηρεσίας µου, πέραν του 70% από 
το δείγµα των αιτήσεων του Καθεστώτος 2.2.2 που εξετάστηκε, δεν είχαν ακόµα προωθηθεί για 
τελική έγκριση από τον ΟΑΠ, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη παρέλθει περίοδος πέραν των δύο 
ετών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις στην εξέταση των 
αιτήσεων οφείλονται στο ότι (α) κατά τον έλεγχο των αιτήσεων παρουσιάστηκαν ελλείψεις και 
ανάγκη για διευκρινίσεις σε απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία έπρεπε να προσκοµίσουν οι 
αιτητές, (β) µετά την παραλαβή των αιτήσεων από τον Τοµέα Εξουσιοδότησης Πληρωµών υπήρξε 
καθυστέρηση στην καταχώριση των αιτήσεων καθότι το πρόγραµµα µηχανογράφησης δεν ήταν 
έτοιµο, (γ) ειδικά για το Καθεστώς 2.2.2, η καθυστέρηση στην προκαταρκτική έγκριση οφείλεται 
στην ανάγκη εκτέλεσης διασταυρούµενων ελέγχων που έπρεπε να γίνουν µε τα διάφορα σχετικά 
µητρώα, ενώ πρόβληµα δηµιουργήθηκε και λόγω των ανεντόπιστων τεµαχίων, που αφορούσαν 
1 000 από τα 1 900 αιτούµενα τεµάχια, µε αποτέλεσµα να απορρίπτεται µεγάλος αριθµός αιτητών 
του Καθεστώτος (δ) για τη ∆ράση 2.1.δ για να γίνει η τελική πληρωµή έπρεπε µετά την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό από τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες για την τήρηση του προτύπου µετά από τέσσερεις δειγµατοληψίες γάλακτος που 
καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δύο µηνών, και (ε) το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµοζόταν 
για πρώτη φορά και υπήρχαν σηµεία τα οποία χρειάζονταν διευκρινίσεις. 

Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων - Τοµέας Ελέγχου Ζωοτροφών 

(α) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ζωοτροφών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 12(2) του Κανονισµού 
(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διενέργεια επίσηµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και 
προς τους κανόνες για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, τα εργαστήρια τα οποία ορίζει η Αρµόδια 
Αρχή για την ανάλυση των δειγµάτων που λαµβάνονται κατά τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων 
πρέπει να λειτουργούν, αξιολογούνται και διαπιστεύονται βάσει καθορισµένων ευρωπαϊκών προτύπων. 
Παρατήρησα ότι το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ζωοτροφών του Τµήµατος δεν έχει εξασφαλίσει 
ακόµα την κατάλληλη διαπίστευση, ενώ βάσει του Κανονισµού 2076/2005, η προθεσµία για διαπίστευση 
του εργαστηρίου σύµφωνα µε τα καθορισµένα πρότυπα, λήγει στις 31.12.2009.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι το εργαστήριο έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες 
για την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας µε βάση το Πρότυπο ISO17025 και στα πλαίσια 
αυτά έχουν ετοιµαστεί σχετικά έντυπα καθώς και το µεγαλύτερο µέρος του εγχειριδίου ποιότητας.  
Ταυτόχρονα έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση του εξοπλισµού ασφαλείας, ενώ έχει 
επίσης εγκατασταθεί σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στους χώρους του εργαστηρίου.  Πέραν των πιο 
πάνω, το προσωπικό του εργαστηρίου έχει τύχει εκπαίδευσης,  ωστόσο, το νέο πρόγραµµα ελέγχου των 
αφλατοξινών σε συνδυασµό µε την έλλειψη προσωπικού έχει επηρεάσει δυσµενώς την πορεία 
εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας µε βάση το Πρότυπο ISO17025 αφού κάθε εργασία 
που το αφορά έχει ανασταλεί. 

(β) ∆ιενέργεια Ελέγχων.  Σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, κατά την άφιξη φορτίων ζωοτροφών 
από τρίτες χώρες, λειτουργοί του Τµήµατος Γεωργίας λαµβάνουν δείγµα από το φορτίο το οποίο 
υποβάλλεται σε αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φορτίου πληρούν τις 
σχετικές προδιαγραφές για είσοδο στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η έκδοση θετικών αποτελεσµάτων 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί ο εκτελωνισµός του φορτίου καθώς αυτός διενεργείται βάσει 
της άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από το Τµήµα µετά από έλεγχο των εγγράφων εισαγωγής που 
υποβάλλονται από τον εισαγωγέα πριν από την άφιξη του φορτίου. Η διαδικασία αυτή δεν αποκλείει, κατά 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 116

την άποψή µου, το ενδεχόµενο διοχέτευσης, στην αγορά, ζωοτροφών που δεν πληρούν τις ποιοτικές 
προϋποθέσεις για εισαγωγή στην Κοινότητα, µε αντίστοιχες συνέπειες στη δηµόσια υγεία, αφού σε αρκετές 
περιπτώσεις, φορτία σιτηρών που προορίζονται για ζωοτροφές πωλούνται απευθείας από το πλοίο στους 
καταναλωτές, πριν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων επί των δειγµάτων του φορτίου.  

Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο δέσµευσης των φορτίων που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
στις αποθήκες του εισαγωγέα, µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων των σχετικών εργαστηριακών 
αναλύσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το φορτίο θα αποδεσµεύεται µόνο εφόσον, βάσει των 
αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων, η ποιότητά του ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η υιοθέτηση αυτής της εισήγησης 
συνεπάγεται µεγάλη αύξηση στις τιµές των ζωοτροφών και θα έχει µεγάλο αντίκτυπο στην κτηνοτροφία 
και για το λόγο αυτό το Τµήµα εισηγείται όπως δεσµεύονται µόνο ζωοτροφές «ψηλού κινδύνου» ή όταν 
λαµβάνονται πληροφορίες µέσω του Συστήµατος Ταχείας Προειδοποίησης (RASFF) αφού σύµφωνα µε 
το άρθρο 17 του Κανονισµού 882/2004 τα µέτρα που λαµβάνονται για οργάνωση των επίσηµων 
ελέγχων πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η περιττή διακοπή του εµπορίου.  

Μετά από εντοπισµό, από τον Οργανισµό Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, αφλατοξίνων σε 
γάλα πέραν των επιτρεπτών ορίων τον περασµένο Μάϊο, ο Υπουργός Γεωργίας διόρισε ερευνώντα 
λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας µε σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι 
προβλεπόµενοι έλεγχοι και διαδικασίες για την εισαγωγή ζωοτροφών και ζήτησα όπως ενηµερωθώ 
αναφορικά µε το πόρισµα της σχετικής έκθεσης.   O Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε 
πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση, εντοπίζονται ευθύνες ορισµένων λειτουργών 
του Τµήµατος για µη ορθή εφαρµογή των προνοιών του Νόµου, οι οποίοι όµως, όπως αναφέρεται, 
ενήργησαν µε καλή πίστη.  Ευθύνες εντοπίστηκαν επίσης στους εισαγωγείς και µύλους 
επεξεργασίας ζωοτροφών ως προς τη µη εφαρµογή του Νόµου.  ∆ιαπιστώθηκαν επίσης κενά και 
υποβλήθηκαν εισηγήσεις για λήψη µέτρων βελτίωσης του όλου συστήµατος.  Η έκθεση στάληκε 
στο Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος αναφέρει ότι τα πειθαρχικά παραπτώµατα που προκύπτουν εκ 
πρώτης όψεως από τη διοικητική έρευνα µπορούν να εκδικαστούν συνοπτικά βάσει των διατάξεων 
του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου, αν όµως κρίνεται ότι αυτά είναι σοβαρά, τότε θα πρέπει να 
οριστεί ερευνών λειτουργός.  Βάσει των πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε στις 
17.10.2008, το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως ερευνώντα 
λειτουργό ενώ όσον αφορά στις τυχόν ευθύνες των εισαγωγέων ζωοτροφών, ο Γενικός 
Εισαγγελέας  έδωσε οδηγίες στην Αστυνοµία για διενέργεια των αναγκαίων ανακρίσεων για 
διαπίστωση του ενδεχόµενου διάπραξης ποινικών αδικηµάτων. 

Συντελεστές κεφαλικής επιδότησης αιγοπροβάτων.  Οι συντελεστές επιδότησης 
αιγοπροβάτων ανά κεφαλή µειώνονται κλιµακωτά ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό ζώων κάθε 
εκµετάλλευσης. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία µου στον ΟΑΠ παρατηρήθηκε 
µεµονωµένη περίπτωση όπου υποβλήθηκαν αιτήσεις από µέλη της ίδιας οικογένειας για τρεις 
ξεχωριστές εκµεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, µε αποτέλεσµα η οικογένεια να 
επωφεληθεί στο τριπλάσιο τους αρχικούς συντελεστές επιδότησης που είναι πιο ψηλοί από τους 
επόµενους.  Λόγω του ότι στη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου δεν γίνεται αναφορά 
για επιδότηση ανά οικογένεια αλλά για νόµιµη εκµετάλλευση, εισηγήθηκα όπως καθοριστούν 
κριτήρια για τις περιπτώσεις όπου θα γίνεται αποδεκτή αίτηση είτε από συζύγους, είτε από 
οικογενειακούς συνεταιρισµούς για δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εκµεταλλεύσεις (π.χ. οι 
εκµεταλλεύσεις να µη βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή περιοχή).  

Ενοποιηµένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας.  Το Ενοποιηµένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη 
της Κτηνοτροφίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του 
αρ.41.463 ηµερ. 12.8.1994, υλοποιήθηκε κατά στάδια σε µια περίοδο δέκα χρόνων και 
τερµατίστηκε στις 30.4.2004, µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχέδιο 
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εξυπηρετούσε δύο πτυχές της κτηνοτροφικής πολιτικής, την αναπτυξιακή και τη χωροταξική.  

Η χωροταξική πτυχή του Σχεδίου περιλήφθηκε αρχικά στο µέτρο 2.5 του ΣΑΑ 2004-2006 και στη 
συνέχεια στο µέτρο 1.7 (Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη) του ΠΑΑ 2007-2013. Το µέτρο αυτό έχει 
ως στόχο την ορθολογική χωροταξική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, την προστασία του περιβάλλοντος 
από οχληρές κτηνοτροφικές δραστηριότητες και την κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής του πιο πάνω µέτρου, το Τµήµα, ως ο 
µόνος δικαιούχος, δαπάνησε κατά το 2007 ποσό £176.001 για τη δηµιουργία νέων και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων κτηνοτροφικών περιοχών.  

Το µέρος του Σχεδίου που αφορούσε στην αποζηµίωση για κατεδάφιση/µετακίνηση οχληρών 
υποστατικών δεν συµπεριλήφθηκε ως νέο µέτρο στο ΣΑΑ, επειδή ο σκοπός του δεν ήταν συµβατός µε 
το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, έγινε όµως αποδεκτή η συµπερίληψη σ’ αυτό ειδικής πρόνοιας για τη 
δυνατότητα παροχής κρατικής ενίσχυσης για κατεδάφιση υποστατικών, αφού αυτό εξυπηρετεί τους 
ευρύτερους στόχους της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε µε την απόφασή του αρ. 62.945, ηµερ. 
5.12.2005, κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνέχιση του υφιστάµενου Σχεδίου 
µετακίνησης οχληρών υποστατικών µέχρι τις 30.4.2007, µε στόχο την διεκπεραίωση των 
εκκρεµοτήτων από τις αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν πριν το Μάιο του 2004, και την κάλυψη της 
δαπάνης κατεδάφισης/µετακίνησης επιπρόσθετου αριθµού υποστατικών. Για σκοπούς εφαρµογής του 
Σχεδίου, το οποίο λειτούργησε σε καθαρά εθελοντική βάση και κάλυπτε την παρούσα αξία των 
νόµιµων και παράνοµων υποστατικών, σε ποσοστά που καθορίζονταν στο Σχέδιο (100% των νόµιµων 
και 25% των παράνοµων), καταβλήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, αποζηµιώσεις ύψους £575.855 
σε 10 κτηνοτρόφους (ολικό ποσό £1.038.254 σε 36 κτηνοτρόφους για τα έτη 2005 -2007).  

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Κανονισµού 1857/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αναφορικά µε τις επιτρεπόµενες κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων χωρίς την εκ των προτέρων 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε την απόφασή του 
αρ. Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.002.260 (659.2.1.23.1.1.12), ηµερ. 18.1.2007, ενέκρινε νέο Σχέδιο για την 
κατεδάφιση, µε σκοπό τη µετεγκατάσταση, οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών.  Για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, των επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων αλλά και λόγω του ότι 
εξυπηρετούνται ευρύτεροι στόχοι της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 65.713, ηµερ. 19.6.2007, ενέκρινε το πιο 
πάνω Σχέδιο, το οποίο θα ισχύει για τα επόµενα έξι χρόνια (2008-2013) και θα χρηµατοδοτείται από 
κρατικούς πόρους. O Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κοινοποίησε το Σχέδιο στις αρµόδιες 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ηµεροµηνία εφαρµογής του καθορίστηκε η 21.1.2008.  Για την 
υλοποίησή του περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €854.300 στον Προϋπολογισµό του 2008. 

Κτηνοτροφικές Περιοχές. 

(α) Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο άρχισε την λειτουργία του το 1976, είναι η ενθάρρυνση µετακίνησης 
κτηνοτροφικών µονάδων σε κατάλληλα επιλεγµένες περιοχές, για λόγους δηµόσιας υγείας και για 
αποφυγή της οχληρίας που προκαλούν σε κατοικηµένες περιοχές. Οι δαπάνες για τα έργα υποδοµής 
στις 60 κτηνοτροφικές περιοχές, 20 από τις οποίες δηµιουργήθηκαν και τυγχάνουν διαχείρισης από την 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, οι οποίες αριθµούν συνολικά 1 818 κτηνοτροφικά οικόπεδα, 
ανήλθαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα, σε περίπου £5,38 εκ., εκ των οποίων 
περίπου £192.500 χρηµατοδοτήθηκαν από κονδύλι της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών. 

Στις 31.12.2007 ήταν παραχωρηµένα 1 624 οικόπεδα ή ποσοστό 89,33% του συνόλου των 
κτηνοτροφικών οικοπέδων. Από αυτά, 1 064 βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Τµήµατος Γεωργίας ενώ 
τα υπόλοιπα 560 οικόπεδα διαχειρίζεται η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών. 
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Τα ανείσπρακτα ενοίκια κτηνοτροφικών οικοπέδων ανέρχονταν, στις 31.12.2007, σε £12.431 (£14.756 για το 
2006), ποσό που θεωρείται αρκετά ψηλό, αν ληφθεί υπόψη ότι το ετήσιο ενοίκιο των κτηνοτροφικών 
οικοπέδων κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχει κινήσει τη διαδικασία για άµεση είσπραξη των 
καθυστερηµένων ενοικίων και για τη λήψη διαφόρων µέτρων για την όσο το δυνατό καλύτερη 
αξιοποίηση/διάθεση όλων των  κτηνοτροφικών οικοπέδων ενώ για όσους δεν έχουν συµµορφωθεί, 
τροχοδροµήθηκε η διαδικασία λήψης δικαστικών µέτρων εναντίον τους. 

Επειδή το ενοίκιο των κτηνοτροφικών οικοπέδων καθοριζόταν διαχρονικά µε αποφάσεις του Υπουργικού 
Συµβουλίου σε επίπεδο που προφανώς περιείχε το στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, το Σχέδιο είχε 
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υφιστάµενη, προενταξιακά, κρατική ενίσχυση και γι΄ αυτό 
µπορούσε να συνεχιστεί µέχρι τις 30.4.2007. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, θα έπρεπε να καθοριστεί, για 
όλες τις νέες συµβάσεις, καθώς και για όσες ανανεώνονται, νέο σύνθετο (πάγιο+πρόσθετο) ενοίκιο. 

Το Μάιο του 2007 υποβλήθηκε πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο σχετικά µε τον καθορισµό νέων 
ενοικίων για κτηνοτροφικά οικόπεδα, η οποία, ωστόσο, αποσύρθηκε κατόπιν εισήγησης του Υπουργού 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου το θέµα καθορισµού του νέου ενοικίου 
ακόµα εκκρεµούσε µέχρι την 30.7.2008, γεγονός που καθιστούσε το όλο Σχέδιο ασύµβατο µε τους 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο ύψος ενοικίου σε 
κτηνοτροφικές περιοχές, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 30.7.2008, καθόρισε το νέο 
ύψος ενοικίου το οποίο βασίζεται στο αγοραίο ετήσιο ενοίκιο και δεν εµπεριέχει κρατική ενίσχυση.  
Επίσης, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 11.8.2008 δίδει 
εµπεριστατωµένη γνώµη για τον τρόπο χειρισµού των υφιστάµενων και νέων συµβάσεων µίσθωσης 
κτηνοτροφικών οικοπέδων σε κτηνοτροφικές περιοχές και το Τµήµα Γεωργίας, έχει ήδη τροχοδροµήσει 
τις κατάλληλες ενέργειες για εφαρµογή των προνοιών της πιο πάνω απόφασης και γνώµης του Εφόρου. 

(β) Σύµφωνα µε τον περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσµων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών 
Περιοχών Νόµο (Ν.57(Ι) του 1994), προϋπόθεση για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών περιοχών είναι η 
προηγούµενη σύσταση κτηνοτροφικού συνδέσµου. Παρατήρησα ότι, παρόλο που έχουν δηµιουργηθεί, 
µέχρι το τέλος του 2006, 60 κτηνοτροφικές περιοχές, δεν έχουν συσταθεί κτηνοτροφικοί σύνδεσµοι από 
την ηµεροµηνία ψήφισης του υπό αναφορά Νόµου, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από µέρους των 
κτηνοτρόφων. Το κενό του Νόµου που δηµιουργείται ρυθµίστηκε από το Τµήµα στους σχετικούς 
Κανονισµούς περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (µίσθωση µέσα σε κτηνοτροφικές περιοχές) του 
2006 (Κ∆Π 171/2006).  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι σήµερα δεν συστάθηκε κανένας κτηνοτροφικός σύνδεσµος βάσει των 
προνοιών της υπό αναφορά νοµοθεσίας, ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τα µέτρα που το Τµήµα προτίθεται 
να λάβει για πλήρη εφαρµογή του Νόµου και αν, κατά την άποψή του, ορισµένες από τις πρόνοιες του 
Νόµου δεν µπορούν να εφαρµοστούν, εισηγήθηκα όπως αυτός τύχει επανεξέτασης και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, αναθεώρησης. 

Επιδότηση αγροτικού ρεύµατος.  Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 
1999 (Ν. 143(Ι)/99) προνοεί για την κεφαλαιουχική συνεισφορά της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 
(ΑΗΚ) σε οικιακούς και άλλους αιτητές σε αγροτικές περιοχές. Σύµφωνα µε το άρθρο 4(β)(i) του 
πιο πάνω Νόµου οι αιτητές για κτηνοτροφικούς ή γεωργικούς ή ιχθυοτροφικούς σκοπούς πρέπει 
να προσκοµίσουν πιστοποίηση του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος ότι θεωρούνται δικαιούχοι µε βάση την ισχύουσα αγροτική πολιτική του 
πιο πάνω Υπουργείου. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε επιστολή του ηµερ. 20.9.2006 προς το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος στους δικαιούχους του Σχεδίου Επιδότησης Ηλεκτροδότησης 
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Εγκαταστάσεων της ΑΗΚ αποτελούσε λειτουργική ενίσχυση η οποία ήταν κατ’αρχήν ασύµβατη µε 
τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά 
στους κανόνες αυτούς. Επιπρόσθετα ο Έφορος σηµειώνει ότι καθώς το Σχέδιο δεν κοινοποιήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι τις 31.8.2004, όπως προνοείται από τη Συνθήκη Προσχώρησης 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται παράνοµο και επιβάλλεται η άµεση κατάργησή 
του.  

Με βάση τα πιο πάνω η εφαρµογή του Σχεδίου ανεστάλη αναδροµικά από 1.8.2006, ενώ 
παράλληλα αποφασίστηκε η ετοιµασία νέου Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ για την περίοδο 
2008-2013. 

Η ετοιµασία νέου Σχεδίου Ηλεκτροδότησης Εγκαταστάσεων µε βάση την Αγροτική Πολιτική της 
ΑΗΚ προωθήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
και το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Το Σχέδιο υποβλήθηκε στον Έφορο 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για έγκριση στις 22.8.2007, ο οποίος µε την απόφαση αρ. Ε.Ε.Κ.Ε. 
25.06.001.227 (675.2.1.3 / 23.11.12), ηµεροµηνίας 7.9.2007, ενέκρινε το Σχέδιο ως συµβατό µε 
την κοινοτική νοµοθεσία.  Η εφαρµογή του νέου Σχεδίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 
στις 9.7.2008. 

Παράλληλα µε το νέο Σχέδιο, ετοιµάστηκαν οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Τροποποιητικοί 
Κανονισµοί του 2008, οι οποίοι παρέχουν το κατάλληλο νοµικό υπόβαθρο για την εφαρµογή του 
Σχεδίου, και τέθηκαν σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
στις 18.7.2008. 

Η Υπηρεσία µου υπέβαλε το 2006 διάφορες εισηγήσεις µε σκοπό την πιο αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στη σύνταξη του νέου Σχεδίου.  

Σχέδιο Ρύθµισης Αγροτικών Χρεών.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 62.779 
ηµερ. 21.10.2005, ενέκρινε κατ’ αρχή το Σχέδιο Ρύθµισης Αγροτικών Χρεών, το οποίο αποσκοπεί 
στη ρύθµιση χρεών που είχαν συναφθεί κατά τη µεταπολεµική περίοδο του 1974 µέχρι τις 
31.12.1998 και δηµιουργήθηκαν από την άσκηση του γεωργοκτηνοτροφικού επαγγέλµατος, και 
εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
να το υποβάλουν στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διερεύνηση της συµβατότητάς 
του µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο. 

Στις 21.11.2005, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπέβαλε αίτηση στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο, στις 23.1.2006, εξέδωσε απόφαση σύµφωνα µε την οποία θεωρείται συµβατή µε την κοινή αγορά 
η εθνική ενίσχυση, ύψους £23 εκ., που θα καταβάλει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω του Σχεδίου. Η πιο 
πάνω απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι ο αριθµός των δικαιούχων της 
προτεινόµενης εθνικής ενίσχυσης υπολογίζεται σε άνω των 15 000 αγροτών. 

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ.63.705 ηµερ. 3.5.2006, ενέκρινε το 
Σχέδιο Ρύθµισης Αγροτικών Χρεών, το διοικητικό κόστος, το οποίο, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπολογίστηκε στις £140.000, και τις 
ρυθµίσεις για εφαρµογή του, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών να εξεύρει και να διαθέσει τις 
αναγκαίες για το σκοπό αυτό πιστώσεις.  

Το Τµήµα Γεωργίας εξήγγειλε το Σχέδιο στις 19.5.2006 και δηµιούργησε τη Μονάδα Σχεδίου Ρύθµισης 
Αγροτικών Χρεών, η οποία στελεχώθηκε µε τα έξι άτοµα (δύο γραφείς και τέσσερεις λειτουργούς) για τα 
οποία εξασφαλίστηκαν οι απαιτούµενες εγκρίσεις.  Μέχρι τις 17.11.2006, ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, είχαν υποβληθεί µόνο 1 356 αιτήσεις, ενώ τόσο κατά το 2006 όσο και 
κατά το 2007 δεν διενεργήθηκε καµιά δαπάνη στα πλαίσια του Σχεδίου αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα όπως ενηµερωθώ αναφορικά µε το στάδιο εφαρµογής στο οποίο 
βρίσκεται το Σχέδιο σήµερα, την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του, το υπολογιζόµενο ποσό 
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που θα απαιτηθεί για ικανοποίηση των αιτήσεων καθώς και το συνολικό διοικητικό κόστος, λαµβάνοντας 
υπόψη την παράταση της απασχόλησης των λειτουργών που ασχολούνται µε την υλοποίησή του. 

Κατοχύρωση Προϊόντων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).  Ο Κανονισµός 2081/92 του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόριζε, µέχρι την αντικατάστασή του από τον Κανονισµό 510/2006, 
τους κανόνες προστασίας των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των 
γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε σχέση µε το ίδιο θέµα 
ίσχυαν, µέχρι την αντικατάστασή τους από τον περί της Προστασίας των Ονοµασιών Προέλευσης 
και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίµων Νόµο του 2006 (Ν. 
139(Ι)/2006), οι περί Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων 
Νόµοι του 2002 µέχρι 2004 (Ν. 7(Ι)/2002).  

Βάσει του άρθρου 4 του Νόµου 7(Ι)/2002 που ίσχυε τότε, ο Σύνδεσµος Τυροκόµων Κύπρου 
υπέβαλε, στις 11.5.2004, αίτηση για κατοχύρωση της ονοµασίας «Χαλλούµι». Η αίτηση στάληκε 
στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη στις 28.6.2005 για δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, πριν την προώθησή της στην αρµόδια Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Ο Γενικός Εισαγγελέας υπέδειξε την ανάγκη τροποποίησης της εθνικής νοµοθεσίας έτσι 
ώστε να καθοριστεί Αρµόδια Αρχή πριν από την προώθηση αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στο µεταξύ, λόγω αντικατάστασης του Κανονισµού 2081/92 από τον 510/2006, όπως αναφέρεται 
και πιο πάνω, κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της εθνικής νοµοθεσίας και για το λόγο αυτό 
τέθηκε σε ισχύ, στις 3.11.2006, ο Νόµος 139(Ι)/2006. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου, 
καθιδρύθηκε Συµβουλευτική Επιτροπή, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέταση των αιτήσεων 
σε εθνικό επίπεδο και η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ίδιου Νόµου, θα εξέταζε 
οποιεσδήποτε εκκρεµούσες αιτήσεις είχαν υποβληθεί βάσει του Νόµου 7(Ι)/2002.  

Η αίτηση του Συνδέσµου Τυροκόµων Κύπρου, ως εκκρεµούσα, επανεξετάστηκε από τη 
Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία υπέβαλε, στις 25.1.2007, εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρµόδια Αρχή, για προώθηση της δηµοσίευσης της 
προδιαγραφής, που περιλαµβανόταν στην αίτηση του Συνδέσµου Τυροκόµων Κύπρου, στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, αφού κρίθηκε ότι αυτή πληρούσε τους όρους της κοινοτικής 
και εθνικής νοµοθεσίας. Η εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής υιοθετήθηκε και στις 2.2.2007 
η υπό αναφορά αίτηση δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προνοεί ο Νόµος.  

Εντός της καθορισµένης από το Νόµο προθεσµίας του ενός µηνός, υποβλήθηκαν, σε σχέση µε την 
υπό αναφορά αίτηση, πέντε ενστάσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκε, από τη Νοµική Υπηρεσία, 
τυπογραφικό λάθος στη δηµοσίευση του Νόµου 139(Ι)/2006, το οποίο διορθώθηκε µε σχετική 
δηµοσίευση στις 5.4.2007. Μετά την εξέλιξη αυτή και σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα, ολόκληρη η διαδικασία, από τον προκαταρκτικό έλεγχο της αίτησης από την Αρµόδια 
Αρχή µέχρι την υποβολή ενστάσεων, έπρεπε να επαναληφθεί. Επιπρόσθετα, λόγω της επικείµενης 
αφυπηρέτησης του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας, παρουσιάστηκε ανάγκη για αλλαγή στη 
σύνθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη καθυστέρηση. Ως 
αποτέλεσµα, παρόλο που έχουν παρέλθει πέραν των τεσσάρων ετών από την αρχική υποβολή 
της σχετικής αίτησης, η κατοχύρωση της ονοµασίας «Χαλλούµι» ως Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης, ακόµα εκκρεµεί. 

Πέραν της αίτησης για κατοχύρωση της ονοµασίας «Χαλλούµι», έχουν υποβληθεί, από το 2003, 
άλλες 18 αιτήσεις για ισάριθµες ονοµασίες προϊόντων. Από αυτές, µόνο µία, η οποία αφορά την 
ονοµασία «Λουκούµι Γεροσκήπου», έχει εγκριθεί µέχρι στιγµής σε κοινοτικό επίπεδο, πέντε έχουν 
απορριφθεί κατά την εξέτασή τους από την Αρµόδια Αρχή, ενώ οι υπόλοιπες 12 εκκρεµούν σε 
εθνικό επίπεδο. 
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Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα στις 31.12.2007, ανέρχονταν σε £1.422.610 
σε σύγκριση µε £1.198.561 στις 31.12.2006. Σε αυτά περιλαµβάνεται η αξία των σπόρων που 
πωλούνται στους γεωργούς µέσω της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, η οποία εισπράττεται, µε 
τόκο, στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, µε βάση σχετική συµφωνία, µε επιτόκιο κατά 2% 
χαµηλότερο από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της τράπεζας που ισχύει από 1η Ιανουαρίου µέχρι 30 
Ιουνίου, όταν θα γίνει η πληρωµή. Για το 2007 η εν λόγω αξία ανερχόταν στο £1.354.945. 

Τα καθυστερηµένα έσοδα περιλαµβάνουν επίσης ποσό £44.579 το οποίο οφείλεται από το 1995 από 
δυο προσφοροδότες, σχετικά µε πώληση γεωργικών προϊόντων. Όπως πληροφορήθηκα, η µία 
περίπτωση εκδικάστηκε και η Νοµική Υπηρεσία µελετά τρόπους για την είσπραξη του οφειλόµενου 
ποσού, ενώ η άλλη βρίσκεται ενώπιον της ίδιας Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.  

4.15 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Συγχρηµατοδότηση για την καταπολέµηση ζωικών ασθενειών στην Κύπρο. 

(α) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράµµατα καταπολέµησης 
και πρόληψης για έξι ζωικές ασθένειες για το 2007, µε σκοπό την εξασφάλιση συγχρηµατοδότησής 
τους, µε προβλεπόµενη συνολική δαπάνη ύψους €5.409.601, εκ των οποίων τα  €4.016.400 
αφορούσαν στο πρόγραµµα εκρίζωσης της τροµώδους νόσου των αιγοπροβάτων.  Από το ποσό αυτό,  
τα €3 εκ. αφορούσαν στην καταβολή αποζηµιώσεων για τη θανάτωση 30 000 ζώων ενώ το υπόλοιπο 
ποσό των €1.016.400 αφορούσε στο κόστος διεξαγωγής 101 640 αναλύσεων για σκοπούς 
προσδιορισµού γονότυπου ανθεκτικού στη νόσο.  

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε απόφασή της ηµερ. 30.11.2006, ενέκρινε συνολικό 
ποσό µέγιστης Κοινοτικής χρηµατοδότησης, αναφορικά µε δαπάνες που θα διενεργούνταν το 2007, 
ύψους €2.818.000.   Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υπό αναφορά απόφασης, ποσό ύψους €2.200.000, 
αφορούσε στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εκρίζωσης της τροµώδους νόσου των 
αιγοπροβάτων. Το ποσοστό της Κοινοτικής χρηµατοδότησης για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
καθορίστηκε στο 50% της δαπάνης, τόσο για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχέση µε προσβεβληµένα 
ζώα που  θανατώνονται και καταστρέφονται , µε ανώτατο όριο τα  €100 ανά ζώο,  όσο και για την 
ανάλυση για τον προσδιορισµό γονότυπου ανθεκτικού στην τροµώδη νόσο, µε ανώτατο όριο τα €10 
ανά δοκιµή.  Ακολούθως, η Επιτροπή µε την απόφασή της 2007/851/ΕΚ προχώρησε στην 
ανακατανοµή της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στα προγράµµατα ορισµένων κρατών µελών, 
µε αποτέλεσµα το συνολικό εγκεκριµένο ποσό για την Κύπρο, να µειωθεί από τα €2.818.000 στα 
€2.005.000.  Σηµειώνεται ότι το ποσό για τα προγράµµατα εκρίζωσης της τροµώδους νόσου στα 
πρόβατα µειώθηκε στα €1.280.000.  Το συνολικό ποσό, για το οποίο υποβλήθηκε αίτηµα 
χρηµατοδότησης,  σε σχέση µε το πρόγραµµα εκρίζωσης της τροµώδους νόσου, για  κατασχέσεις 
ζώων που έγιναν µέσα στο 2007, καθώς και για αναλύσεις που πληρώθηκαν µέσα στο 2007, ανήλθε 
σε €898.351.  Από το πιο πάνω ποσό, τα €636.285 αφορούσαν στο 50% της δαπάνης για την 
κατάσχεση 13 848 ζώων και τα €262.066 αφορούσαν στο 50% της δαπάνης για αναλύσεις για 
γονότυπο.   

Όπως προκύπτει, ούτε κατά το 2007 κατέστη δυνατή η εκταµίευση όλων των διαθέσιµων για την 
Κύπρο Ευρωπαϊκών Κονδυλίων σε σχέση µε την καταπολέµηση της τροµώδους νόσου, κυρίως, όπως 
µου αναφέρθηκε, λόγω του εντοπισµού ζώων οροθετικών στον αφθώδη πυρετό κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου 2007-Φεβρουαρίου 2008 µε αποτέλεσµα να µην παρέχεται η ευχέρεια στο προσωπικό να 
ασχοληθεί, κατά την περίοδο αυτή,  µε κατασχέσεις  ζώων προσβεβληµένων από την τροµώδη νόσο, 
καθώς και στην απόφαση της Επιτροπής για µείωση, κατά το 2007, του ποσοστού της Κοινοτικής 
συγχρηµατοδότησης για διενέργεια γονοτυπικών αναλύσεων από 100% σε 50%.  Όπως αναφέρθηκε 
και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος, λόγω αδυναµίας στην εκταµίευση, κατά το 2006, 
των αντίστοιχων κονδυλίων που είχαν εγκριθεί για την καταπολέµηση της τροµώδους νόσου, η 
Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή εξέφρασε την ανησυχία της για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος εκρίζωσης της τροµώδους νόσου στην Κύπρο και 
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ανέφερε ότι θα είναι υποχρεωµένη να εισηγηθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να 
αναθεωρήσουν το επίπεδο της µελλοντικής οικονοµικής στήριξης της Κοινότητας που θα 
κατανεµηθεί στην Κύπρο.  

(β) Προσφορά αρ. 1/2005.  Όπως ανάφερα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος, η 
προσφορά, που αφορούσε στη διεξαγωγή γονοτυπικής ανάλυσης 200 000  δειγµάτων από ιστό µε 
σκοπό την ανεύρεση προβάτων ανθεκτικών στην τροµώδη νόσο, κατακυρώθηκε σε δύο 
προσφοροδότες, και ανατέθηκε στον καθένα η διεξαγωγή ανάλυσης για 100 000 δείγµατα, στην τιµή 
των €9,29 ανά δείγµα.  Ο ένας από τους δύο επιτυχόντες προσφοροδότες απέτυχε να ανταποκριθεί 
στις συµβατικές του υποχρεώσεις, γι’ αυτό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κατόπιν υπόδειξης της Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου, προέβησαν στις 24.5.2006 
στην κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του συµβολαίου, ύψους €93.700.  Ο προσφοροδότης 
καταχώρισε αγωγή, σε ∆ικαστήριο της Ελβετίας, εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε την 
κατάσχεση της εγγύησης, η οποία όµως απορρίφθηκε από το εν λόγω ∆ικαστήριο.   

(γ) Απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αναστολή των προνοιών του 
Κανονισµού ΕΚ/727/2007 της 26.6.2007. Μετά από προσφυγή της Γαλλίας στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εναντίον του Κανονισµού ΕΚ/727/2007, το Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε, στις 28.9.2007, την αναστολή της εφαρµογής των προνοιών του 
που αφορούσαν στη συνέχιση της λειτουργίας των µολυσµένων µονάδων µε την τροµώδη νόσο.  Ως 
αποτέλεσµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς τα κράτη µέλη µε την οποία 
τονιζόταν ότι, σε περίπτωση που εντοπίζεται µολυσµένο ζώο ανάµεσα σε κοπάδι, τότε πρέπει 
υποχρεωτικά είτε να θανατώνονται και να καταστρέφονται όλα ανεξαίρετα τα ζώα στο υπό αναφορά 
κοπάδι, είτε να θανατώνονται και να καταστρέφονται όλα τα ζώα εκτός των προβάτων που φέρουν στο 
γονότυπό τους τουλάχιστο ένα αλληλόµορφο ARR και είναι ανθεκτικά στην ασθένεια.  Επισηµαίνεται 
επίσης ότι, τα ζώα µέχρι την ηλικία των τριών µηνών ή εκείνα που φέρουν τουλάχιστο ένα 
αλληλόµορφο ARR, τα οποία προέρχονται από τα µολυσµένα κοπάδια, µπορούν να σφαγούν για 
ανθρώπινη κατανάλωση.  Βάσει του δεδοµένου ότι στον Κανονισµό (ΕΚ) 999/2001 δεν περιλαµβάνεται 
πρόνοια αναφορικά µε την ύπαρξη ανθεκτικών γονότυπων στις αίγες και την ενδεχόµενη εξαίρεσή τους 
από τις απαγορεύσεις σφαγής, στο παρόν στάδιο δεν επιτρέπεται η σφαγή αιγών ηλικίας άνω των 
τριών µηνών που προέρχονται από κοπάδια στα οποία εντοπίστηκαν κρούσµατα της νόσου σε ζώα.   

Όπως πληροφορήθηκα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντόπισαν συγκεκριµένους γονότυπους στις αίγες 
που φαίνεται να παρέχουν ανθεκτικότητα στην τροµώδη νόσο ενώ το 2007 ολοκληρώθηκε διετές 
ερευνητικό πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή µε σκοπό την επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων προηγούµενων ερευνών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Όλα τα στοιχεία των ερευνών 
προωθήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων για αξιολόγηση ώστε να καταστεί δυνατή 
η συµπερίληψη συγκεκριµένων προνοιών στην νοµοθεσία όσον αφορά στους ανθεκτικούς γονότυπους 
στις αίγες και να µπορέσουν τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 
εκτροφής ανθεκτικών αιγών κατ΄ αναλογία των προγραµµάτων που εφαρµόζονται στα πρόβατα.  
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τον Οκτώβριο του 2007, για εφαρµογή της πιο 
πάνω απόφασης θα έπρεπε συνολικά να θανατωθούν 116 000 περίπου αιγοπρόβατα, το κόστος 
κατάσχεσης των οποίων, βάσει του ποσού που καταβαλλόταν µέχρι τότε, θα ήταν περίπου £6.380.000 
και επιπρόσθετα, σε περίπτωση θανάτωσης των ζώων, θα διεκδικούνταν ακόµα µεγαλύτερα ποσά 
από το κράτος.  Πέραν από τα οικονοµικά  και κοινωνικά προβλήµατα που θα δηµιουργούνταν στον 
κλάδο των αιγοπροβατοτρόφων από την εφαρµογή της απόφασης, σηµειώνεται και η πρακτική 
δυσκολία εφαρµογής της λόγω έλλειψης επαρκούς υποδοµής για µαζική αποτέφρωση των ζώων που 
θα θανατώνονταν.  

Σε επιστολή  του Γραφείου για την Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας της ∆ιεύθυνσης Υγείας και 
Προστασίας του Καταναλωτή, ηµερ. 29.10.2007, αναφέρεται ότι στη συνάντηση της Επιτροπής ηµερ. 
19.10.2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση  για καθυστέρηση της συλλογής και 
καταστροφής των µολυσµένων ζώων για περίοδο πέντε ετών, επιτρέποντας έτσι στα κράτη µέλη, 
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συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, να εφαρµόσουν το πρόγραµµα εκρίζωσης της νόσου µε το 
δικό τους ρυθµό.  Αναφέρεται επίσης ότι δεν θα δοθεί παρέκκλιση όσον αφορά στην αποστολή ζώων 
για σφαγή από µολυσµένα κοπάδια, για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν πρόκειται για αρνιά και 
ερίφια κάτω των τριών µηνών ή πρόβατα που φέρουν τουλάχιστο ένα αλληλόµορφο ARR.  Στην ίδια 
επιστολή επισηµαίνεται ότι, µε βάση τα ευρήµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν από 
επιθεώρηση  του Γραφείου για την Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας της ∆ιεύθυνσης Υγείας και 
Προστασίας του Καταναλωτή που διενεργήθηκε µεταξύ 25 και 29.6.2007, είναι µέγιστης σηµασίας ο 
καθορισµός λεπτοµερούς σχεδίου δράσης σχετικά µε προστατευτικά µέτρα εναντίον των µεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα.  Ενόψει των πιο πάνω ζήτησα όπως ενηµερωθώ 
αναφορικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί και το σχέδιο δράσης που έχει καταρτιστεί αναφορικά µε τις 
µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες στα αιγοπρόβατα, ώστε µε τη λήξη της πενταετούς 
αναστολής εφαρµογής του σχετικού Κανονισµού  η Κύπρος να µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της έναντι της Κοινότητας. 

Αποζηµιώσεις/ενίσχυση κτηνοτρόφων λόγω Αφθώδους Πυρετού. 

(α) Καταβολή αποζηµιώσεων. Στα πλαίσια συστηµατικών ελέγχων των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών για πρόληψη και καταπολέµηση ζωικών ασθενειών, εντοπίστηκαν τον Οκτώβριο του 
2007 ύποπτα κρούσµατα αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Λάρνακας.  

Μετά από τα θετικά αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων του Κοινοτικού Εργαστηρίου 
Αναφοράς και την επιτόπια εξέταση του θέµατος από εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, η θανάτωση 2 135 αιγοπροβάτων σε έξι εκµεταλλεύσεις και 140 χοίρων 
σε 21 εκµεταλλεύσεις.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 7.11.2007 την Απόφαση 
2007/718/ΕΚ, ηµερ. 6.11.2007, για τη λήψη µέτρων προστασίας από τον αφθώδη  πυρετό στην 
Κύπρο και επέβαλε απαγορεύσεις και περιορισµούς στις µετακινήσεις ζώων και προϊόντων στον 
τοµέα του ενδοκοινοτικού εµπορίου, τα οποία ίσχυσαν µέχρι την 31.1.2008. Στις 21.2.2008 το 
∆ιεθνές Γραφείο Επιζωοτίων αναγνώρισε την Κύπρο ως χώρα  επίσηµα απαλλαγµένη από 
αφθώδη πυρετό.   

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 7.11.2007, ενέκρινε την παραχώρηση διαφόρων 
αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους, οι οποίες περιλάµβαναν αποζηµίωση θανάτωσης ανά 
παραγωγικό ζώο ύψους £110 για τα αιγοπρόβατα και £200 για τις χοιροµητέρες/κάπρους, καθώς επίσης 
αποζηµίωση για απώλεια εισοδήµατος ύψους £75 ανά αιγοπρόβατο και £50 ανά χοιροµητέρα.  
Επεσήµανα ότι, σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση που υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο, το ποσό αποζηµίωσης για απώλεια εισοδήµατος για αιγοπρόβατα είχε υπολογιστεί, από το 
Τµήµα Γεωργίας, στις £47 ανά ζώο, όµως, µετά από συζήτηση µε τις Αγροτικές Οργανώσεις και τις 
Οργανώσεις Αιγοπροβατοτρόφων, αποφασίστηκε όπως το ποσό αυτό καθοριστεί στις £75 ανά ζώο.  
Επειδή στην πιο πάνω απόφαση δεν γινόταν πρόνοια για ζώα ενδιάµεσης ηλικίας, το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 20.11.2007, ενέκρινε επιπρόσθετες αποζηµιώσεις ύψους £55 ανά 
αιγοπρόβατο ηλικίας 3-6 µηνών και £42 ανά χοιρίδιο ηλικίας 29-180 ηµερών. Για ζώα µικρότερης ηλικίας 
δεν έγινε πρόνοια επιπλέον αποζηµίωσης διότι αυτά λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισµό της 
αποζηµίωσης για απώλεια εισοδήµατος.  Επισήµανα ότι, σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση που 
υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο, το ποσό αποζηµίωσης για αιγοπρόβατα ηλικίας 3 – 
6 µηνών είχε υπολογιστεί στις £35 ανά ζώο. 

Βάσει των πιο πάνω αποφάσεων καταβλήθηκαν, κατά το 2007, συνολικές αποζηµιώσεις για θανάτωση 
ζώων συνολικού ύψους £359.765 και στις 11.2.2008 καταβλήθηκε, βάσει σχετικής έγκρισης του Γενικού 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πρόσθετο ποσό ύψους €48.980 
(£28.667).  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε απόφασή της ηµερ. 26.5.2008, ενέκρινε τη χρηµατοδοτική 
συνδροµή της Κοινότητας σε ποσοστό 60% των επιλέξιµων δαπανών που διενεργήθηκαν. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν διαπίστωσα λάθη στις πληρωµές 
που είχαν ως αποτέλεσµα την καταβολήν υπερπληρωµών συνολικού ύψους £26.205. 
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Σύµφωνα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το θέµα των υπερπληρωµών προέκυψε από τις αποζηµιώσεις 
που έλαβαν οι τέσσερεις πρώτοι κτηνοτρόφοι, στους οποίους δόθηκε ποσό £185 ανά ζώο 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 

(β) Έγκριση αποζηµιώσεων από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.  Το πιο πάνω µέτρο 
κοινοποιήθηκε από το Τµήµα Γεωργίας στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στις 
15.11.2007 ο οποίος εξέδωσε τη σχετική απόφασή του, σύµφωνα µε τον περί Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων Νόµο, στις 7.12.2007.  Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ο Έφορος 
διαπίστωσε ότι πριν την κοινοποίηση του µέτρου σε αυτόν, είχε καταβληθεί αποζηµίωση σε µικρό 
αριθµό κτηνοτρόφων κατά παράβαση των διατάξεων του υπό αναφορά Νόµου.  Ο Έφορος, 
λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του προβλήµατος, τις συνθήκες κρίσης και έκτακτης ανάγκης υπό 
τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις και το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των αποζηµιώσεων 
που είχαν παραχωρηθεί συνάδουν µε τις πρόνοιες του καθεστώτος ενισχύσεων, έκρινε ως µη 
σκόπιµη την ανάκτηση των ήδη χορηγηθεισών αποζηµιώσεων από τους κτηνοτρόφους.  
Επισήµανε όµως ότι, όπως διαπιστώθηκε,  σε τρεις περιπτώσεις χορηγήθηκαν αποζηµιώσεις 
συνολικού ύψους £10.050 χωρίς να πληρούνται οι πρόνοιες του κοινοποιηθέντος µέτρου 
ενίσχυσης και κάλεσε την αρµόδια Αρχή να προβεί στην ανάκτηση των ποσών αυτών από τους 
κτηνοτρόφους, η οποία, όπως αντιλαµβάνοµαι, ακόµα εκκρεµεί.  

(γ) Ύψος αποζηµίωσης ανά ζώο.   Σύµφωνα µε το άρθρο 11(2) του Περί της Υγείας των 
Ζώων Νόµου (Ν.109(Ι)/2001), το ύψος της αποζηµίωσης στα πλαίσια  καταπολέµησης 
γνωστοποιητέων ασθενειών, θα ανέρχεται στο 100% της εκτιµώµενης αναπαραγωγικής αξίας των 
θανατωµένων ζώων µε βάση τη φυσική τους κατάσταση και όχι την αξία αντικατάστασής τους.  
Βάσει των πιο πάνω, ο µέσος όρος του ανώτατου ύψους της αποζηµίωσης για θανάτωση ζώων, στα 
πλαίσια των Σχεδίων της Εκστρατείας κατά της βρουκέλλωσης και του Σχεδίου ελέγχου της 
τροµώδους νόσου, βάσει της αναπαραγωγικής τους αξίας,  που ίσχυε κατά το 2007, καθορίστηκε στις 
£55 για θηλυκά αιγοπρόβατα, £65 για αρσενικά αιγοπρόβατα, £28 για αµνοερίφια 1-3 µηνών και 
£42,50 για αµνοερίφια 3-6 µηνών.  

 Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στη σχετική πρόταση που υποβλήθηκε στο Υπουργικό 
Συµβούλιο, έγινε εισήγηση για καταβολή µεγαλύτερου ποσού αποζηµίωσης, ύψους £110, λόγω, 
όπως αναφέρεται, της αδιάκριτης θανάτωσης όλων των ζώων των κοπαδιών, ώστε να µπορέσουν 
οι κτηνοτρόφοι να αντικαταστήσουν τα ζώα για επαναδραστηριοποίηση τους.  

Επισήµανα ότι η αποζηµίωση η οποία εγκρίθηκε δεν φαίνεται να συνάδει, κατά την άποψή µου, µε 
τις πρόνοιες της νοµοθεσίας, στην οποία επίσης δεν υπάρχει πρόνοια για καταβολή αποζηµίωσης 
σε σχέση µε απώλεια εισοδήµατος και επαναδραστηριοποίηση. 

Σύστηµα Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων. 

(α) Γενικά.  Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, βάσει του άρθρου 3 παρ. 
1(γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζώα που προορίζονται 
για το ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να προσδιορίζονται και να καταγράφονται κατά τρόπο ώστε 
να µπορεί να εντοπίζεται η εκµετάλλευση, το κέντρο ή ο οργανισµός καταγωγής ή διέλευσής τους. 
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, και τα πιο πάνω, 
εξέδωσε τον Κανονισµό 21/2004 ο οποίος προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί σύστηµα 
για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω 
Κανονισµού.  Ο Κανονισµός αυτός υιοθετήθηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις 30.4.2004 µε 
την έκδοση της Κ∆Π 507/2004.  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του υπό αναφορά Κανονισµού, το 
σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων πρέπει να περιλαµβάνει µέσα αναγνώρισης για 
κάθε ζώο, ενηµερωµένα µητρώα που να τηρούνται σε κάθε εκµετάλλευση, έγγραφα κυκλοφορίας 
και κεντρικό µητρώο ή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 8.2 του Κανονισµού, κάθε κάτοχος ζώων παρέχει στην αρµόδια αρχή, η 
οποία τηρεί το κεντρικό µητρώο/ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, εντός προκαθορισµένων 
χρονοδιαγραµµάτων, τις πληροφορίες που καταγράφονται στο κεντρικό µητρώο, το αποτέλεσµα της 
απογραφής που οφείλει βάσει του Κανονισµού να διενεργεί τουλάχιστο µία φορά το χρόνο και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων.  Οι πληροφορίες αυτές 
(θάνατοι, σφαγές, µεταφορές ζώων µεταξύ εκµεταλλεύσεων κ.λπ.), κοινοποιούνται, σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία, µε υπεύθυνες δηλώσεις που καθορίζονται στα Παραρτήµατα της Κ∆Π 507/2004, η 
οποία εκδόθηκε για σκοπούς εναρµόνισης µε τον Κανονισµό 21/2004.   

(β) Αδυναµίες στη σήµανση αιγοπροβάτων.  Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το σύστηµα 
αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων πρέπει να περιλαµβάνει µέσα αναγνώρισης για κάθε 
ζώο.  Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των ζώων είναι η τοποθέτηση ενωτίων, 
τα οποία είναι αριθµηµένα και αποτελούν, ουσιαστικά, την ταυτότητα του ζώου και διασφαλίζουν 
την αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα των ζώων.  Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται, τα 
ενώτια εκδίδονται, µε ονοµαστική χρέωση,  σε ωροµίσθιο προσωπικό της Υπηρεσίας, το οποίο, 
στη συνέχεια, προβαίνει στη σήµανση των ζώων.  Κατά την επιστροφή των συνεργείων σήµανσης 
την ίδια µέρα, τα στοιχεία των ζώων που σηµάνθηκαν καταχωρίζονται στο κεντρικό µητρώο/ 
ηλεκτρονική βάση της Υπηρεσίας. 

Σε σχέση µε την εφαρµογή του πιο πάνω συστήµατος σήµανσης παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Όπως αναφέρεται σε εσωτερική αλληλογραφία, παρατηρήθηκε ότι τοποθετήθηκαν ενώτια σε 
σηµαντικό αριθµό αιγοπροβάτων χωρίς, ωστόσο, να γίνεται και καταχώρισή τους στο κεντρικό 
µητρώο/ηλεκτρονική βάση της Υπηρεσίας. Ως αποτέλεσµα, όταν τα ζώα αυτά οδηγούνταν στο 
σφαγείο δεν µπορούσαν να διαγραφούν από το σύστηµα, σύµφωνα µε την ορθή διαδικασία, αφού 
δεν είχαν καταχωριστεί σε αυτό, αλλά καταχωρίζονταν στο αρχείο εκκρεµοτήτων σφαγών, ενώ η 
πρακτική αυτή µειώνει την αξιοπιστία της βάσης δεδοµένων της Υπηρεσίας.  

Όπως πληροφορήθηκα το φαινόµενο αυτό παρατηρείται επειδή πολλοί κτηνοτρόφοι ειδοποιούν τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να προβούν σε σήµανση των αιγοπροβάτων τους λίγες ηµέρες πριν 
στείλουν τα ζώα τους στο σφαγείο (ή ακόµα και την ίδια µέρα), µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτό σε 
ορισµένες περιπτώσεις να καταχωρίζονται έγκαιρα οι πληροφορίες από τη σήµανση των ζώων στη 
βάση δεδοµένων.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχει ήδη ετοιµαστεί 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο, 
στο οποίο προβλέπεται ότι οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωµένοι να ειδοποιούν γραπτώς τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη γέννηση των ζώων τους, ώστε να γίνεται έγκαιρα η σήµανσή τους. 

(ii) Όπως αναφέρεται και σε σχετική επιστολή του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας προς τους 
Επαρχιακούς Κτηνιατρικούς Λειτουργούς, ηµερ. 8.5.2008, η πολιτική της Υπηρεσίας είναι η 
αποκλειστική τοποθέτηση των ενωτίων στα αιγοπρόβατα από υπαλλήλους των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. Ωστόσο, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου, κατά την προσκόµιση ζώων για σφαγή, αυτά 
δεν έφεραν ενώτια, αλλά τα ενώτια προσκοµίστηκαν αχρησιµοποίητα σε πλαστική τσάντα από τον 
κτηνοτρόφο. Το θέµα αυτό, όπως επισηµαίνεται και από το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, ενδέχεται να 
δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στο όλο Σχέδιο Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων, να 
οδηγήσει σε προσπάθειες εξαπάτησης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και προβλήµατα στην 
αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα των ζώων, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του ζωικού 
πληθυσµού και τη δηµόσια υγεία. Επισήµανα ότι, πέραν των λόγων που αναφέρονται πιο πάνω, η 
διασφάλιση της τοποθέτησης των ενωτίων από προσωπικό της Υπηρεσίας είναι, κατά την άποψή 
µου επιβεβληµένη, προς αποφυγή χρησιµοποίησης, από κτηνοτρόφους, ενωτίων, για σήµανση 
ζώων που εισάχθηκαν, µε στόχο την πώλησή τους ως ντόπιων λόγω της µεγάλης διαφοροποίησης 
της τιµής µεταξύ των ντόπιων και των εισαγόµενων ζώων. Αντιλαµβάνοµαι ότι η Υπηρεσία βρίσκεται 
στη διαδικασία αντικατάστασης της Κ∆Π 507/2004 µε στόχο την επίλυση αρκετών από τα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται σήµερα, και εισηγήθηκα όπως, στα πλαίσια αυτά, εξεταστεί η 
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σκοπιµότητα συµπερίληψης πρόνοιας που να επιβάλλει την τοποθέτηση των ενωτίων από το 
προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, τα περιστατικά αυτά ήταν 
µεµονωµένα, εντοπίστηκαν και έγιναν όλες οι δέουσες ενέργειες για την αποφυγή επανεµφάνισής 
τους.  Επίσης, µε ενηµέρωσε πως, για τη διασφάλιση της ορθότητας των ακολουθούµενων 
διαδικασιών κατά τη σήµανση των αιγοπροβάτων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συµπεριέλαβαν στο 
σχετικό τροποποιητικό ∆ιάταγµα πρόνοια η οποία επιβάλλει την τοποθέτηση των ενωτίων από το 
προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

(iii) Κατόπιν επίσκεψης κλιµακίου της Υπηρεσίας σε κτηνοτροφική µονάδα της περιοχής Λευκωσίας, 
στις 13.8.2007, διαπιστώθηκε ότι αριθµός ζώων δεν έφεραν σήµανση. Όπως διαπιστώθηκε, τα αυτιά 
των ζώων αυτών ήταν τρυπηµένα, γεγονός που ενδεχοµένως να υποδηλώνει ότι στα ζώα αυτά είχαν 
τοποθετηθεί ενώτια άλλης χώρας, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν. Το ενδεχόµενο αυτό 
ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι από παρασιτολογική εξέταση που διενεργήθηκε στα ζώα 
αυτά, διαπιστώθηκε η παρουσία παρασίτων που δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Ενόψει των πιο πάνω 
δηµιουργήθηκαν εύλογες υποψίες ότι τα πιο πάνω ζώα αποτελούσαν µέρος παρτίδας ζωντανών 
εριφίων που εισήχθησαν από τη Βουλγαρία στις 8.8.2007 και η υπόθεση παραπέµφθηκε στην 
Αστυνοµία για διερεύνηση. Το πιο πάνω περιστατικό καταδεικνύει περαιτέρω τη σηµασία της ορθής 
τοποθέτησης ενωτίων στα ζώα και την αναγκαιότητα λήψης µέτρων για διασφάλιση της εφαρµογής 
των προνοιών της σχετικής νοµοθεσίας και κανονισµών. 

(iv) Σύµφωνα µε τους περί της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, Κανονισµούς του 
2004 (Κ.∆.Π. 507/2004), ηµερ.30.4.2004, τα ενώτια πρέπει να τοποθετούνται σε νεογέννητα ζώα το 
αργότερο 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία γέννησης κάθε ζώου και οπωσδήποτε πριν την µετακίνηση 
του ζώου σε άλλη εκµετάλλευση. Βάσει στοιχείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πλειοψηφία των 
αιγοπροβάτων σηµαίνεται µετά την ηλικία των τριών µηνών, λόγω, όπως µου αναφέρθηκε, του 
µεγάλου όγκου εργασίας. Για επίλυση του προβλήµατος αυτού προωθείται τροποποίηση του 
Κανονισµού (Κ.∆.Π. 507/2004) µε στόχο την αύξηση της προθεσµίας από 30 σε 90 µέρες.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχει ήδη ετοιµαστεί τροποποιητικό 
νοµοσχέδιο το οποίο έχει αποσταλεί στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο για την 
αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων στο οποίο προβλέπεται ότι η σήµανση των 
αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται ως την ηλικία των τριών µηνών. 

(v) Παρατήρησα ότι, σύµφωνα µε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, κατά το 2007 τοποθετήθηκαν 
329 927 ενώτια σε αιγοπρόβατα, από τα οποία 55 245 (ποσοστό 17%) και 39 646 (ποσοστό 12%) 
τοποθετήθηκαν κατά τους µήνες Μάρτιο και ∆εκέµβρη, αντίστοιχα. Όπως διαπίστωσα, δεν 
καταβλήθηκαν αποζηµιώσεις για υπερωριακή απασχόληση του ωροµίσθιου προσωπικού κατά τους 
πιο πάνω µήνες σε σχέση µε την τοποθέτηση ενωτίων.  Συνεπώς, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
του έτους τα συνεργεία τοποθετούσαν, κατά µέσο όρο, περίπου 25 000 µε 27 000 ενώτια το µήνα, 
καταδεικνύει το ενδεχόµενο ότι η τοποθέτηση πολλαπλάσιου αριθµού ενωτίων κατά τους µήνες 
Μάρτιο και ∆εκέµβριο, εντός των συνήθων ωρών εργασίας, ήταν πρακτικά αδύνατη και ότι αυτά 
πιθανό να δίνονταν στους κτηνοτρόφους για να τα τοποθετήσουν οι ίδιοι. Το ενδεχόµενο αυτό 
ενισχύεται περαιτέρω από τα κρούσµατα προσκόµισης, κατά τη σφαγή των ζώων, ενωτίων σε 
πλαστικές τσάντες από τους κτηνοτρόφους, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

(vi) Οι πληροφορίες σε σχέση µε τα ζώα που σηµαίνονται καταχωρίζονται, κατά την τοποθέτηση των 
ενωτίων, σε ειδικές συσκευές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για αυτόµατη ενηµέρωση της ηλεκτρονικής 
βάσης δεδοµένων στο τέλος της ηµέρας. ∆ιαπιστώθηκαν ωστόσο περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες 
καταγράφονταν σε έντυπα τα οποία καταχωρίζονταν αργότερα στο σύστηµα µε το χέρι, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτει καθυστέρηση στην ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ενώ 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου τα ζώα σφάχθηκαν προτού ενηµερωθεί η βάση δεδοµένων για τη 
σήµανσή τους.  
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(γ) Ενηµέρωση κεντρικού µητρώου/βάσης δεδοµένων. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν από τον Οργανισµό Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, ως ανάδοχου του 
ΟΑΠ, σε κτηνοτροφικά υποστατικά κατά τα έτη 2005 έως 2007, παρατηρήθηκαν µεγάλες 
αποκλίσεις µεταξύ του αριθµού των ζώων σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών και του πραγµατικού αριθµού των ζώων που καταµετρήθηκαν. Όπως διαπιστώθηκε ο 
κύριος λόγος για τις αποκλίσεις αυτές οφειλόταν στο γεγονός ότι τα µητρώα του ζωικού πληθυσµού 
αρκετών µονάδων δεν ήταν ενηµερωµένα, ενώ δεν αποστέλλονταν πάντοτε τα απαιτούµενα 
έγγραφα κυκλοφορίας στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά µε τις διακυµάνσεις του πληθυσµού 
κάθε µονάδας (θάνατοι, γέννες, µετακινήσεις ζώων). Επίσης, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, σε 
αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τοποθετούνταν ενώτια από το ωροµίσθιο προσωπικό της 
Υπηρεσίας χωρίς, ωστόσο, να ενηµερώνεται σχετικά το κεντρικό µητρώο/βάση δεδοµένων. Ως 
αποτέλεσµα, η βάση δεδοµένων του Σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν ήταν πλήρως ενηµερωµένη.  Συναφώς αναφέρεται ότι, µε βάση το 
άρθρο 12.2 του υπό αναφορά Κανονισµού, τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του Κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, ανάλογες προς τη σοβαρότητα της παράβασης και αποτρεπτικές. Παρατήρησα ότι 
παραπέµπεται στο ∆ικαστήριο, για επιβολή κυρώσεων, ένας πολύ µικρός αριθµός 
αιγοπροβατοτρόφων που δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την ενηµέρωση 
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε σχέση µε τις µεταβολές του αριθµού των ζώων της εκµετάλλευσής 
του. Αντιλαµβάνοµαι ότι, για βελτίωση της κατάστασης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προωθούν 
τροποποίηση του σχετικού Κανονισµού.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι στο τροποποιητικό νοµοσχέδιο που έχει 
ετοιµαστεί για την αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων προβλέπονται αυστηρότερες 
ποινές στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες. 

Προσφορά αρ. 20/2004 για τη συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των 
ζωικών αποβλήτων.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το έτος 2006, µε τους 2 
αποτεφρωτήρες που είχε προτείνει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος για αποτέφρωση των ζωικών 
αποβλήτων, είχε τη δυνατότητα να αποτεφρώνει στην πράξη 13.000 – 14.000 κιλά ηµερησίως, αντί 
17.600 κιλά περίπου που είχε δηλώσει στην προσφορά του. Ενώ η συνολική ποσότητα 
αποβλήτων που παρέλαβε κατά την περίοδο 1.1. – 30.6.2007 ήταν 3.056.334 κιλά (δηλ. κατά µέσο 
όρο 16.886 κιλά ηµερησίως) διοχέτευσε τα 1.041.132 κιλά (το 1/3 περίπου) σε άλλη εταιρεία η 
οποία χρησιµοποιούσε διαφορετική µέθοδο επεξεργασίας από την αποτέφρωση 
(τεµαχισµό/αποστείρωση).  

Τον Ιούνιο 2007 το Τµήµα εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 
όπως εγκριθεί το αίτηµα του αναδόχου για διοχέτευση µιας ποσότητας αποβλήτων σε άλλη 
µεταποιητική µονάδα για επεξεργασία µε διαφορετική από την αποτέφρωση µέθοδο 
(τεµαχισµό/αποστείρωση και αποτέφρωση του παραγόµενου κρεατάλευρου). Η ΚΕΑΑ αποφάσισε 
να αναβάλει τη συζήτηση του θέµατος για να ζητηθεί από το Τµήµα γνωµάτευση από τη Νοµική 
Υπηρεσία. 

Η Νοµική Υπηρεσία, της οποίας ζητήθηκε από το Τµήµα γνωµάτευση κατά πόσον επιτρέπεται – µε 
βάση τις πρόνοιες της σύµβασης – η ανάθεση µέρους της εργασίας σε άλλη εταιρεία, απάντησε 
µεταξύ άλλων τον Ιούλιο 2007 ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που της δόθηκαν, ο ανάδοχος απέτυχε 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και για την αποτυχία του αυτή προβλέπονται συγκεκριµένες 
κυρώσεις, και επίσης παρέχεται το δικαίωµα στο Τµήµα να προχωρήσει σε τερµατισµό του 
συµβολαίου εξ αιτίας παράβασης ουσιώδους όρου. Ωστόσο, καταλήγει ότι η αλλαγή αναδόχου 
µιας σύµβασης ή η ανάθεση µέρους της σε άλλο δεν απαγορεύεται, υπό κάποιες προϋποθέσεις. 
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Το τέλος Ιουλίου 2007, ο ανάδοχος ζήτησε αλλαγή των όρων της σύµβασης ώστε να έχει το 
δικαίωµα διοχέτευσης σε άλλη µεταποιητική µονάδα, όχι µόνο της ποσότητας που αδυνατούσε να 
αποτεφρώσει αλλά και ολόκληρης της ποσότητας των ζωικών αποβλήτων. 

Στη συνέχεια, λόγω παραβιάσεων από τον ανάδοχο και άλλων όρων της σύµβασης (βλάβη στους 
αποτεφρωτήρες, ελλείψεις στο σύστηµα καταγραφής κλήσεων, µη χορήγηση των προβλεπόµενων 
καταψυκτών), το Τµήµα ζήτησε την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας για το χειρισµό του θέµατος και 
την επιβολή ποινών στον ανάδοχο. Το Σεπτέµβριο 2007, η Νοµική Υπηρεσία αφού υπέδειξε κατ΄ 
αρχήν ότι το κείµενο του συµβολαίου ήταν παντελώς ανεπαρκές ως συµβόλαιο, µε όρους ελλειπείς 
που δεν διασφάλιζαν τα δικαιώµατα του κράτους, αφήνοντας το παντελώς εκτεθειµένο σε τέτοιες 
περιπτώσεις, εξέφρασε την άποψη ότι τα γεγονότα που τέθηκαν υπόψην της συνιστούν παράβαση 
ουσιαστικών υποχρεώσεων του αναδόχου και λόγο τερµατισµού. ∆ιερωτήθηκε µάλιστα γιατί είχε 
επιβληθεί στον ανάδοχο ποινή £200 ηµερησίως όταν µε βάση τους όρους µπορούσε να επιβληθεί 
η ποινή των £2.000 ηµερησίως.  

Κατά τη συζήτηση του θέµατος στην ΚΕΑΑ ο Γενικός Λογιστής υπέδειξε ότι η ΚΕΑΑ δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να απορρίψει την εισήγηση του Τµήµατος. Ενόψει των πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος ζήτησε αναβολή στη λήψη απόφασης για να µελετήσει περαιτέρω τους όρους του 
συµβολαίου και να διαβουλευθεί µε τον αρµόδιο Υπουργό και το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Τον Οκτώβριο 2007, κατά την εξέταση του θέµατος στην ΚΕΑΑ, ο Γενικός Λογιστής ανέφερε ότι η 
γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας ουσιαστικά δείχνει τερµατισµό του συµβολαίου. Κατά την πιο 
πάνω συνεδρία της ΚΕΑΑ, ο εκπρόσωπος µου υπέδειξε ότι η ποινή που έπρεπε να επιβληθεί στον 
ανάδοχο για τις παραβάσεις των ουσιωδών όρων του συµβολαίου θα έπρεπε να ήταν £2.000 
ηµερησίως αντί £200 που είχε επιβληθεί από το Τµήµα. Ενόψει των πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος απέσυρε το αίτηµα για αλλαγή των όρων της σύµβασης και ανέφερε ότι θα διαβουλευθεί 
µε τον αρµόδιο Υπουργό και πιθανόν το όλο θέµα να απασχολήσει το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Το ∆εκέµβριο 2007, η Υπηρεσία µου υπέδειξε στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ότι εφ΄ όσον ο 
ανάδοχος εξακολουθούσε να παραβιάζει τους όρους της σύµβασης, τότε θα έπρεπε να του 
επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις (πρόστιµο £2.000 ηµερησίως). Τον Ιανουάριο 2008, η 
Νοµική Υπηρεσία διευκρίνισε προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ότι η άποψη της ήταν 
σαφής εξ αρχής, όσον αφορά την ανάθεση σε υπεργολάβο µέρους των εργασιών, δηλ. ότι η 
ανάθεση είναι επιτρεπτή µόνο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες στην προκειµένη 
περίπτωση δεν φαινόταν να πληρούνται. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι παραλείψεις του 
αναδόχου κανονικά θεωρούνται ως παραλείψεις που επιφέρουν πρόστιµο ύψους £2.000 
ηµερησίως. 

Τον Ιανουάριο 2008, η ΚΕΑΑ απέρριψε το αίτηµα του αναδόχου για διοχέτευση της περίσσειας 
των ζωικών αποβλήτων (που δεν ήταν σε θέση να αποτεφρώσει) σε δική του µεταποιητική µονάδα 
(που είχε στο µεταξύ αγοράσει), για επεξεργασία µε διαφορετική µέθοδο (τεµαχισµό/αποστείρωση 
και στη συνέχεια συναποτέφρωση). 

Ενόψει των πιο πάνω, το Τµήµα κάλεσε το Φεβρουάριο 2008 τον ανάδοχο όπως συµµορφωθεί µε 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, προειδοποιώντας τον ταυτόχρονα ότι, εάν σε διάστηµα 2 µηνών 
δεν εγκαταστήσει τους απαιτούµενους για την αποτέφρωση ολόκληρης της ποσότητας των ζωικών 
αποβλήτων αποτεφρωτήρες, θα του επιβληθούν όλες οι προβλεπόµενες κυρώσεις, 
περιλαµβανοµένου και του προστίµου των £2.000 ηµερησίως. Ο ανάδοχος διαφώνησε µε την 
πρόθεση του Τµήµατος για επιβολή προστίµου, και ζήτησε συνάντηση για επίλυση του 
προβλήµατος, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι οι ηµερήσιες ποσότητες ζωικών αποβλήτων, 
παρόλο ότι δεν καθορίζονταν στη σύµβαση αλλά είχε ο ίδιος την ευθύνη υπολογισµού τους, 
παρουσιάζουν αυξοµειώσεις που δεν ελέγχονται από τον ίδιο. 
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Σε συνάντηση που έγινε τον Απρίλιο 2008 στη Νοµική Υπηρεσία, αποφασίστηκε όπως ο ανάδοχος 
υποβάλει µέχρι τις 18.4.2008 πλήρη και τεκµηριωµένα στοιχεία κόστους των δύο µεθόδων 
επεξεργασίας των αποβλήτων (αποτέφρωσης και τεµαχισµού/ αποστείρωσης), καθώς και 
τιµολόγια για το κόστος των εργασιών που είχε αναθέσει σε υπεργολάβο του. 

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε τα πλήρη στοιχεία που του ζητήθηκαν µέχρι την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία, και σε νέα σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Γενικού Λογιστή το Μάιο 2008, 
αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτηµα του αναδόχου όπως ο έλεγχος διεξαχθεί στα γραφεία του 
όπου θα µπορούσε να προσκοµίσει όλα τα στοιχεία. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από ένα λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου και ένα λειτουργό του 
Τµήµατος, και σύµφωνα µε τα πορίσµατα τους, τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από 
τον ανάδοχο σχετικά µε το κόστος των δύο µεθόδων, κρίθηκαν ως ορθά και αληθή. 

Το Μάιο 2008, η ΚΕΑΑ απέρριψε το αίτηµα του αναδόχου για διοχέτευση της περίσσειας των 
ζωικών αποβλήτων σε ιδιόκτητη µεταποιητική µονάδα για επεξεργασία µε άλλη µέθοδο 
(τεµαχισµό/αποστείρωση) και υπέδειξε στο Τµήµα ότι πρέπει να εφαρµοστούν οι όροι του 
συµβολαίου. 

Τον Ιούνιο 2008, η Υπηρεσία µου ζήτησε να πληροφορηθεί από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος τα 
ακόλουθα: 

(i) Κατά πόσον αξιολογήθηκαν από το Τµήµα τα αποτελέσµατα του ελέγχου των οικονοµικών 
στοιχείων του αναδόχου, όπως είχε συµφωνηθεί. 

(ii) Πώς σχολιάζει/αξιολογεί το γεγονός ότι µε βάση τα τιµολόγια του υπεργολάβου, στον οποίο ο 
ανάδοχος διοχέτευε τα ζωικά απόβλητα την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2007, το ποσό 
που πλήρωνε για την επεξεργασία ήταν £40,04 - £43,93 ανά τόνο αποβλήτων, ενώ το ποσό 
του συµβολαίου µε βάση το οποίο πληρωνόταν από το δηµόσιο την ίδια περίοδο ανερχόταν 
στις £208 ανά τόνο (περιλαµβανοµένης όµως και της συλλογής των αποβλήτων). 

(iii) Τα µέτρα που σκόπευε να πάρει για την πιστή εφαρµογή των όρων του συµβολαίου και τη 
διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου, λαµβάνοντας υπόψη ότι το αίτηµα του 
αναδόχου για αλλαγή της µεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων είχε απορριφθεί από το 
αρµόδιο όργανο (ΚΕΑΑ). 

Στις 25.6.2008, το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, αποφάσισε όπως εγκρίνει για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, τη 
συνέχιση εκτέλεσης του συµβολαίου από τον ανάδοχο, χωρίς καταγγελία του και µε δυνατότητα 
καταστροφής της περίσσειας των ζωικών αποβλήτων µε τη µέθοδο της 
µεταποίησης/συναποτέφρωσης. Αποφάσισε επίσης όπως ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός 
Ελεγκτής προβούν σε περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων κόστους της δεύτερης µεθόδου για 
καθορισµό της αµοιβής για τις ποσότητες που καταστρέφονται µε τη µέθοδο αυτή. Σε περίπτωση 
που η αµοιβή αυτή είναι χαµηλότερη από την αµοιβή µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, τότε το 
ποσό της αµοιβής του αναδόχου να αναπροσαρµοστεί προς τα κάτω. 

Προσφορά αρ.25/2007 για την προµήθεια µηχανηµάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων 
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπέγραψαν το Νοέµβριο 2007 
σύµβαση για την προµήθεια µηχανηµάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων τους, µεταξύ των 
οποίων και η προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τραπεζιού νεκροτοµών, µε δυνατότητα 
ανύψωσης και περιστροφής. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, ο εξοπλισµός έπρεπε να 
παραδοθεί το ∆εκέµβριο 2007. Τον Ιανουάριο 2008, ο συντονιστής της σύµβασης εισηγήθηκε 
όπως αναβληθεί η  εγκατάσταση του πιο πάνω τραπεζιού και εγκριθεί παράταση του συµβολαίου, 
µέχρι να συµπληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης του εργαστηρίου στο οποίο θα γινόταν η 
εγκατάσταση του. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος είχε ήδη παραδώσει τον εξοπλισµό, αλλά οι 
εργασίες ανακαίνισης του χώρου του εργαστηρίου δεν είχαν ακόµα ξεκινήσει. Η Τµηµατική 
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Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) συµφώνησε µε την πιο πάνω εισήγηση και 
παρέπεµψε το θέµα για λήψη απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 
(ΚΕΑΑ). 

Κατά την εξέταση του θέµατος ενώπιον της ΚΕΑΑ τον Ιανουάριο 2008, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε 
καθυστέρηση στην παράδοση του τραπεζιού από τον ανάδοχο, γεγονός που δεν είχε αναφερθεί 
στην έκθεση του συντονιστή και της ΤΕΑΑ. Σηµειώνεται ότι για άλλο προσφοροδότη, στον οποίο 
κατακυρώθηκε ένα από τα είδη εξοπλισµού του ίδιου διαγωνισµού, αλλά δεν προσήλθε για 
υπογραφή της σύµβασης εντός του καθορισθέντος χρονικού διαστήµατος (µετά τη λήξη της 
προθεσµίας δήλωσε γραπτώς ότι η παράδοση του εξοπλισµού θα γινόταν µε καθυστέρηση), 
κινήθηκε – κατόπιν γνωµάτευσης της Νοµικής Υπηρεσίας – η διαδικασία κατάσχεσης της εγγύησης 
συµµετοχής του στο διαγωνισµό.  Ωστόσο, ο προσφοροδότης, µετά την ενηµέρωση του για την πιο 
πάνω γνωµάτευση, προχώρησε σε ακύρωση της επιταγής του, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η 
κατάσχεση οποιουδήποτε ποσού.  Ενόψει της πιο πάνω διαπίστωσης, η ΚΕΑΑ αποφάσισε όπως: 

(α) Γίνουν οι αποκοπές για το χρόνο καθυστέρησης που ευθύνεται ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του συµβολαίου. 

(β) Πληρωθεί για την παράδοση του τραπεζιού το 80% της αξίας του, έναντι προσκόµισης 
ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, τα έξοδα της οποίας θα αναληφθούν από το Κράτος. 

(γ) Η εγγύηση που παρέχεται για το τραπέζι να αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του. 

(δ) Παραταθεί η εγγύηση πιστής εκτέλεσης σε περίπτωση που οι εργασίες ανακαίνισης του 
εργαστηρίου δεν ολοκληρωθούν εντός της περιόδου ισχύος της. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε 
πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2008, ότι σύµφωνα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν είχε γίνει 
αναφορά στην έκθεση του συντονιστή και της ΤΕΑΑ προς την ΚΕΑΑ για την καθυστέρηση στην 
παράδοση του τραπεζιού, επειδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν σκοπό να επιβάλουν τη ρήτρα 
µε βάση τους όρους της σύµβασης. 

Κανονισµός (ΕΚ) 1774/2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

(α) Κάλυψη κόστους καταστροφής νεκρών ζώων.  Σύµφωνα µε το άρθρο 16(δ) του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1857/2006, η κρατική ενίσχυση για την καταστροφή συγκεκριµένων κατηγοριών 
νεκρών ζώων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% του σχετικού κόστους.  Ο ∆ιευθυντής των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε κοινοποίησή του ηµερ. 27.1.2007 προς τον Έφορο Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά µε το Σχέδιο Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ζωικών 
Αποβλήτων, αναφέρει ότι το επιπλέον κόστος του 25% προγραµµατίζεται να καλυφθεί µε αύξηση 
του τέλους σφαγής σε όλα τα ζώα και πουλερικά. 

Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του Εφόρου, το Σχέδιο συνιστά κρατική ενίσχυση ως προς τις 
επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού τοµέα, ενώ τονίζεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το κάθε σφαγείο και εργαστήριο κοπής κρέατος που επωφελείται από τις 
υπηρεσίες της εταιρείας επωµίζεται το ίδιο τις εν λόγω δαπάνες και καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό 
στην αρµόδια Αρχή. 

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε την απόφαση του Εφόρου και τις πρόνοιες της Κοινοτικής 
νοµοθεσίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ετοίµασαν προσχέδιο Υπουργικού ∆ιατάγµατος για την 
επιβολή τελών για κάλυψη του 25% του κόστους καταστροφής των νεκρών ζώων, το οποίο 
στάλθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνικό έλεγχο στις 4.4.2007.  Η Νοµική Υπηρεσία, σε 
επιστολή της ηµερ. 11.5.2007, επισηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να προωθηθεί η νοµοτεχνική 
επεξεργασία του προσχεδίου ∆ιατάγµατος, καθότι δεν υπάρχει στη βασική νοµοθεσία σχετική 
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εξουσιοδοτική διάταξη που να επιτρέπει την επιβολή τελών, και εισηγείται την προώθηση σχετικού 
τροποποιητικού νοµοσχεδίου. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε επιστολή του ηµερ.7.6.2007, καταλήγει ότι η 
αρµόδια Αρχή, εφόσον καθυστερεί να επιβάλει τέλη, παραχωρεί παράνοµη κρατική ενίσχυση στα 
σφαγεία και τα εργαστήρια κοπής κρεάτων η οποία απαγορεύεται, καθώς και στους κτηνοτρόφους, 
η οποία αντιστοιχεί στο 25% των δαπανών για την καταστροφή των νεκρών ζώων για τα οποία δεν 
υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων για µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ετοίµασαν νοµοσχέδιο τροποποίησης του περί της Υγείας των Ζώων 
Νόµου, καθώς και προσχέδιο των περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωικών 
Αποβλήτων) Κανονισµών για κατάθεση στο Υπουργικό Συµβούλιο, τα οποία, ωστόσο, 
αποσύρθηκαν.  Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε επιστολή τους ηµερ. 12.3.2008 προς το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ζήτησαν την 
επαναφορά των νοµοθετηµάτων και προώθησή τους στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση, η 
οποία ακόµα εκκρεµεί. 

(β) Υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης από πλοία.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4(1)(ε) του 
Κανονισµού 1774/2002, τα υπολείµµατα τροφίµων από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς 
µεταφορές περιλαµβάνονται στα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1.  Το άρθρο 4(2) του εν λόγω 
Κανονισµού καθορίζει ότι τα συγκεκριµένα απόβλητα συλλέγονται, µεταφέρονται και καθίστανται 
αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 7, και διατίθενται προς αποτέφρωση, 
µεταποίηση ή ταφή σε χώρο υγειονοµικής ταφής εγκεκριµένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.  
Παρά τις υποδείξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η Αρχή Λιµένων Κύπρου εξακολουθεί να µη 
λαµβάνει µέτρα για συµµόρφωση µε τον Κανονισµό 1774/2002, αφού, όπως διαπιστώθηκε σε 
πρόσφατη επιθεώρηση της µαρίνας Λάρνακας από λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τα 
ζωικά υποπροϊόντα µεταφέρονται για ταφή, ανάµεικτα µε άλλων ειδών απόβλητα, σε ακατάλληλο 
σκουπιδότοπο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το Τµήµα θα πρέπει να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σύµφωνα 
µε το άρθρο 13Α του περί της Υγείας των Ζώων (τροποποιητικού) Νόµου του 2007 για σκοπούς 
συµµόρφωσης µε την κοινοτική νοµοθεσία και αποφυγή λήψης µέτρων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(γ) Υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης από κρεοπωλεία.  Μετά τη λήξη, στις 31.12.2006, της 
µεταβατικής περιόδου που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εφαρµογή, από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, του Κανονισµού 1774/2002, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να τυγχάνουν 
διαχείρισης σύµφωνα µε  τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισµού.  Συγκεκριµένα, βάσει του 
άρθρου 6, τα ζωικά υποπροϊόντα των κρεοπωλείων ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 3, τα οποία 
συλλέγονται, µεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 7, και διατίθενται 
προς αποτέφρωση, µεταποίηση ή άλλες µεθόδους επεξεργασίας όπως καθορίζει ο Κανονισµός. 

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη ανατέθηκε στις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως εποπτική αρχή, 
η ετοιµασία εγγράφων και η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού προσφορών για τη συλλογή, 
µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων από τα κρεοπωλεία.  
Ολόκληρο το κόστος του Σχεδίου θα καλυπτόταν από τους κρεοπώλες, σύµφωνα µε την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και το άρθρο 15 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί των στερεών αποβλήτων.  Το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισµού 
αποστάληκε, µεταξύ άλλων, και στη Νοµική Υπηρεσία για έκφραση απόψεων, η οποία, σε 
επιστολή της ηµερ. 19.9.2007 επισήµανε ότι οι πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισµού δεν 
διασφάλιζαν πλήρως τα συµφέροντα του κράτους και έτσι η προκήρυξη του διαγωνισµού 
αναστάληκε.  
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Σε σύσκεψη ηµερ. 10.6.2008, υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, στην οποία συµµετείχαν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, ο Υπουργός υπογράµµισε 
ότι τα χρονικά περιθώρια για διευθέτηση του θέµατος έχουν εξαντληθεί και τόνισε ότι, σύµφωνα µε 
το Νόµο, την ευθύνη για την τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων των κρεοπωλείων έχουν οι 
ίδιοι οι κρεοπώλες, επισηµαίνοντας ότι για προώθηση του θέµατος από τους κρεοπώλες υπάρχουν 
αρκετές επιλογές όπως η συλλογή και αποτέφρωση των υποπροϊόντων, η συλλογή και 
µεταποίησή τους κλπ. 

Επισήµανα ότι, µέχρι σήµερα, και παρά την τροποποίηση των περί της Υγείας των Ζώων Νόµων κατά 
το 2007, µετά από προτροπή της Νοµικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται νοµικά η επιβολή 
ποινών στους κρεοπώλες που δεν συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία, δεν έχουν εφαρµοστεί οι 
πρόνοιες του άρθρου 13Α των υπό αναφορά Νόµων, οι οποίες προβλέπουν φυλάκιση µέχρι έξι µήνες 
ή/και πρόστιµο µέχρι £3.000.  Αντιλαµβάνοµαι ότι, στη σύσκεψη που αναφέρεται πιο πάνω, ο 
Υπουργός παραχώρησε στους κρεοπώλες τρεις µήνες για την προώθηση των αναγκαίων 
διευθετήσεων για επίλυση του προβλήµατος, αναφέροντας ότι από την 10.9.2008 οι λειτουργοί των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα αρχίσουν επιθεωρήσεις και θα λαµβάνουν µέτρα για συµµόρφωση µε τις 
πρόνοιες της νοµοθεσίας. 

Επίσηµοι έλεγχοι στα αλιευτικά προϊόντα.  Σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καν. 852/2004, 
853/2004 και 854/2004) τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την υγιεινή εκφόρτωση και 
συντήρηση των αλιευµάτων που εισάγονται στην ή που εξάγονται από την Κοινότητα.  Στους 
επίσηµους ελέγχους της παραγωγής και της διάθεσης αλιευτικών προϊόντων στην αγορά 
περιλαµβάνονται τακτικοί έλεγχοι στις συνθήκες υγιεινής της εκφόρτωσης και της πρώτης 
πώλησης, επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα των σκαφών και των κατά ξηράν 
εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται οι ιχθυόσκαλες και οι αγορές χονδρικής πώλησης, 
και έλεγχος της αποθήκευσης και µεταφοράς αλιευµάτων.  

Η µη ύπαρξη  ιχθυόσκαλας, δηλαδή κατάλληλων χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για την 
υγιεινή εκφόρτωση και συντήρηση αλιευµάτων, δυσχεραίνει το έργο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
για την διενέργεια των  πιο πάνω ελέγχων. Παρά τις προσπάθειες για οργάνωση προγράµµατος  
των ελέγχων  που πραγµατοποιούνται από τα επαρχιακά γραφεία, αυτοί εξακολουθούν να είναι 
περιστασιακοί και ανεπαρκείς, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για διοχέτευση στην αγορά 
αλιευτικών προϊόντων υποβαθµισµένης ποιότητας ή ακόµα και ακατάλληλων για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 

Σε σχέση µε τους ελέγχους αλιευτικών προϊόντων διαπίστωσα τα ακόλουθα : 

(α) Ανεύρεση καταλοίπων υδραργύρου σε ερυθρό τόνο ο οποίος αποστάληκε από την Κύπρο 
στην Ιταλία.  Στις 21.7.2007 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ειδοποιήθηκαν, µέσω του Συστήµατος 
Ταχείας Ειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές, ότι εντοπίστηκε από τις Ιταλικές αρχές 
ερυθρός τόνος µε κατάλοιπα υδραργύρου πάνω από τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια, ο οποίος  
είχε αποσταλεί στην Ιταλία από την Κύπρο στις 22.5.2007. Τα κατάλοιπα υδραργύρου προήλθαν 
από δειγµατοληψία ποσότητας 5 800 κιλών νωπού τόνου  από  συνολική ποσότητα 13 167 κιλών. 
Από την ποσότητα των 5 800 κιλών, µόνο µια µικρή ποσότητα 233 κιλών κατεψυγµένου τόνου 
ανευρέθηκε και καταστράφηκε µέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων. 

(β) Παράνοµη εξαλίευση από ιχθυοτροφείο ψαριών µε κατάλοιπα οργανοχλωριοµένων ουσιών 
(PCBs).  Σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Γενικού Χηµείου του Κράτους επί των αποτελεσµάτων 
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγµα ψαριών που λήφθηκε  στις 24.10.2007 από 
εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου, εντοπίστηκαν σε δείγµα κατάλοιπα PCBs που υπερέβαιναν κατά 1 000 φορές 
τα επιτρεπτά επίπεδα µε αποτέλεσµα το δείγµα να είναι ακατάλληλο για βρώση. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε σχετική επιστολή ηµερ. 27.2.2008 προς το υπό αναφορά ιχθυοτροφείο, 
απαγόρευσαν γραπτώς την εξαλίευση και διάθεση ψαριών, µέχρι τη συµπλήρωση των εργαστηριακών 
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εξετάσεων σε νέο δείγµα που λήφθηκε από το ιχθυοτροφείο. Στις 24.3.2008, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
ενηµέρωσαν το ιχθυοτροφείο ότι, ενόψει των θετικών αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων της 
21.3.2008 που διενεργήθηκαν σε δείγµατα ψαριών που λήφθηκαν, η απαγόρευση εξαλίευσης και 
διάθεσης ψαριών συνεχίζεται µέχρι νεωτέρας.  Κατά παράβαση της απαγόρευσης, η εξαλίευση από 
το συγκεκριµένο ιχθυοτροφείο συνεχίστηκε, µε αποτέλεσµα να διατεθεί στην αγορά ποσότητα 
4 450 κιλών ψάρια για κατανάλωση. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε επιστολή τους ηµερ.26.3.2008, 
προς τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Λάρνακας, ζήτησαν τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον της 
εταιρείας στην οποία ανήκει το ιχθυοτροφείο.   

(γ) Εκφόρτωση ψαριών ιχθυοτροφείων στην περιοχή Βασιλικού. Όπως διαπιστώθηκε  
µετά από επιτόπια επίσκεψη λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην περιοχή του λιµανιού 
του Βασιλικού, στις 17.3.2008, ο χώρος των σηµείων εκφόρτωσης αλιευµάτων από ιχθυοτροφεία 
της περιοχής είναι ακατάλληλος λόγω, κυρίως, της ρύπανσης που προκαλείται τόσο από τα 
τσιµεντοποιεία Βασιλικού, όσο και κατά τη φόρτωση πλοίων µε τσιµέντο και κάρβουνο, καθώς και 
από την απελευθέρωση ρύπων από τις εξατµίσεις των βαρέων οχηµάτων πού διακινούνται στην 
περιοχή.  Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε επιστολή τους ηµερ. 21.3.2008, ενηµέρωσαν το Τµήµα 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, το οποίο συµφώνησε για την 
ανάγκη δηµιουργίας κατάλληλης  υποδοµής και, όπως αντιλαµβάνοµαι, το θέµα θα προωθηθεί 
από κοινού στο Υπουργείο για επίλυση. 

(δ) Ψυκτικοί Θάλαµοι στα αεροδρόµια για διατήρηση φρέσκων ψαριών για εξαγωγή.  Σε 
σχετική επιστολή του Τµήµατος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ηµερ. 28.11.2006,  προς το 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία κοινοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 
αναφέρεται η έλλειψη ψυκτικών εγκαταστάσεων στα αεροδρόµια για προσωρινή αποθήκευση 
νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.  Όπως αναφέρεται, η 
έλλειψη κατάλληλης υποδοµής, σε συνδυασµό  µε τις ψηλές θερµοκρασίες και τις καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται στις πτήσεις, έχει ως αποτέλεσµα, να διακόπτεται η αλυσίδα διασφάλισης της 
ποιότητας των προϊόντων. 

Κλίβανος αποτέφρωσης.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη Έκθεσή µου, οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες αποφάσισαν, το 2003, την αντικατάσταση του κλιβάνου αποτέφρωσης που λειτουργούσε 
στο χώρο των εργαστηρίων τους, ο οποίος κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τις απαιτούµενες προδιαγραφές 
αναφορικά µε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, µε νέο σύγχρονο κλίβανο.  Για το σκοπό αυτό 
εξασφάλισαν στις 10.6.2003 και 19.8.2003 από τον ∆ήµο Αγλαντζιάς και το Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως, αντίστοιχα, άδειες ισχύος 18 µηνών για προσωρινή εγκατάσταση του κλιβάνου στο χώρο 
των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, νοούµενου ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έδιναν 
την διαβεβαίωσή τους ότι  δεν θα υπήρχε πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία και ότι θα ξεκινούσαν 
αµέσως τις διαδικασίες για εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου για µόνιµη εγκατάσταση του κλιβάνου 
και των συναφών εγκαταστάσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Κατόπιν αιτήµατος των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο ∆ήµος Αγλαντζιάς έδωσε παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης 
του κλιβάνου µέχρι τις 6.10.2006 ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση νέου χώρου µετακίνησής του ο 
οποίος θα ήταν αποδεκτός από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως.  Το συνολικό ποσό που 
δαπανήθηκε για την αγορά και εγκατάσταση του κλιβάνου ανήλθε στις  £268.313 και η  λειτουργία  
του ξεκίνησε στις αρχές του 2006.     

Όπως πληροφορήθηκα, ο κλίβανος λειτούργησε κατά τους µήνες Ιανουάριο του 2006 µε Απρίλιο του 
2007 και λόγω αντιδράσεων από διάφορους επηρεαζόµενους φορείς, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
αποφάσισαν, στις 13.4.2007, τον τερµατισµό της λειτουργίας του και αποστολή των υλικών για 
αποτέφρωση στις εγκαταστάσεις εταιρείας, η οποία έχει σχετική άδεια για επεξεργασία ζωικών 
αποβλήτων. 

Το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, µε επιστολή του ηµερ. 24.4.2007, ζήτησε από το Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Οικονοµικών έγκριση για πώληση του υπό αναφορά κλιβάνου, η οποία δόθηκε στις 
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10.10.2007, υπό τον όρο ότι θα διερευνηθεί πρώτα το ενδεχόµενο χρήσης του από άλλες κυβερνητικές 
υπηρεσίες. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µε επιστολή τους ηµερ. 22.10.2007 ενηµέρωσαν σχετικά τα 
διάφορα Υπουργεία, αλλά δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση µε αποτέλεσµα να προχωρήσουν, τον 
Ιούνιο του 2008, στην ετοιµασία σχετικών εγγράφων για την προκήρυξη προσφοράς για πώληση του 
κλιβάνου. 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέρχονταν στις 
31.12.2007 στις £572.998, σε σύγκριση µε £547.671 στις 31.12.2006. Το µεγαλύτερο ποσό, ύψους 
£395.594 οφείλεται από τον Οργανισµό Κυπριακής Γαλακτοβιοµηχανίας (ΟΚΓΒ) από το 2003 και 
µικρότερο ποσό, ύψους £40.450 εξακολουθεί να οφείλεται από ιδιώτη. Και οι δύο περιπτώσεις 
αφορούν στην πώληση κρεάτων ζώων µε βρουκέλλα τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες.  Ο ΟΚΓΒ άρχισε, εντός του 2008, να καταβάλλει ποσά έναντι της πιο πάνω οφειλής του, 
ενώ όσον αφορά στον ιδιώτη, παρόλο που η περίοδος αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του 
∆ικαστηρίου για καταβολή του οφειλόµενου ποσού παρήλθε στις 24.2.2006, αυτός µέχρι σήµερα δεν 
κατέβαλε κανένα ποσό. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενηµέρωσαν σχετικά το Γενικό Εισαγγελέα στις 
11.4.2007 και έκτοτε δεν φαίνεται να υπήρξε οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, µε αποτέλεσµα το ποσό 
να παραµένει µέχρι σήµερα ανείσπρακτο.  Επίσης παρατήρησα ότι εκκρεµεί, από το 1999 και 
µετέπειτα, η είσπραξη αριθµού µικρότερων οφειλών, και εισηγήθηκα όπως καταβληθεί 
προσπάθεια για είσπραξή τους και αν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν µπορούν να εισπραχθούν, να 
γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης τακτοποίησής τους σύµφωνα µε τη 
Λογιστική  Οδηγία αρ. 43. 

Υλικά αποθήκης.  Παρατήρησα ότι, παρόλο που στην αποθήκη υπήρχαν µεγάλες ποσότητες 
αχρησιµοποίητων ή αργοκίνητων υλικών, το Τµήµα συνέχισε να προβαίνει στην αγορά νέων 
ποσοτήτων, µε κίνδυνο, για ορισµένα από αυτά, να ξεπεραστεί η ηµεροµηνία λήξης τους χωρίς να 
έχουν χρησιµοποιηθεί.  Εισηγήθηκα όπως γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός για τις αγορές 
υλικών, έτσι ώστε να µην αγοράζονται αχρείαστες ποσότητες και να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
καταστροφής τους, λόγω παρόδου της ηµεροµηνίας λήξης του.   

4.16 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 
Σχέδια Αναδασµού. Μέχρι τις  31.12.2007 συµπληρώθηκαν 58 αρδευόµενα σχέδια και εννέα σχέδια 
ξηρικής καλλιέργειας, συνολικής έκτασης 16 340 εκταρίων.  Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 18 σχέδια 
αναδασµού συνολικής έκτασης 3 283 και υπό µελέτη άλλα 18, συνολικής υπολογιζόµενης έκτασης 7 545 
εκταρίων.  Κατά τη διάρκεια του έτους άρχισε η εκτέλεση δύο νέων σχεδίων αναδασµού, ένα σχέδιο 
αναστάληκε, ενώ πέντε σχέδια συµπληρώθηκαν  µέσα στο έτος. 

Χρηµατοδότηση Σχεδίων Αναδασµού.  Η χρηµατοδότηση του Σχεδίου ∆ανειοδότησης Επιτροπών 
Αναδασµού µέχρι την 31.12.2006 γινόταν από το Ταµείο ∆ηµόσιων ∆ανείων, το οποίο διοικείται από το 
Συµβούλιο ∆ανειστικών Επιτρόπων. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 64.083, ηµερ. 
13.7.2006, επικύρωσε την απόφαση του Συµβουλίου ∆ανειστικών Επιτρόπων για µη περαιτέρω 
χρησιµοποίηση του Ταµείου ∆ηµόσιων ∆ανείων για έκδοση νέων δανείων από την 1.1.2007. Ως 
αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης, από την 1.1.2007 το ποσό της συνεισφοράς των Επιτροπών 
Αναδασµού (ιδιοκτητών), καταβάλλεται αρχικά από κρατικούς πόρους µέσω του ετήσιου 
Προϋπολογισµού και στη συνέχεια ανακτάται από τους ιδιοκτήτες, µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής 
των µέτρων ενοποίησης και αναδιανοµής. 

Όπως πληροφορήθηκα, η ανάκτηση της συνεισφοράς των Επιτροπών Αναδασµού, περιλαµβανοµένων και 
των τόκων, από τους ιδιοκτήτες, διασφαλίζεται πλήρως µε την εφαρµογή των προνοιών του περί Ενοποίησης 
και Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων Νόµου (Ν.22(1)/1997). Σύµφωνα µε το άρθρο 34(1) του Νόµου, µε 
την ολοκλήρωση της εφαρµογής των µέτρων ενοποίησης και αναδιανοµής ετοιµάζεται πίνακας µε το ακριβές 
ποσό του κόστους του έργου (περιλαµβανοµένων και των τόκων για το ποσό που δαπανήθηκε), το οποίο 
επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες. Σύµφωνα µε το άρθρο 34(10) του Νόµου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε 
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γραπτή κοινοποίηση του τελικού καταλόγου δαπανών προς το ∆ιευθυντή του Κτηµατολογικού και 
Χωροµετρικού Τµήµατος, επιβαρύνει προς όφελος του Τµήµατος Αναδασµού, τα τεµάχια των ιδιοκτητών.  

Εφαρµογή Σχεδίων Αναδασµού.  Από τις συνολικές πιστώσεις ύψους £1.770.000, κάτω από το 
Άρθρο 08591 «Κατασκευή ∆ρόµων Αναδασµού» του Κεφ. 12.09 «Τµήµα Αναδασµού», 
δαπανήθηκε κατά το 2007 ποσό £1.672.153 ή ποσοστό 94,47%.  

Αστικός Αναδασµός.  Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν οι διεργασίες για την τελική 
επεξεργασία του νοµοσχεδίου για τον αστικό αναδασµό, ο οποίος αποτελεί, σύµφωνα µε το Τµήµα, ένα 
βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ορθής διαχείριση και αξιοποίησης της γης σε περιοχές ανάπτυξης. 
Το προσχέδιο του νοµοσχεδίου ετοιµάστηκε από τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας και 
αντιλαµβάνοµαι ότι µελετάται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν υποβάλει τις προκαταρτικές 
τους απόψεις.  

Επιχορήγηση τόκων.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην τακτοποίηση όλων των υποχρεώσεων 
που σχετίζονται µε τις δαπάνες των διαφόρων έργων αναδασµού, λόγω ενστάσεων ή απουσιών των 
γαιοκτηµόνων (άγνωστη διεύθυνση ή  διαµονή στο εξωτερικό), είχε ως αποτέλεσµα η επιπλέον διαφορά 
µεταξύ των τόκων που εισπράχθηκαν και αυτών που καταβλήθηκαν να ανέλθει, µέχρι 31.12.2007, στις 
£897.456. Το πιο πάνω ποσό είναι µειωµένο κατά £602.074, το οποίο αντιπροσωπεύει κρατική χορηγία 
τόκων µέχρι 31.12.2007, ανεβάζοντας τη συνολική διαφορά στις £1.499.530. 

Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Το σύνολο των οφειλόµενων δόσεων από τους ιδιοκτήτες γης, 
ανερχόταν στις 31.12.2007 σε £575.429 (£660.694 το 2006), και αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο £389.097 και 
τόκους £186.332. Επανέλαβα την εισήγησή µου για λήψη κατάλληλων µέτρων για την τακτοποίηση όλων 
των καθυστερήσεων και έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων των γαιοκτηµόνων έναντι του Τµήµατος. 

4.17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

Καθυστερηµένα έσοδα. Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν £87.741, σε σύγκριση µε 
£88.204 το 2006, και αντιπροσωπεύουν κυρίως οφειλές δικαιωµάτων και προστίµων από 
εταιρείες, για τις οποίες έχουν κινηθεί  διαδικασίες ποινικών διώξεων και πολιτικών αγωγών. 
Σηµειώνεται ότι, τα τέλη και µισθώµατα από λατοµικά προνόµια που δεν έχουν ανανεωθεί, δεν 
περιλαµβάνονται στα καθυστερηµένα έσοδα. 

∆ικαιώµατα για την εξόρυξη λατοµικών υλικών. Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στην 
Υπηρεσία, από 1.8.1990 µέχρι 31.12.2007 εισπράχθηκε συνολικό ποσό £26.172.231, από το 
οποίο £19.629.180, που αποτελεί το 75% των εισπράξεων, καταβλήθηκαν στις Κοινότητες που 
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα, ως αποζηµίωση για την οχληρία που προκαλείται από τη 
λειτουργία των λατοµείων. Το υπόλοιπο ποσό των £6.543.051, που αποτελεί το 25% των 
εισπράξεων, κατατέθηκε στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. Μέχρι 31.12.2007 διατέθηκαν 
συνολικά £6.038.197 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Λατοµικά προνόµια.  Σύµφωνα µε το άρθρο 9Α (1) του Περί Ρύθµισης Μεταλλείων και Λατοµείων 
Νόµο (Τρ. Ν.63(1) του 2003), «καµία αίτηση για παραχώρηση µεταλλευτικής µίσθωσης ή 
λατοµικού προνοµίου σε οποιαδήποτε περιοχή δε γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει 
προηγουµένως εξασφαλίσει και προσκοµίσει µαζί µε την αίτησή του ισχύουσα πολεοδοµική άδεια 
αναφορικά µε την αιτούµενη µεταλλευτική µίσθωση ή το λατοµικό προνόµιο εκδοθείσα δυνάµει των 
διατάξεων του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου».  Λόγω της καθυστέρησης που 
παρατηρείται στην εξέταση και ανανέωση των πολεοδοµικών αδειών των υφιστάµενων λατοµείων 
από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν είναι σε θέση να ανανεώνει 
έγκαιρα τα λατοµικά προνόµια και συνεπώς παρατηρείται καθυστέρηση  στην είσπραξη των 
σχετικών τελών και µισθωµάτων µε κίνδυνο, σε περίπτωση εγκατάλειψης του λατοµείου πριν την 
ανανέωση της σχετικής πολεοδοµικής άδειας, αυτά να µην εισπραχθούν. 
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Επισήµανα ότι, στις 31.12.2007 λειτουργούσαν 132 λατοµεία από τα οποία 54 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν 
εξασφαλίσει εκ των προτέρων την ανανέωση των λατοµικών τους προνοµίων και να έχουν καταβάλει τα 
σχετικά τέλη και µισθώµατα.  

Για την επίλυση του προβλήµατος, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας, µε επιστολή του ηµερ. 6.6.1997, 
ζήτησε γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο η παραχώρηση λατοµικού προνοµίου µπορεί 
να αποσυνδεθεί από την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας. Η γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν 
αρνητική και σε επιστολή του ηµερ. 5.1.1999, ανέφερε ότι η Υπηρεσία οφείλει να αναστέλλει τις εργασίες 
ενός λατοµείου µέχρι την έκδοση της σχετικής πολεοδοµικής άδειας. 

Για απάµβλυνση του προβλήµατος, µετά από συσκέψεις µε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, 
αποφασίστηκε όπως αυξηθεί η περίοδος ισχύος της πολεοδοµικής άδειας, από δύο χρόνια που 
ίσχυαν, σε τρία χρόνια για εγκαταστάσεις εκτός λατοµικής ζώνης και σε πέντε χρόνια για εγκαταστάσεις 
εντός λατοµικής ζώνης. 

Το 2006 ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε για ψήφιση νοµοσχέδιο το οποίο παρείχε, µεταξύ άλλων, την 
ευχέρεια στην Υπηρεσία να ανανεώνει τα λατοµικά προνόµια προσωρινά για ένα χρόνο µέχρι την 
ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας, αν ο αιτητής του προνοµίου είχε προβεί έγκαιρα σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για ανανέωση της πολεοδοµικής του άδειας, το οποίο όµως, µετά από 
συζήτηση στις 26.6.2007, απορρίφθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
στις 24.8.2007, η Υπηρεσία Μεταλλείων πρότεινε τροποποίηση στους όρους έκδοσης της 
πολεοδοµικής άδειας, ώστε η διάρκεια ισχύος της να συνάδει µε  τη διάρκεια ισχύος του λατοµικού 
προνοµίου. Επίσης, προτάθηκε η δηµιουργία Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων 
στόχος της οποίας θα είναι η ολοκληρωµένη και συνολική αξιολόγηση προβληµάτων ή/και 
δυσλειτουργιών που αφορούν στον τοµέα έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης του ορυκτού 
πλούτου και η διατύπωση εισηγήσεων στις κατά το Νόµο αρµόδιες Αρχές για την επιτυχή 
αντιµετώπισή τους. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, η Υπηρεσία δεν πρέπει να συνεχίσει να ανέχεται τη λειτουργία 
λατοµείων µε ληγµένες πολεοδοµικές άδειες και προνόµια, χωρίς, ωστόσο να αδικεί τους  
ιδιοκτήτες λατοµείων οι οποίοι έχουν προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούµενες από το Νόµο 
ενέργειες για ανανέωση των αδειών τους και λαµβάνοντας  υπόψην την ικανοποίηση της ζήτησης 
της αγοράς σε λατοµικά υλικά.  Για τους πιο πάνω λόγους υπέδειξα την ανάγκη όπως  
καταβληθούν προσπάθειες από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για οριστική επίλυση του 
προβλήµατος. 

Παράνοµη λατόµευση.  Σύµφωνα µε την Υπηρεσία, τα κρούσµατα παράνοµων λατοµεύσεων 
βρίσκονται σε έξαρση, διότι οι ποινές οι οποίες προβλέπονται σήµερα από τη νοµοθεσία δεν είναι 
αποτρεπτικές, ενώ τα προβλεπόµενα διοικητικά µέτρα, που αφορούν στην κατάσχεση µηχανηµάτων, δεν 
είναι πρακτικά εφαρµόσιµα. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Μεταλλείων συνέταξε, σε συνεννόηση µε τον 
Αρχηγό Αστυνοµίας, σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο και τροποποιητικούς Κανονισµούς, οι οποίοι, 
αφού έτυχαν νοµοθετικής επεξεργασίας από το Γενικό Εισαγγελέα, στάλθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για υποβολή στο Υπουργικό Συµβούλιο, στους οποίους προνοείται 
αύξηση των µέγιστων ποινών για παράνοµη λατόµευση από €1.708 σε €40.000 και φυλάκιση από ένα 
σε δύο χρόνια. Επίσης, υιοθετούνται διατάξεις οι οποίες προνοούν την επιβολή διοικητικού προστίµου 
ύψους €1.000 και αναδιαµορφώνεται ο Κανονισµός ο οποίος προνοεί στην κατάσχεση µηχανηµάτων, 
έτσι ώστε να περιλαµβάνει και τη σφράγιση µηχανηµάτων, που είναι πρακτικά πιο εφαρµόσιµη τακτική.  

Επίσης η Υπηρεσία περιέλαβε στον Προϋπολογισµό της σχετικό κονδύλι για την καταβολή υπερωριακών 
αποζηµιώσεων ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των παράνοµων λατοµεύσεων, πέραν των εργάσιµων 
ωρών.   
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4.18 ΤΜΗΜΑ  ΑΛΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ 
Έργα Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

(α) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αλιείας 2007- 2013.  Στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής  
περιόδου 2007-2013, το Τµήµα έχει ετοιµάσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο  Αλιείας, στο οποίο 
καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι γενικοί στόχοι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, καθώς και η στρατηγική επίτευξής τους. Για την υλοποίηση του Σχεδίου 
έχει ετοιµαστεί, µε τη βοήθεια των αρµόδιων φορέων, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 
(Ε.Π.ΑΛ.), το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19.12.2007 και 
συγχρηµατοδοτείται µε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το οποίο θεσπίστηκε για 
το σκοπό αυτό. Το συνολικό ποσό της δηµόσιας δαπάνης (κοινοτική και εθνική συµµετοχή) του 
Ε.Π.ΑΛ. ανέρχεται σε περίπου €39,5 εκ.  

(β) Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για την Αλιεία (Ε.Ε.Π.ΑΛ.) 2004 – 2006.  Με την 
ένταξη της Κύπρου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε το Ενιαίο  Έγγραφο Προγραµµατισµού για 
την Αλιεία (Ε.Ε.Π.ΑΛ.) 2004 – 2006, για συνολικές δαπάνες ύψους €7.743.478 (£4.491.219), το 
οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ποσοστό 50% ή 37,5%, ανάλογα µε το 
Μέτρο. Κατά το 2007 διενεργήθηκαν πληρωµές συνολικού ύψους €1.474.786 για τα διάφορα 
Μέτρα του Ε.Ε.Π.ΑΛ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2007, το 
σύνολο των δαπανών που διενεργήθηκαν διαχρονικά στα πλαίσια του Ε.Ε.Π.Α.Λ. ανήλθε στα €4,6 εκ., 
ενώ το σύνολο των προϋπολογιζόµενων δαπανών των έργων που έχουν ενταχθεί για 
χρηµατοδότηση από το Ε.Ε.Π.Α.Λ. υπολογίζεται στα €7,8 εκ., αναµένεται, δηλαδή, ότι θα 
επιτευχθεί πλήρης απορρόφηση των σχετικών Κονδυλίων.  Η αξία των συµβάσεων που έχουν 
συνοµολογηθεί ανέρχεται στα €7,3 εκ., ενώ έχουν πιστοποιηθεί µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία 
δαπάνες ύψους €4,1 εκ. 

∆ηµιουργία Ιχθυόσκαλας.    Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε 
τους σχετικούς Κανονισµούς του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Καν. 852/2004, 853/2004 και 854/2004) τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την 
υγιεινή εκφόρτωση και συντήρηση των αλιευµάτων που εισάγονται στην ή που εξάγονται από την 
Κοινότητα, και για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία ιχθυόσκαλας, δηλαδή κατάλληλων 
χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για την υγιεινή εκφόρτωση και συντήρηση των 
αλιευµάτων.  Η µη ύπαρξη κατάλληλης ιχθυόσκαλας στην Κύπρο επισηµαίνεται και σε σχετική 
έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών ηµερ. 31.10.2000 η 
οποία αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εισάγει πλέον άγρια θαλάσσια 
ψάρια που προέρχονται από Κυπριακά αλιευτικά σκάφη.  

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 54.097 και ηµερ. 1.8.2001, ενέκρινε τη δηµιουργία 
ιχθυόσκαλας σε χώρο εκτός του περιφραγµένου χώρου του νέου λιµανιού Λεµεσού, ο οποίος 
δηµιουργήθηκε µετά από επιχωµάτωση  του θαλάσσιου χώρου που εφάπτεται στο έδαφος των 
Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου στα δυτικά και στο Λιµενοβραχίονα του Νέου Λιµανιού Λεµεσού 
στα βόρεια. Ο χώρος της επίχωσης ήταν θαλάσσια περιοχή, µέρος της οποίας βρισκόταν υπό τη 
δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων και ο χερσαίος χώρος που δηµιουργήθηκε δεν ήταν 
καταγραµµένος στο Κτηµατολόγιο, ούτε υπήρχε τίτλος ιδιοκτησίας του. 

Τον Οκτώβριο του 2003 το Τµήµα ζήτησε την έγκριση του Γραφείου Προγραµµατισµού για την 
κατακύρωση της προσφοράς για τη µελέτη και επίβλεψη της κατασκευής της ιχθυόσκαλας και τη 
µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, η οποία όµως δεν παραχωρήθηκε αφού το κόστος 
κατασκευής του έργου, το οποίο επανεκτιµήθηκε στα £6 - £6,5 εκ., κρίθηκε ως υπερβολικά ψηλό, 
και προτάθηκε όπως διερευνηθούν εναλλακτικοί χώροι ανέγερσης του έργου, µε επικρατέστερο το 
λιµάνι Λάρνακας. Έπειτα από αλλεπάλληλες συσκέψεις, στις οποίες η Αρχή Λιµένων αρνήθηκε να 
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παραχωρήσει µέρος του λιµανιού της Λάρνακας για την ανέγερση της ιχθυόσκαλας και οι άλλες 
εναλλακτικές προτάσεις απορρίφθηκαν, αφού κρίθηκαν ακατάλληλες, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
την απόφασή του αρ. 61.715 ηµερ. 10.3.2005, ενέκρινε εκ νέου την ανέγερση της ιχθυόσκαλας στο 
λιµάνι Λεµεσού σε τρεις φάσεις έναντι συνολικής δαπάνης £6,7 εκ. Μέρος του έργου (κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) προοριζόταν να συγχρηµατοδοτηθεί κατά 50% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µέσω του Ε.Ε.Π.ΑΛ. 2004-2006, αλλά λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε στην 
εκτέλεση του έργου τα σχετικά Κονδύλια που προορίζονταν για τη συγχρηµατοδότησή του 
χρησιµοποιήθηκαν, κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συγχρηµατοδότηση άλλων 
έργων.  

Οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, µε επιστολή τους ηµερ. 11.1.2006, προέβαλαν ισχυρισµούς για 
την κυριότητα του 90% του χώρου επίχωσης στον οποίον υπήρχε πρόθεση να ανεγερθεί το έργο, 
και έθεσαν διάφορους όρους και προϋποθέσεις για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για χρήση 
του εν λόγω χώρου.  Λόγω των πιο πάνω ισχυρισµών, η όλη διαδικασία εκτέλεσης του έργου στην 
υπό αναφορά περιοχή αναστάληκε, ενώ αναµένεται να ετοιµαστεί πρόταση προς το Υπουργικό 
Συµβούλιο για κατασκευή της ιχθυόσκαλας σε άλλη περιοχή του νέου λιµανιού Λεµεσού.   

Όπως προκύπτει, έχουν παρέλθει επτά χρόνια από τη λήψη της αρχικής απόφασης για δηµιουργία 
της ιχθυόσκαλας, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος για την υλοποίησή της 
µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται η κοινοτική νοµοθεσία αναφορικά µε την υγιεινή εκφόρτωση, 
µεταφορά και συντήρηση νωπών αλιευτικών προϊόντων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, το 2008, ορίστηκε Επιτροπή από 
εκπροσώπους της Αρχής Λιµένων Κύπρου, του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων και του Τµήµατος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η οποία µελετά εναλλακτικές θέσεις για κατασκευή της 
ιχθυόσκαλας στο νέο λιµάνι Λεµεσού.  Επίσης έχει ήδη ετοιµαστεί από αρχιτεκτονικό οίκο µελέτη 
προκοστολόγησης των εναλλακτικών θέσεων, η οποία θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής για λήψη 
τελικής απόφασης αναφορικά µε τη νέα θέση δηµιουργίας της ιχθυόσκαλας. 

Αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί.  Στις 21.12.1987 η Αρχή Λιµένων Κύπρου παραχώρησε άδεια 
χρήσης διάφορων λιµενικών χώρων, έναντι ενοικίου, στο Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
στους οποίους περιλαµβάνεται και το λιµάνι στο Λατσί.  Η υπό αναφορά άδεια χρήσης 
ανανεώνεται ετησίως και αναφέρει ρητώς ότι δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε συµβατική υποχρέωση 
της Αρχής Λιµένων Κύπρου έναντι του Τµήµατος ενώ της δίνει το δικαίωµα να διακόψει, ακυρώσει, 
ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια ύστερα από προειδοποίηση τριών µηνών. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 30.8.1995, ανέθεσε σε ∆ιυπουργική Επιτροπή τη 
διεξαγωγή µελέτης για ανάκτηση, από τη ∆ηµοκρατία, της κυριότητας λιµενικών χώρων που δεν 
χρησιµοποιούνται ως εµπορικά λιµάνια από την Αρχή Λιµένων Κύπρου, στους οποίους 
περιλαµβανόταν και το λιµάνι στο Λατσί.  Η ∆ιυπουργική Επιτροπή εισηγήθηκε, µεταξύ άλλων, την 
ανάκτηση του λιµανιού στο Λατσί αφού προηγηθεί διαπραγµάτευση µε την Αρχή Λιµένων Κύπρου 
αναφορικά µε το ύψος της αποζηµίωσης που θα καταβαλλόταν, και το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
απόφασή του ηµερ. 16.12.1998, ενέκρινε την εισήγηση αυτή.  Στη συνέχεια, µε απόφασή του ηµερ. 
24.11.1999, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε, µεταξύ άλλων, όπως αποδεχθεί την απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Λιµένων Κύπρου για παραχώρηση της κυριότητας του λιµανιού 
στο Λατσί στη ∆ηµοκρατία για σκοπούς ανάπτυξης της αλιείας έναντι χρηµατικής αποζηµίωσης η 
οποία θα καθοριζόταν από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Το θέµα της ανάκτησης της 
κυριότητας του λιµανιού στο Λατσί δεν εξετάστηκε περαιτέρω γιατί κρίθηκε ότι θα έπρεπε να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάκτηση του χώρου για κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι, για 
σκοπούς ανάπτυξης της αλιείας. 

Έτσι αντί για την ανάκτηση του λιµανιού στο Λατσί, η Υπουργική Επιτροπή αποφάσισε την 
επέκτασή του για εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής, και παρόλο που η Αρχή Λιµένων 
Κύπρου θα διατηρούσε την ιδιοκτησία του, τη διαχείρισή του, για σκοπούς ανάπτυξης της αλιείας,  
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θα είχε το Τµήµα. Η δαπάνη για την επέκταση του λιµανιού ανήλθε σε £3.478.775 πλέον Φ.Π.Α., 
ενώ ετοιµάστηκε προσχέδιο συµφωνίας για παραχώρηση, ως αντισταθµίσµατος, της 
λιµενολεκάνης «Α» για χρήση από αλιευτικά σκάφη, η οποία θα κηρυσσόταν ως αλιευτικό 
καταφύγιο, το οποίο, ωστόσο, δεν οριστικοποιήθηκε. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 20.11.2007, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, όπως 
προωθηθεί διάταγµα κήρυξης της λιµενολεκάνης «Α»  και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου στο 
λιµάνι Λατσιού ως αλιευτικό καταφύγιο δυνάµει του άρθρου 3(1) των περί Αλιευτικών Καταφυγίων 
Νόµων του 1990 και 2003, το οποίο ακόµα εκκρεµεί. 

Όπως προκύπτει, το κράτος δαπάνησε ένα πολύ σηµαντικό κονδύλι για την επέκταση του λιµανιού 
στο Λατσί, ενώ τα οφέλη που προέκυψαν από την επένδυση αυτή τα καρπώνεται η Αρχή Λιµένων 
Κύπρου, η οποία όχι µόνο διαχειρίζεται και εισπράττει τέλη για τη λιµενολεκάνη «Β», αλλά 
εισπράττει ενοίκια και από το Τµήµα για τη χρήση της λιµενολεκάνης «Α».  Επισήµανα επίσης ότι η 
µη κήρυξη του λιµανιού στο Λατσί ως αλιευτικού καταφυγίου, έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν 
να εφαρµοστούν από το Τµήµα οι πρόνοιες των περί Αλιευτικών  Καταφυγίων Νόµων του 1990 και 
2003 και των σχετικών Κανονισµών αναφορικά µε την ορθολογιστική διαχείριση του χώρου (πχ 
επιβολή τελών ελλιµενισµού, συντονισµός ελλιµενισµού, καταγγελία παραβάσεων κλπ).  Εξέφρασα 
την άποψη ότι, εάν τελικά δεν παραχωρηθούν οποιαδήποτε αντισταθµιστικά οφέλη στο Τµήµα από 
την Αρχή Λιµένων Κύπρου για τη δαπάνη που διενεργήθηκε για επέκταση και αναβάθµιση του 
λιµανιού στο Λατσί, τότε θα πρέπει να εξεταστεί µε τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αν 
αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση προς την Αρχή Λιµένων Κύπρου και αν αυτή είναι συµβατή µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο. 

Σχέδιο Ασφάλισης Αλιευτικών Σκαφών.  Η ανάγκη δηµιουργίας προϋποθέσεων φερεγγυότητας 
των επαγγελµατιών ψαράδων και η επιβαλλόµενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι των θαλάσσιων 
κινδύνων επέβαλαν την εισαγωγή του πιο πάνω Σχεδίου, το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 
1976, υπό την ευθύνη του Τµήµατος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.  Το σχέδιο καλύπτει τους 
επαγγελµατίες ψαράδες οι οποίοι επιλέγουν εθελοντικά να ασφαλίσουν τα σκάφη τους.  Όσοι όµως 
από τους επαγγελµατίες ψαράδες έχουν συνάψει δάνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους µε 
εγγύηση των δανείων την υποθήκευση των σκαφών τους, υποχρεούνται, µε βάση τους όρους του 
συµβολαίου του δανείου, να ασφαλίζουν το σκάφος τους στο πιο πάνω Σχέδιο. 

Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων, σε επιστολή του ηµερ. 18.3.2004, ανέφερε ότι το Σχέδιο συνιστά 
δηµόσια ενίσχυση, η οποία δεν συνάδει µε το κοινοτικό κεκτηµένο και εισηγήθηκε όπως, για 
σκοπούς συµβατότητάς του µε το κοινοτικό κεκτηµένο, τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει ενισχύσεις 
ύψους µέχρι 80% του κόστους των ασφαλίστρων για κάλυψη απωλειών από έκτακτα γεγονότα.  Η 
εισήγηση δεν εφαρµόστηκε διότι αφενός, αφορούσε στην κάλυψη απωλειών µόνο για έκτακτα 
γεγονότα και δεν περιλάµβανε κάλυψη απωλειών σε περίπτωση θαλάσσιων ατυχηµάτων και 
αφετέρου, οι συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι 
µόλις αποδειχθεί η ύπαρξη εθνικής καταστροφής ή έκτακτου γεγονότος επιτρέπεται η χορήγηση 
ενίσχυσης ύψους µέχρι 100% για την αντιστάθµιση των υλικών ζηµιών, γεγονός που σε 
περίπτωση φυσικών καταστροφών θα καθιστούσε τους ψαράδες δικαιούχους αποζηµίωσης για το 
100% της ζηµιάς χωρίς αυτοί να καταβάλλουν ασφάλιστρα.  

Το Ταµείο του Σχεδίου διαχειρίζονται από κοινού ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών  Πόρων και 
Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Οικονοµικών.  Τα έσοδα του Ταµείου κατατίθενται σε τµηµατικό 
λογαριασµό καταθέσεων της Κυβέρνησης, και τους τόκους επωφελείται το Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας.   

(α) Οικονοµική Κατάσταση.  Οι εισπράξεις ασφαλίστρων κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν 
σε £5.799 (£5.618 το 2006) και οι πληρωµές για αποζηµιώσεις σε £1.732 (£6.960 το 2006) µε 
αποτέλεσµα το αποθεµατικό του Σχεδίου να σηµειώσει µικρή αύξηση σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος. Το αποθεµατικό στις 31.12.2007 ήταν £60.803 (£56.736 το 2006), ποσό που 
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θεωρείται ανεπαρκές για την κάλυψη απαιτήσεων που ενδεχοµένως να προκύψουν από τους 
ασφαλιζόµενους κινδύνους, µε αποτέλεσµα η βιωσιµότητα του Σχεδίου να τίθεται υπό 
αµφισβήτηση.  Το Τµήµα, έχοντας από τη µια ως στόχο τη βελτίωση του Σχεδίου και λαµβάνοντας, 
από την άλλη, υπόψη ότι αν επέλθουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στο Σχέδιο τότε αυτό θα 
θεωρηθεί ως νέο σχέδιο και θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση, η εξασφάλιση της οποίας δεν θα 
ήταν βέβαιη, καθόρισε, στις 30.5.2007, νέους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας του Σχεδίου.  
Οι κανονισµοί αυτοί προνοούν, µεταξύ άλλων, την επιθεώρηση των σκαφών και τη διενέργεια 
εκτιµήσεων από το προσωπικό του Τµήµατος, τόσο για σκοπούς ασφάλισης όσο και αποζηµίωσης 
σε περίπτωση ατυχήµατος, ενώ τέθηκαν περιορισµοί στη χρονική περίοδο ανάµεσα στις 
παρατάσεις του συµβολαίου ασφάλισης. 

(β) Μειωµένη Ανταπόκριση Ψαράδων.  Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 
εκδόθηκαν 527 επαγγελµατικές άδειες ψαρέµατος (503 το 2006), µόνο 59 ψαράδες (53 το 2006) 
κατέβαλαν ασφάλιστρα για συµµετοχή  στο Σχέδιο.  ΄Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη 
έκθεση µου αρκετοί επαγγελµατίες ψαράδες, οι οποίοι έχουν συνάψει δάνεια από τους 
∆ανειστικούς Επιτρόπους και είναι συνεπώς υποχρεωµένοι, σύµφωνα µε τους όρους των δανείων 
να ασφαλίσουν τα σκάφη τους, δεν το έχουν πράξει. 

4.19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα 
∆ικαιώµατα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το 1994 µε σκοπό την 
προώθηση της ισότητας και των δικαιωµάτων της γυναίκας και υπάγεται στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία/Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα 
της Γυναίκας, συνήψε τρεις ξεχωριστές συµβάσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά µε τη 
διεκπεραίωση τριών προγραµµάτων σε σχέση µε την ισότητα των δύο φύλων, µε αριθµούς αναφοράς 
VS/2004/0280,  VS/2005/0333 και VS/2006/0323.   

Το πρώτο πρόγραµµα, που αφορούσε στη σύµβαση VS/2004/0280, ολοκληρώθηκε στις 
31.12.2005.  Μετά από έλεγχο που διενήργησαν τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις 21-25 Μαΐου 2007, διαπιστώθηκαν διάφορες αδυναµίες στην οικονοµική διαχείριση και 
τεκµηρίωση αριθµού δαπανών, λόγω της σοβαρότητας των οποίων, εισηγήθηκαν την 
ανάκτηση/επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ποσού των €218.786 από το σύνολο των 
€291.212 που είχαν εµβαστεί στο Υπουργείο στα πλαίσια του προγράµµατος.  Η εισήγηση 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέπεµψε το θέµα στη Μονάδα Πάταξης 
Απάτης και ∆ιαφθοράς (OLAF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεξαγωγή έρευνας.  Στο µεταξύ, ο 
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, ενόψει πληροφοριών που καταδείκνυαν το ενδεχόµενο 
διάπραξης ποινικών αδικηµάτων, παρέπεµψε το θέµα στον Αρχηγό Αστυνοµίας για διεξαγωγή 
ανάκρισης, βάσει της οποίας ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη. 

Λόγω των σοβαρών αδυναµιών που προέκυψαν σε σχέση µε την οικονοµική διαχείριση του 
πρώτου προγράµµατος, και κατόπιν παράκλησης του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου, η 
Υπηρεσία µου εξέτασε τα άλλα δύο προγράµµατα τα οποία το Υπουργείο ανέλαβε να 
διεκπεραιώσει σε σχέση µε τις συµβάσεις µε αρ. αναφοράς VS/2005/0333 και VS/2006/0323, 
όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

(α)  Σύµβαση VS/2005/0333 - Gender Equality – A Responsibility of Both Sexes.  Το πιο πάνω 
πρόγραµµα τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2006. Το 
κόστος του προγράµµατος προϋπολογίστηκε αρχικά στα €392.761 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συµφώνησε στην επιχορήγηση του 74,6% του κόστους, δηλαδή €292.984.  Σύµφωνα µε τους 
τελικούς λογαριασµούς που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό ποσό που 
δαπανήθηκε για το πρόγραµµα ανήλθε στα €375.541.  Το ποσό που εµβάστηκε από την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή για το πρόγραµµα αυτό ανήλθε συνολικά σε €205.089, ενώ το υπόλοιπο των €75.065 δεν έχει 
ανακτηθεί ακόµη.  

Από τον έλεγχο του πιο πάνω προγράµµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Τα υποστηρικτικά στοιχεία των πληρωµών που διενεργήθηκαν ήταν φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων.  Υπέδειξα την ανάγκη προσκόµισης των πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων, 
τόσο για σκοπούς ελέγχου όσο και για σκοπούς συµµόρφωσης µε τους όρους της σύµβασης.    

(ii) Τα περισσότερα από τα τιµολόγια που έχουν εκδοθεί προς το Υπουργείο και τον Εθνικό 
Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις πληρωµής παρόλο 
που δεν είχαν εκδοθεί τοις µετρητοίς, ούτε έφεραν υπογραφή εξουσιοδοτηµένου ατόµου ως ένδειξη 
εξόφλησής τους.  

(iii) Τα τιµολόγια σε σχέση µε τα έξοδα προσωπικού και τις υπηρεσίες εκτύπωσης έφεραν επωνυµία 
που δεν αντιστοιχεί σε οντότητα που να έχει οποιαδήποτε νοµική υπόσταση ούτε και αποτελεί 
νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στον Έφορο Εταιρειών.  

(iv) Τα έξοδα προσωπικού που υποβλήθηκαν, δεν υποστηρίζονταν από αποδεικτικά στοιχεία όπου να 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το είδος της εργασίας που εκτελέστηκε από το κάθε άτοµο 
ξεχωριστά. Επίσης, δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις είσπραξης της αµοιβής από τους δικαιούχους 
ή σχετικές δηλώσεις στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων ή στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

(v) ∆εν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά σε σχέση µε τα έξοδα διαµονής και τα επιδόµατα εκτός 
έδρας που καταβλήθηκαν στα άτοµα τα οποία έλαβαν µέρος στα συνέδρια που 
διοργανώθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος.  

(vi) Στους τελικούς λογαριασµούς που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 29.3.2007, παρουσιάζονται έξοδα σε σχέση µε συνέδριο που έγινε στην 
Ελλάδα στις 30.9.2006, µέρος των οποίων δεν διεκδικήθηκαν για πληρωµή από τη 
συντονίστρια του προγράµµατος και δεν αναγράφονται στις καταστάσεις των εξόδων που 
υπέβαλε στο Υπουργείο µετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου.  

(β)  Σύµβαση VS/2006/0323 - Gender Equality – The New Dimension on Local Development. Το 
πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και µε βάση τη σχετική σύµβαση θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο του 2007. Το κόστος του προγράµµατος προϋπολογίστηκε αρχικά στα 
€587.324 ενώ µε βάση τη σύµβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιχορηγούσε το 80% του κόστους, 
δηλαδή €469.859.  Κατά τη διάρκεια του 2007, το Υπουργείο κατέβαλε συνολικό ποσό ύψους £128.561 
(€219.660).  Η ετοιµασία των τελικών λογαριασµών του προγράµµατος, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι τις 31.3.2008, εξακολουθεί να εκκρεµεί, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µε επιστολή της ηµερ. 11.4.2008, ενηµέρωσε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ότι 
αποφασίστηκε όπως ανασταλούν όλες οι πληρωµές σε σχέση µε το υπό αναφορά πρόγραµµα.  

Το συνολικό ποσό που εµβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση µε το πιο πάνω πρόγραµµα 
ανέρχεται στις £108.274 (€187.944). 

Από τον έλεγχο του προγράµµατος προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Με εξαίρεση τα τιµολόγια που αφορούσαν στη διεξαγωγή διαφηµιστικής καµπάνιας, και ενός 
τιµολογίου ξενοδοχείου για το εναρκτήριο συνέδριο του προγράµµατος, το οποίο πληρώθηκε 
απευθείας από το Υπουργείο, όλα τα υπόλοιπα υποστηρικτικά στοιχεία σε σχέση µε τις πληρωµές 
που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.  
Υπέδειξα και πάλι την ανάγκη προσκόµισης των πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων. 

(ii) Τα τιµολόγια σε σχέση µε  έξοδα προσωπικού και τα εκτυπωτικά, φέρουν επωνυµία που δεν 
αντιστοιχεί σε οντότητα που να έχει οποιαδήποτε νοµική υπόσταση ή να αποτελεί νόµιµο 
πρόσωπο εγγεγραµµένο στον Έφορο Εταιρειών.   
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(iii) Τα στοιχεία που αφορούν σε υπηρεσίες ξενοδοχείων που αγοράστηκαν για τους σκοπούς του 
προγράµµατος είναι ελλειπή, εφόσον δεν παρουσιάστηκαν διατακτικά κρατήσεων, αναλυτικά 
τιµολόγια ή αποδείξεις πληρωµής που να αντιστοιχούν στα σχετικά τιµολόγια. 

(iv) ∆εν παρουσιάστηκαν δικαιολογητικά σε σχέση µε τα επιδόµατα εκτός έδρας που διεκδικήθηκαν για 
τα άτοµα που έλαβαν µέρος στα συνέδρια που οργανώθηκαν στα πλαίσια των δράσεων του 
Προγράµµατος, ενώ, σε σχέση µε τα έξοδα διαµονής και διατροφής για σεµινάρια που 
οργανώθηκαν στο εξωτερικό, τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, παρουσίαζαν αρκετές 
ασάφειες. 

(v) Η πληρωµή για έρευνα που διεξήγαγε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στα πλαίσια του 
προγράµµατος, δεν έχει διευθετηθεί ακόµη. 

Ενόψει του γεγονότος ότι παρόµοιες αδυναµίες εντοπίστηκαν και κατά τον έλεγχο του πρώτου 
προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη διερεύνηση των οποίων προέκυψαν ποινικά 
αδικήµατα, εισηγήθηκα όπως το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για διερεύνηση των πιο πάνω περιπτώσεων ως προς την πιθανότητα διάπραξης ποινικών 
αδικηµάτων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι το 
Λογιστήριο του Υπουργείου προχώρησε σε πληρωµές επί τη βάσει αντιγράφων τιµολογίων και άλλων 
αποδεικτικών στοιχείων, δεδοµένου ότι τα πρωτότυπα κατέχονταν από το Λογιστή του προγράµµατος, ο 
οποίος προβλεπόταν στη βασική συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπως τόσο ο ίδιος όσο και η 
συντονίστρια διαβεβαίωναν το Λογιστή του Υπουργείου, θα τα προσκόµιζε όποτε ζητούνταν.  Ωστόσο, 
παρά τις επανειληµµένες προφορικές και γραπτές εκκλήσεις του Υπουργείου η συντονίστρια εξακολουθεί 
να κατέχει πρωτότυπα τιµολόγια και αποδεικτικά στοιχεία των προγραµµάτων και αρνείται να τα 
παραδώσει στο Υπουργείο. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι σε σχέση µε το πρόγραµµα Gender Equality – A Responsibility of Both 
Sexes, τον Οκτώβριο του 2007, δηλαδή µετά την παρέλευση δέκα µηνών από την ολοκλήρωσή του και 
αφού είχαν εγερθεί τα προβλήµατα µε το πρώτο πρόγραµµα, η συντονίστρια, µέσω των δικηγόρων της, 
επέστρεψε στο Υπουργείο το ποσό των £110.681,40 (€189.110,40), το οποίο αντιπροσωπεύει τα έξοδα 
προσωπικού του προγράµµατος αυτού.  Κατόπιν οδηγιών του Γενικού ∆ιευθυντή το ποσό αυτό 
κατατέθηκε σε λογαριασµό καταθέσεων εν αναµονή των εξελίξεων σε σχέση µε τον έλεγχο του 
προγράµµατος αυτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.20 ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
Ανέγερση νέου  κτιρίου για το Κρατικό Αρχείο.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 
προηγούµενο έτος, το Υπουργικό Συµβούλιο, στις 29.9.1993, αποφάσισε την εξεύρεση κρατικής 
γης για την ανέγερση νέου κτιρίου για το Κρατικό Αρχείο και για το σκοπό αυτό αποφάσισε την 
εκχώρηση τριών συνεχόµενων κρατικών τεµαχίων στη Λευκωσία καθώς και τη διαπραγµάτευση 
για αγορά τέταρτου τεµαχίου στην ίδια περιοχή.  Η σχετική γνωστοποίηση και το διάταγµα 
απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής γης δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 
18.10.1996 και 15.11.1996, αντίστοιχα και η αποζηµίωση του ιδιώτη ιδιοκτήτη για την αξία της γης, 
περιλαµβανοµένων και των εξόδων του εκτιµητή, συνολικού ύψους €856.009 (£501.000) 
καταβλήθηκαν τον Απρίλιο του 1997. 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στις 19.3.1999 προκήρυξε γενικό αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό µελέτης για το κτίριο του Κρατικού Αρχείου στη Λευκωσία,  και την 1.11.2001 
υπογράφηκε το συµβόλαιο για την ετοιµασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων.  Σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία εκδόθηκε την ίδια ηµέρα, το κόστος 
του κτιρίου υπολογίστηκε σε €9.2 εκ. (£5,4 εκ.), οι κατασκευαστικές εργασίες αναµενόταν να 
αρχίσουν το Νοέµβριο του 2003 και το έργο να είχε ολοκληρωθεί το Νοέµβριο του 2005, ενώ 
σύµφωνα µε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 
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Τάξεως για τους Προϋπολογισµούς των ετών 2008-2010, οι συνολικές πιστώσεις που απαιτούνται 
για ολοκλήρωση του έργου ανέρχονται σε €16,2 εκ. (£9,5 εκ.).  Παρατήρησα ότι τα αρχιτεκτονικά 
και στατικά σχέδια, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων προσφορών, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισµού για εκτέλεση του έργου, ετοιµάστηκαν 
από τους συµβούλους αρχιτέκτονες και υποβλήθηκαν στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων και στην 
Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία για απόψεις, µε µεγάλη καθυστέρηση, τον Αύγουστο του 2006.   

Επισήµανα ότι, στον Προϋπολογισµό για το 2003, είχε περιληφθεί πρόνοια ύψους £500.000 η 
οποία όµως δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθεί αφού τα απαραίτητα σχέδια δεν ήταν έτοιµα από 
τους µελετητές.  Επίσης, παρόλο που το Υπουργείο είχε περιλάβει στις προτάσεις του για τους 
Προϋπολογισµούς των ετών 2005, 2006 και 2007 ποσά ύψους £830.000, £900.000 και £900.000, 
αντίστοιχα για προώθηση του έργου, οι πρόνοιες που τελικά περιλήφθηκαν στους εγκεκριµένους 
Προϋπολογισµούς ανήλθαν σε µόνο £100.000, £10 και £10, αντίστοιχα. 

Στον Προϋπολογισµό για το έτος 2008 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €1,7 εκ. για την ανέγερση του 
κτιρίου, ωστόσο διαδικασία προσφοροδότησης δεν έχει ακόµα αρχίσει αφού απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ετοιµασία σχετικού σχεδίου ασφάλειας και υγείας, για την οποία ζητήθηκε, στις 
3.10.2007, πίστωση ύψους £25.000 την οποία όµως το Γραφείο Προγραµµατισµού, µε επιστολή 
ηµερ. 22.10.2007 προς το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν σύστησε για έγκριση. 

Στις 6.12.2006 ο πρώην ιδιώτης ιδιοκτήτης της γης, η οποία, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
απαλλοτριώθηκε το 1996 ζήτησε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία την επιστροφή της µε τη 
δικαιολογία ότι δεν πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης.  Μετά την άρνηση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να επιστρέψει την πιο πάνω απαλλοτριωθείσα γη, ο πρώην ιδιώτης 
ιδιοκτήτης κατέθεσε στις 7.3.2007 προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας µε την οποία ζητούσε την ακύρωση της σχετικής απόφασης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας για µη επιστροφή της υπό αναφορά ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας της 
∆ηµοκρατίας µε επιστολή του ηµερ. 22.10.2007, προς το δικηγόρο του πρώην ιδιοκτήτη, 
εισηγήθηκε τη διευθέτηση της αγοράς του τεµαχίου από τη ∆ηµοκρατία µε ιδιωτική συµφωνία, 
αφού πρώτα ανακληθεί η απαλλοτρίωση, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρώην 
ιδιοκτήτη.  Η υπό αναφορά πρόταση προβλέπει όπως η τιµή πώλησης του ακινήτου καθοριστεί 
στις €598.011 (£350.000) επιπλέον του ήδη καταβληθέντος ποσού των €856.009 (£501.000) για 
την απαλλοτρίωση, καθώς επίσης και καταβολή, προς όφελος του ιδιοκτήτη, όλων των φόρων, 
τελών και δικαιωµάτων που θα προκύψουν λόγω της πώλησης. Με βάση τα πιο πάνω, το 
Υπουργικό Συµβούλιο, στις 17.1.2008,  ακύρωσε την απόφασή του ηµερ. 15.10.1996, που 
αφορούσε στην απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεµαχίου και ενέκρινε την προαναφερθείσα συµφωνία 
αγοράς του ακινήτου. 

Παρατήρησα ότι, παρόλο που έχουν παρέλθει περίπου 15 χρόνια από την αρχική απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου για ανέγερση νέου κτιρίου και το δηµόσιο κατέβαλε κατά τα έτη 1997-
2007 ποσό συνολικού ύψους €1.497.092 (£876.209), για την απόκτηση της γης (€856.009, 
£501.000), αµοιβή για την διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού (€183.042, £107.130), 
αµοιβή για την ετοιµασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων (€423.868, £248.079) και αµοιβή για την 
εκπόνηση µελετών από τους Συµβούλους Μελετητές (€34.172, £20.000), εντούτοις δεν έχουν γίνει 
ουσιώδεις εργασίες για έναρξη των εργασιών ανέγερσής του.  Επεσήµανα ότι η µεγάλη 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκτέλεση του έργου είχε ως αποτέλεσµα, πέραν της 
σηµαντικής αύξησης της υπολογιζόµενης δαπάνης του έργου από €9,2 εκ. (£5,4 εκ.) σε €16,2 εκ. 
(£9,5 εκ.), να προκύψει ανάγκη για την καταβολή του επιπρόσθετου ποσού των €598.011 
(£350.000) στον πρώην ιδιοκτήτη της ιδιωτικής γης ενώ τα συνολικά ενοίκια που καταβλήθηκαν για 
την κάλυψη των αναγκών του Κρατικού Αρχείου κατά τα τελευταία τέσσερα έτη ανήλθαν σε 
€410.583 (£240.305). 
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Επίσης, η διασπορά του αρχειακού υλικού σε πέντε αποθηκευτικούς χώρους σε διαφορετικά µέρη 
της Λευκωσίας δυσχεραίνει την όλη διεκπεραίωση της εργασίας του Κρατικού Αρχείου και τη 
διακίνηση αρχειακού υλικού, ενώ οι υπό αναφορά αποθηκευτικοί χώροι ενδεχοµένως να µην 
πληρούν απόλυτα τις ανάγκες του Κρατικού Αρχείου, µε πιθανό κίνδυνο την καταστροφή 
πολύτιµου αρχειακού υλικού. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου έχει ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του 
υπό αναφορά ακινήτου από την πρώην ιδιοκτήτριά του στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η ανέγερση 
του νέου κτιρίου του Κρατικού Αρχείου έχει ενταχθεί στα αναπτυξιακά έργα του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, τα οποία έχουν προγραµµατισθεί για υλοποίηση στα πλαίσια 
του Προϋπολογισµού του µεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού πλαισίου 2009-2011. 

4.21 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Μέρος Α 

Υπερωριακή απασχόληση.   

(α)  Κατά τα έτη 2001 – 2007 καταβλήθηκαν στα µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης για υπερωριακή 
απασχόληση τα πιο κάτω ποσά.  

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
£εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. 
1,42 1,84 3,16 2,27 2,98 2,39 3,61 

Η υπερωριακή αποζηµίωση καταβάλλεται κυρίως υπό τη µορφή χρηµατικής αποζηµίωσης, η 
οποία υπολογίζεται µε βάση την κλίµακα στην οποία υπηρετεί το µέλος κατά την ηµεροµηνία 
πραγµατοποίησης της υπερωρίας, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις παραχωρείται στα µέλη 
ελεύθερος χρόνος σε διάστηµα µέχρι έξι µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας της υπερωρίας. 

Το 2007 καταβλήθηκε σε µέλη της Αστυνοµίας για υπερωριακή απασχόληση ποσό ύψους 
£3.607.168, σε σύγκριση µε £2.386.529 το 2006. Η αύξηση ύψους £1.220.639 ή  51,15% που 
παρατηρείται στη δαπάνη του 2007, σε σύγκριση µε τη δαπάνη του 2006, οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση της δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση σε διάφορες διαµαρτυρίες, στην ασφάλεια των 
αεροδροµίων, στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, στις εκστρατείες ρύθµισης της τροχαίας και σε 
άλλα διάφορα καθήκοντα.  Επίσης, κατά το 2007 δαπανήθηκαν ποσά για υπερωριακή απασχόληση 
για σκοπούς φύλαξης χρηµαταποστολών των Ευρώ.  Σηµειώνεται ότι, κατά το 2007 εργάστηκαν 
υπερωριακά συνολικά 33 875 µέλη, σε σύγκριση µε 21 094 µέλη το 2006. 

(β)  Το Υπουργικό Συµβούλιο, σε συνεδρία του στις 14.10.1998, αποφάσισε όπως τα µέλη της 
Αστυνοµίας µην πληρώνονται υπερωρίες και µην πιστώνονται µε οποιεσδήποτε ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας, και όπως 
διαγραφούν όλες οι υπερωρίες που έχουν συσσωρευθεί στις ατοµικές κάρτες των µελών, χωρίς 
την εκ των προτέρων έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας.   

Σύµφωνα µε καταστάσεις που έχουν ετοιµαστεί από την Αστυνοµία, το σύνολο των 
συσσωρευµένων υπερωριών, εγκεκριµένων και µη, για την περίοδο 1.6.1993-31.12.2002 
ανέρχεται σε £5,3 εκ.  Σε σχετική µε το θέµα σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 18.7.2003 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών µε σκοπό την εξεύρεση τρόπου για διακανονισµό των πιο 
πάνω συσσωρευµένων υπερωριών, συµφωνήθηκε, µεταξύ άλλων, ότι το ύψος του ποσού που θα 
πληρωθεί στους ενδιαφερόµενους για τις συσσωρευµένες υπερωρίες µέχρι τις 31.12.2002 θα τύχει 
διαπραγµάτευσης µε το Σύνδεσµο Αστυνοµίας Κύπρου.  Στις 30.1.2006 επήλθε συµφωνία µεταξύ 
των ενδιαφεροµένων µερών, η οποία ακολούθως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στη 
συνεδρία του στις 21.3.2006 η οποία προβλέπει µεταξύ άλλων, ότι η Κυβέρνηση θα καταβάλει το 
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75% των συσσωρευµένων υπερωριών σε τρεις ισόποσες δόσεις.  Κατά το 2006 καταβλήθηκε η 
πρώτη δόση ύψους £887.802 σε 3 085 µέλη τα οποία αποδέχτηκαν τη σχετική συµφωνία, ενώ, 
κατά το 2007 καταβλήθηκε συνολικά ποσό ύψους £885.596 σε 3 086 µέλη που αφορούσε στη δεύτερη 
δόση της συµφωνίας. Ύστερα από προσφυγή µέλους της ∆ύναµης κατά της απόφασης του 
Αρχηγού για απόρριψη του αιτήµατός του για καταβολή της αξίας των συσσωρευµένων 
υπερωριών υπηρεσίας του, το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε, στις 21.3.2006, υπέρ του 
ενάγοντος, θεωρώντας ότι η µόνη επιλογή και υποχρέωση της Αστυνοµίας ήταν η καταβολή 
πληρωµής για τις υπό αναφορά υπερωρίες.  Με βάση την πιο πάνω απόφαση του ∆ικαστηρίου, 
άλλα 47 µέλη της ∆ύναµης προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.  Από αυτά, 34 µέλη κίνησαν αγωγή, και 
για τα 22 επήλθε εξώδικη ρύθµιση µεταξύ της Νοµικής Υπηρεσίας και των δικηγόρων των 
εναγόντων, την οποία επικύρωσε το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, και η οποία προβλέπει 
όπως τους καταβληθεί τόσο το οφειλόµενο ποσό όσο και νόµιµος τόκος 8%, καθώς επίσης και τα 
έξοδα αγωγής συν 15% Φ.Π.Α., από την ηµεροµηνία κατάθεσης της απόφασης. Αντιλαµβάνοµαι 
ότι τα υπόλοιπα 12 µέλη δεν αποδέχτηκαν την εξώδικη ρύθµιση και συνεχίζεται η εκδίκαση της 
υπόθεσής τους.  Για τα 13 µέλη τα οποία καταχώρισαν µεν προσφυγή, όχι όµως αγωγή, η 
Αστυνοµία κατέβαλε ολόκληρο το ποσό των οφειλόµενων υπερωριών.  

(γ)  Με εγκύκλια επιστολή του Αρχηγού Αστυνοµίας µε αρ. Φακ. 159/16/IV(α) και ηµερ. 4.7.2003, 
δηµιουργήθηκαν νέα δελτία υπερωριών, όπου καταχωρίζονται µόνο οι υπερωρίες που τυγχάνουν 
της έγκρισης του Αρχηγού.  Όπως διαπίστωσα από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από Αστυνοµικές 
∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της Αστυνοµίας, για την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2007 υπήρχαν υπόλοιπα 
υπερωριών για σύνολο 959,5 ωρών, ενώ παρατήρησα ότι κάποια από τα Τµήµατα δεν ενηµέρωσαν το 
Αρχηγείο σχετικά µε το υπόλοιπο των υπερωριών που εκκρεµούσαν για την πιο πάνω περίοδο.  
Εισηγήθηκα τη λήψη µέτρων για σταδιακή παραχώρηση ελεύθερου χρόνου στα πιο πάνω µέλη της 
∆ύναµης ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο της εκ νέου συσσώρευσης µεγάλου αριθµού ωρών 
υπερωριών που να καθιστούν την παραχώρησή τους σε ελεύθερο χρόνο ανέφικτη. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, το 
υπόλοιπο των συσσωρευµένων υπερωριών που υπήρχε στις 31.12.2007 έχει ήδη παραχωρηθεί προς 
τους δικαιούχους και η Αστυνοµία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαµβάνει όλα τα µέτρα για 
την έγκαιρη παραχώρηση των δεδουλευµένων υπερωριών που εγκρίνονται από τον Αρχηγό 
Αστυνοµίας, πάντοτε µέσα στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Προαφυπηρετική άδεια µελών Αστυνοµίας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, λόγω 
συσσώρευσης της άδειας, παρατηρείται το φαινόµενο µέλη της Αστυνοµίας να αποχωρούν από 
την υπηρεσία 1 µέχρι 2 χρόνια πριν από την ηµεροµηνία αφυπηρέτησής τους. Επισήµανα επίσης 
ότι η µεγάλη συσσώρευση άδειας κατά την αφυπηρέτηση κάποιου µέλους, η οποία κερδήθηκε 
όταν το µέλος υπηρετούσε σε χαµηλότερες βαθµίδες, οδηγεί στην αύξηση των δαπανών, επειδή η 
πληρωµή της γίνεται µε βάση τον τελευταίο µισθό.  

Κατά τα έτη 2003-2007, η ετήσια δαπάνη για αποζηµίωση των µελών που βρίσκονταν µε 
προαφυπηρετική άδεια ήταν ως ακολούθως: 

 
2003 2004 2005 2006 2007 

£ £ £ £ £ 
3,50 εκ. 2,48 εκ. 2,38 εκ. 2,12 εκ. 2,25 εκ. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 14.10.1998 αποφάσισε όπως παραχωρηθούν 
σταδιακά, µε βάση σχετικό χρονοδιάγραµµα, οι άδειες απουσίας που βρίσκονται σε πίστη µελών 
της Αστυνοµίας, µε καθορισµό όµως, παράλληλα, ανώτατου ορίου συσσώρευσης τέτοιας άδειας.   

Το ανώτατο όριο συσσώρευσης αδειών από τα µέλη της ∆ύναµης καθορίστηκε από τους περί 
Αστυνοµίας (Γενικούς) Κανονισµούς του 2004 (Κ.∆.Π. 213/2004) σε 100 και 83 ηµέρες, σε 
περίπτωση εξαήµερης και πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας, αντίστοιχα, ωστόσο η υπό αναφορά 
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απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για παραχώρηση της συσσωρευµένης άδειας δεν κατέστη δυνατό 
να υλοποιηθεί. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ο λόγος 
µη υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης ήταν η έλλειψη προσωπικού στην Αστυνοµία σε συνδυασµό µε 
την µεγάλη αύξηση του όγκου εργασίας. 

Κατ΄ αποκοπή επιδόµατα σε υπαλλήλους για υπηρεσία πέρα από τις συνήθεις ώρες 
εργασίας τους. Ο Κανονισµός 17(3)(β) των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών του 1989 έως 
2006 αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι σε µέλος της Αστυνοµίας που εκτελεί σταθερά υπερωρίες 
καταβάλλεται κατ΄ αποκοπή επίδοµα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τους Υπουργούς 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Οικονοµικών. Παρατήρησα ότι στους πιο πάνω 
Κανονισµούς δεν καθορίζονται µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για να 
καθίσταται ένα µέλος της Αστυνοµίας δικαιούχος του επιδόµατος αυτού παρόλο που αυτές 
καθορίζονται σε επιστολή του Αρχηγού της Αστυνοµίας, ηµερ. 8.3.2005.  Εισηγήθηκα 
τροποποίηση του πιο πάνω Κανονισµού για νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος και για το σκοπό 
αυτό συστάθηκε στην Αστυνοµία ειδική επιτροπή για επεξεργασία και τροποποίησή του.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
το θέµα συµπεριλήφθηκε στις τροποποιήσεις του περί Αστυνοµίας Νόµου και Κανονισµών, οι 
οποίοι θα προωθηθούν σύντοµα για νοµοθετική επεξεργασία και έγκριση από το Υπουργικό 
Συµβούλιο και την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ανέγερση κτιρίου για την Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας (Α.Π.Α.)  στο αεροδρόµιο 
Λάρνακας.  Σύµφωνα µε στοιχεία της Αστυνοµίας, η ανάγκη για στέγαση της Α.Π.Α. στο 
αεροδρόµιο Λάρνακας παρουσιάστηκε πριν σχεδόν 20 χρόνια, πριν την παραλαβή των πρώτων 
πτητικών µέσων της Αστυνοµίας, ωστόσο η ικανοποίησή της ακόµα εκκρεµεί.  

Η αρχική µελέτη του έργου για τη στέγαση της Α.Π.Α., περιλάµβανε υπόστεγο για δύο ελικόπτερα 
και ένα αεροπλάνο και για την  υλοποίησή του είχαν περιληφθεί, στον Προϋπολογισµό για το έτος 
1997, συνολικές πιστώσεις ύψους £500.000. Τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία 
περιλάµβαναν εκτός από το υπόστεγο, γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, ετοιµάστηκαν 
κατά το 2002 και η προκαταρκτική εκτίµηση της δαπάνης ήταν £1.693.000 συν Φ.Π.Α. Ωστόσο, η 
τελική απόφαση για την υλοποίηση του έργου πάρθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση µε αποτέλεσµα η 
οριστικοποίηση των σχετικών µελετών να γίνει κατά το 2004 και η εκτίµηση της συνολικής δαπάνης 
να αυξηθεί κατά £1.462.300 συν Φ.Π.Α.  Ακολούθως, σύµφωνα µε  επιστολή του Τµήµατος 
∆ηµοσίων Έργων ηµερ. 29.5.2008 προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, η 
αναθεωρηµένη εκτίµηση δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στα €10εκ. συν Φ.Π.Α. Επισήµανα 
ότι, µέχρι σήµερα δαπανήθηκε ποσό ύψους £330.000 για την διεξαγωγή των αναγκαίων µελετών. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατήρησα ότι,  παρόλο που η στέγαση της Α.Π.Α. είχε κριθεί ως 
επιτακτική για την προστασία των πτητικών µέσων της Αστυνοµίας, το έργο ακόµα εκκρεµεί µε 
αποτέλεσµα, εκτός της σηµαντικής αύξησης στην εκτιµηµένη δαπάνη του έργου, τα πτητικά µέσα 
να βρίσκονται, σύµφωνα µε σχετική αλληλογραφία της Αστυνοµίας, εκτεθειµένα στην αλµύρα και 
την υγρασία της θάλασσας και να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα οξείδωσης σε βαθµό που 
κρίνεται αντιοικονοµική η επιδιόρθωσή τους. Επεσήµανα επίσης ότι, σύµφωνα µε σχετική 
αλληλογραφία, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στις 2.11.2006 στο αεροπλάνο 
«ΕΡΜΗΣ», διαπιστώθηκε ότι η οξείδωση που ήδη υπήρχε σ’ αυτό λόγω έλλειψης κατάλληλου 
υπόστεγου, επεκτάθηκε µε αποτέλεσµα η καθήλωσή του να κριθεί επιβεβληµένη.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως η 
ανέγερση του κτιρίου για τις ανάγκες της Αεροπορικής Πτέρυγας Αστυνοµίας στο Αεροδρόµιο 
Λάρνακας θεωρείται ως έργο προτεραιότητας και έχει συµπεριληφθεί στα προγραµµατισµένα έργα 
του Υπουργείου τα οποία έχουν προωθηθεί για υλοποίηση στα πλαίσια του Προϋπολογισµού του 
Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 2009-2011.  Το έργο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
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της ετοιµασίας των εγγράφων για προκήρυξη προσφορών, θα προωθηθεί µε τη µέθοδο Μελέτη-
Κατασκευή, µε την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες αρχιτεκτονικές µελέτες στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό.  Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναµένεται τον Μάιο του 2009, 
η αποπεράτωση του Τµήµατος Α΄ (υπόστεγο) τον Σεπτέµβριο 2010 και η αποπεράτωση του 
Τµήµατος Β΄ (γραφεία) τον Ιανουάριο του 2011. 

Αντικατάσταση/ανανέωση του µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας.  Σύµφωνα µε στοιχεία του 
Μηχανουργείου και του Γραφείου Μεταφορών της Αστυνοµίας, ο µηχανοκίνητος  στόλος της 
Αστυνοµίας ανέρχεται σε 1 170 οχήµατα από τα οποία, 52 έχουν ηλικία πέραν των 15 ετών, 91 
ηλικία 11 µέχρι 15 ετών, 607 ηλικία 6 µέχρι 10 ετών, και 420 ηλικία πέντε ετών ή µικρότερη.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ποσά που δαπανώνται κάθε χρόνο για τη συντήρηση των οχηµάτων της 
Αστυνοµίας (2007: £396.115, 2006: £407.345), εισηγήθηκα όπως λαµβάνονται όλα τα µέτρα για 
την έγκαιρη αντικατάσταση των οχηµάτων της Αστυνοµίας µετά την παρέλευση της ωφέλιµης 
οικονοµικής ζωής τους ώστε να µην επηρεάζεται αρνητικά η επιχειρησιακή ικανότητα της 
Αστυνοµίας και να περιοριστεί το κόστος συντήρησης. 

Η Αστυνοµία έχει ετοιµάσει µεσοπρόθεσµο σχέδιο αντικατάστασης/ανανέωσης του µηχανοκίνητου 
στόλου της για τα έτη 2007 µέχρι 2010, σύµφωνα µε το οποίο θα αντικατασταθούν 496 
επιχειρησιακά οχήµατα και θα αγοραστούν επιπλέον άλλα 34 για ενίσχυση του στόλου 
επιχειρησιακών οχηµάτων. Επιπρόσθετα, προγραµµατίζεται η αντικατάσταση/ενίσχυση του στόλου 
σε βοηθητικά οχήµατα. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
προϋπόθεση υλοποίησης του σχεδίου είναι όπως όλα τα προτεινόµενα ποσά στους ετήσιους 
προϋπολογισµούς εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Μηχανογράφηση Αποθηκών.   

(α)  Προσφορά αρ. ∆΄31/2005 για την επέκταση λογισµικών του µηχανογραφηµένου 
συστήµατος της Αστυνοµίας.  Το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως, κατά τη συνεδρία του ηµερ. 5.8.2005, κατακύρωσε την πιο πάνω προσφορά σε 
εταιρεία, για το ποσό των £835.472, πλέον ΦΠΑ.  Σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση η οποία  
υπογράφηκε στις 31.8.2005, η πληρωµή ποσού ίσου µε το 10% του κόστους αγοράς θα γινόταν µε την 
υπογραφή του συµβολαίου, το 20% του κόστους µε την καταγραφή και αποδοχή των προδιαγραφών 
της κάθε εφαρµογής, 40% του κόστους αγοράς θα γινόταν µε την εγκατάσταση και λειτουργία της κάθε 
εφαρµογής και  η τελική πληρωµή του έργου, εκτός του ποσού της συντήρησης και λειτουργικής 
υποστήριξης, ίση µε το 30% του κόστους αγοράς, θα γινόταν µε την ολοκλήρωση του έργου και την 
έκδοση του τελικού πιστοποιητικού αποδοχής. 

Στην υπό αναφορά σύµβαση, περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων εφαρµογών, η µηχανογράφηση των 
αποθηκών της Αστυνοµίας, µε κόστος £71.836 πλέον ΦΠΑ. Σύµφωνα µε τους όρους του σχετικού 
διαγωνισµού, η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται από όλες τις αποθήκες της 
Αστυνοµίας και το µηχανουργείο και θα παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός συστήµατος διαχείρισης 
αποθήκης.  

Παρατήρησα ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης της 
Αστυνοµίας, η εφαρµογή του µηχανογραφηµένου συστήµατος στην αποθήκη της Αεροπορικής 
Πτέρυγας της Αστυνοµίας, στην οπλαποθήκη και το οπλουργείο ακόµα εκκρεµεί, ενώ όσον αφορά 
στην αποθήκη του Αρχηγείου και τις αποθήκες των Επαρχιών/Τµηµάτων/ Μονάδων/ Υπηρεσιών 
της Αστυνοµίας, όπου το εν λόγω σύστηµα εφαρµόστηκε από τις 30.4.2007, εκκρεµεί η 
µηχανογράφηση των ειδών µε σειριακή αρίθµηση. Το σύστηµα µηχανογράφησης των υπόλοιπων 
αποθηκών εφαρµόστηκε σταδιακά κατά την περίοδο 22.2.2007 µέχρι 11.5.2007. Επίσης, σύµφωνα 
µε σχετική επιστολή του Αρχηγείου Αστυνοµίας προς την προµηθεύτρια εταιρεία ηµερ. 16.2.2007, 
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υπήρχαν ακόµα αρκετά κρίσιµα προβλήµατα, παρόλο που η εταιρεία είχε δεσµευτεί να επιλύσει 
όλα τα σχετικά προβλήµατα µέχρι το τέλος του 2006. 

Παρά τα πιο πάνω, το σχετικό πιστοποιητικό τελικής αποδοχής της µηχανογράφησης των 
αποθηκών εκδόθηκε στις 27.11.2006 και στις 29.11.2006 έγιναν οι πληρωµές του 40% του 
κόστους αγοράς το οποίο αφορούσε στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος 
µηχανογράφησης των αποθηκών και του 30% του κόστους αγοράς το οποίο αφορούσε στην τελική 
πληρωµή της εν λόγω εφαρµογής.  Όπως προκύπτει, το σχετικό πιστοποιητικό παραλαβής 
εκδόθηκε και στη συνέχεια καταβλήθηκε ολόκληρη η αξία της εν λόγω εφαρµογής στην 
προµηθεύτρια εταιρεία ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα εκκρεµότητες και προβλήµατα, και 
πριν την εφαρµογή της σε όλες τις αποθήκες της Αστυνοµίας. 

Παρατήρησα ότι, παρόλο που µέχρι την ηµεροµηνία αποπεράτωσης του ελέγχου από την 
Υπηρεσία µου είχαν παρέλθει περισσότερο από 20 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού παραλαβής του συστήµατος διαχείρισης αποθεµάτων και παρόλο που είχε λήξει η 
δωδεκάµηνη περίοδος εγγύησης του συστήµατος και βρισκόµαστε ήδη στην περίοδο συντήρησης, 
για την οποία η Αστυνοµία χρεώνεται £11.611 (€19.839) ανά έτος, το σύστηµα δεν έχει ουσιαστικά 
ολοκληρωθεί αφού δεν υποστήριζε ακόµα κινήσεις ειδών µε σειριακή αρίθµηση.  

Επίσης, κατόπιν σχετικής σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνοµίας µε 
εκπροσώπους της εταιρείας η οποία ανέπτυξε το σύστηµα, η τελευταία, µε επιστολή της ηµερ. 
5.7.2006, δεσµεύτηκε όπως αναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, τη 
σύνδεση του υπό αναφορά συστήµατος µε το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής και 
Οικονοµικής Πληροφόρησης (FIMAS) του Γενικού Λογιστηρίου.  Επισήµανα ότι, παρόλο που από 
τότε έχει παρέλθει πέραν του ενός έτους, το θέµα αυτό βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι 
στους όρους του διαγωνισµού και στις τεχνικές προδιαγραφές δεν περιείχετο ρητή διάταξη ότι το 
σύστηµα θα δέχεται καταχωρίσεις για αντικείµενα που έχουν σειριακή αρίθµηση, ωστόσο η 
Αναθέτουσα Αρχή θεώρησε αυτονόητο ότι ένα σύστηµα αποθηκών θα έπρεπε να προνοεί τέτοια 
διευκόλυνση.  Στο στάδιο της παραλαβής δεν είχε εντοπιστεί το κενό το οποίο παρατηρήθηκε όµως 
στο στάδιο της εφαρµογής.  Η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από την εταιρεία τη σχετική συµπλήρωση, 
η οποία σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία που ανέπτυξε το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
προέβησαν στην επίλυσή του και από την 1.9.2008 το πρόγραµµα καλύπτει και τη σειριακή 
αρίθµηση. 

Όσον αφορά στη δέσµευση της εταιρείας για σύνδεση του συστήµατος µε το σύστηµα FIMAS µε 
πληροφόρησε ότι αναµένεται, µέχρι το τέλος του χρόνου, να παραδοθεί από την εταιρεία. 

(β) Λειτουργία Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων. Σύµφωνα µε επιστολή  ηµερ. 
26.4.2007, το σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων τέθηκε σε εφαρµογή στις 30.4.2007 και στο 
παρόν στάδιο θα χρησιµοποιείται παράλληλα µε τις υπάρχουσες διαδικασίες των αποθηκών, 
δηλαδή των Καθολικών Αποθήκης και των Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων. Αµέσως µετά την 
εφαρµογή του συστήµατος διενεργήθηκαν επισκέψεις από άτοµα του Τµήµατος Μελετών και 
Ανάπτυξης σε όλες τις αποθήκες µε σκοπό την εκπαίδευση των χρηστών του συστήµατος σε 
προσωπική βάση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Μετά από τις επισκέψεις αυτές, οι 
χρήστες αναµένονταν να συνεχίσουν µε την καταχώριση των αποθεµάτων και των περιουσιακών 
στοιχείων στο σύστηµα και την καταχώριση των καθηµερινών συναλλαγών, παράλληλα µε την 
τήρηση των Καθολικών Αποθήκης και των Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων. 

Από στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος Μελετών και Ανάπτυξης, προκύπτει ότι ενώ κάποιες από τις 
αποθήκες έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες και έχουν θέσει σε πλήρη εφαρµογή το σύστηµα 
διαχείρισης αποθεµάτων, εντούτοις κάποιες άλλες αποθήκες δεν έχουν ολοκληρώσει καν την 
καταχώριση του αρχικού αποθέµατος στο σύστηµα, ενώ από δειγµατοληπτικό έλεγχο της 
Υπηρεσίας µου σε αποθήκες της Αστυνοµίας, παρατηρήθηκαν αδυναµίες σε σχέση µε την 
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εφαρµογή και λειτουργία του συστήµατος. Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως γίνει 
καταµέτρηση και καταχώριση στο νέο σύστηµα του ορθού αποθέµατος που βρίσκεται στις 
αποθήκες της Αστυνοµίας, γίνεται συνεχής παρακολούθηση των χρηστών στις διάφορες αποθήκες 
ως προς την τήρηση όλων των οδηγιών που δόθηκαν καθώς και για την πρόοδό τους ως προς τη 
χρήση του συστήµατος και ζητηθεί η έγκριση του συστήµατος από τον Γενικό Λογιστή, σύµφωνα 
µε τους Κανονισµούς Αποθηκών αρ. 13, 14 και 15, προτού καταργηθούν οι υπάρχουσες 
διαδικασίες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι µε 
την ολοκλήρωση της καταχώρισης των αποθεµάτων και περιουσιακών στοιχείων στο σύστηµα, 
που υπολογίζεται στις αρχές του 2009, θα ζητηθεί η έγκριση του συστήµατος από το Γενικό 
Λογιστή, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών αρ. 13, 14 και 15 και τότε θα καταργηθούν οι 
υπάρχουσες διαδικασίες. 

Επιπρόσθετα, µε πληροφόρησε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στο Μηχανουργείο, στο 
οποίο η οριστικοποίηση των κινήσεων έκδοσης αποθεµάτων, εκκρεµεί για µεγάλο όγκο εργασιών, 
λόγω του ότι έχει διπλασιασθεί ο όγκος καταχωρίσεων, αφού το ίδιο το προσωπικό της αποθήκης, 
είναι υποχρεωµένο, µέχρι κατάργησης του παλαιού µηχανογραφηµένου συστήµατος, να 
καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες κινήσεων αποθεµάτων και στα δύο µηχανογραφηµένα 
συστήµατα (στο παλαιό και στο νέο).  Το νέο σύστηµα, εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλά 
προβλήµατα τα οποία δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την εργασία  του προσωπικού της 
αποθήκης.  

Υπόγειες οπλαποθήκες. Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος,  
σύµφωνα µε επιστολή του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας ηµερ. 
14.11.2005, κατά τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης σε δύο από τις πέντε υφιστάµενες υπόγειες 
οπλαποθήκες της Αστυνοµίας στις 11.11.2005, διαπιστώθηκε ότι οι πιο πάνω οπλαποθήκες είναι 
ακατάλληλες προς χρήση και προτάθηκε η άµεση εκκένωσή τους.  Με βάση τις πιο πάνω 
συστάσεις, οι δύο οπλαποθήκες εκκενώθηκαν και τα υλικά τους µεταφέρθηκαν σε αίθουσες 
εκπαιδεύσεως άλλου Τµήµατος της Αστυνοµίας οι οποίες βρίσκονται σε µικρή απόσταση από 
κεντρική λεωφόρο, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους.  Από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας µου 
στις 29.6.2006 επισήµανα ότι οι υπόλοιπες τρεις οπλαποθήκες των οποίων η κατάσταση φαινόταν 
παρόµοια µε τις άλλες δύο οπλαποθήκες που εκκενώθηκαν, συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται 
λόγω έλλειψης κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου. Μετά την επισήµανσή µου, η Αστυνοµία 
προέβη σε διευθετήσεις για µεταφορά των υλικών που υπήρχαν στις οπλαποθήκες αυτές σε 
αποθήκες που παραχωρήθηκαν από την Εθνική Φρουρά. Για την επίλυση του προβλήµατος, 
ζητήθηκε από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων η εκπόνηση µελέτης για την ανέγερση νέων σύγχρονων 
οπλαποθηκών η οποία έχει ολοκληρωθεί, και αναµένεται να δοθεί άδεια από το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως για να προκηρυχθούν οι προσφορές.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την έκδοση Πολεοδοµικής Άδειας για το έργο και έχει 
προκηρυχθεί η προσφορά για την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, η οποία βρίσκεται στο 
στάδιο της αξιολόγησης.  Επίσης µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, 
οι οικοδοµικές εργασίες αναµένεται να αρχίσουν περί το τέλος Οκτωβρίου 2008 νοουµένου ότι δεν 
θα υπάρξουν ενστάσεις στην κατακύρωση των προσφορών, και ότι θα διαρκέσουν εννιά µήνες. 

Αποθήκη οπλισµού και πυροµαχικών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας. Η αποθήκη 
οπλισµού και πυροµαχικών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας σχεδόν εφάπτεται των αντλιών 
και δεξαµενών των καυσίµων, πράγµα που, κατά την άποψή µου, εγκυµονεί αυξηµένους κινδύνους 
πρόκλησης ατυχήµατος. Επίσης, λόγω έλλειψης επαρκούς αποθηκευτικού χώρου, ο οπλισµός και 
τα πυροµαχικά δεν είναι κατάλληλα τακτοποιηµένα, ούτε και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά, 
όπως προνοείται στον Κανονισµό Αποθηκών Αποθηκών αρ.10. 
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι οι 
αντλίες και δεξαµενές των καυσίµων, οι οποίες εφάπτονται των αποθηκών οπλισµού και 
πυροµαχικών, θα καταργηθούν σύντοµα καθότι αναµένεται να εφαρµοστεί πλήρως το νέο σύστηµα 
προµήθειας καυσίµων µε τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών. 

Όσον αφορά στο πρόβληµα έλλειψης επαρκούς αποθηκευτικού χώρου του οπλισµού και των 
πυροµαχικών, µε πληροφόρησε ότι αυτό θα εκλείψει µε την ανέγερση νέας Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Λάρνακας. 
Αποθήκη Τηλεπικοινωνιών Αρχηγείου Αστυνοµίας.  Παρατήρησα ότι αρκετά υλικά που 
βρίσκονται στην αποθήκη τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος ∆΄ Επιστηµονικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης του Αρχηγείου Αστυνοµίας παραµένουν ακίνητα για µεγάλη χρονική περίοδο, µέχρι 
και 17 χρόνια και εισηγήθηκα όπως, σε περίπτωση που αυτά δεν βρίσκονται πλέον σε 
χρησιµοποιήσιµη κατάσταση ή δεν αναµένεται να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά, ακολουθηθούν οι 
σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισµούς Αποθηκών αρ.62-64 για εκποίηση ή/και 
διάθεσή τους. 

Επιπρόσθετα, παρατήρησα ότι το µέλος της Αστυνοµίας που ήταν υπεύθυνο για την πιο πάνω 
αποθήκη αποχώρησε µε προαφυπηρετική άδεια από τις 23.5.2007, µε αποτέλεσµα η διαχείριση 
της αποθήκης να ανατεθεί σε άλλο µέλος της Αστυνοµίας, χωρίς να διενεργηθεί η προνοούµενη 
από τους Κανονισµούς Αποθηκών φυσική απογραφή των αποθεµάτων και τακτοποίηση τυχόν 
ελλειµµάτων και πλεονασµάτων  ούτε η ετοιµασία του σχετικού πιστοποιητικού παράδοσης και 
παραλαβής της αποθήκης. 

∆ιαπίστωσα επίσης ότι εξοπλισµός που παραλαµβάνεται από το εργαστήριο επισκευών 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για επιδιόρθωση ή επισκευή παραµένει στο εν λόγω εργαστήριο 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι και ένα χρόνο, χωρίς να τύχει της σχετικής επιδιόρθωσης ή 
επισκευής και εισηγήθηκα όπως, στις περιπτώσεις όπου αξιολογηθεί ότι ο εξοπλισµός αυτός δεν 
µπορεί να επιδιορθωθεί ή επισκευαστεί, µεταφέρεται σε άλλο κατάλληλο µητρώο ή κατάσταση και 
ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισµούς Αποθηκών για εκποίηση 
ή/και διάθεσή του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι λόγω 
της φύσης των εργασιών της αποθήκης, το κλείσιµο της αποθήκης για σκοπούς απογραφής είναι 
ανέφικτο γιατί υπολογίζεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 30 ηµέρες για ολοκλήρωσή της.  Όσον αφορά 
στον εξοπλισµό που παραλαµβάνεται από το εργαστήριο επισκευών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 
για επιδιόρθωση ή επισκευή µε πληροφόρησε ότι δεν παραµένει στην αποθήκη Τηλεπικοινωνιών για 
επιδιόρθωση πέραν των τριών µηνών εκτός και αν για την επιδιόρθωση του χρειάζονται εξαρτήµατα 
που δεν είναι άµεσα διαθέσιµα από την αποθήκη του Τµήµατος ∆΄ του Αρχηγείου Αστυνοµίας.  Σε 
τέτοια περίπτωση παραµένουν στην αποθήκη µέχρι την παραλαβή των εξαρτηµάτων τα οποία 
αποκτούνται µε προσφορές που γίνονται µια φορά το χρόνο. 

Νέο σύστηµα προµήθειας καυσίµων µε τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών. Όπως ανέφερα και στην 
Έκθεσή µου για το 2006, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστή αρ. 1610 και αρ. 1619, ηµερ. 
14.11.2006 και 8.5.2007, αντίστοιχα, το Γενικό Λογιστήριο εφάρµοσε από την 1.6.2007 νέο σύστηµα 
αγοράς καυσίµων µε τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας καυσίµων της εταιρείας µε την οποία το κράτος έχει 
συµβληθεί για την αγορά καυσίµων από όλες τις κρατικές υπηρεσίες.  

Ο Αρχηγός Αστυνοµίας, µε σχετική επιστολή του ηµερ 8.1.2007 προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως, ζήτησε την εξαίρεση της Αστυνοµίας από το εν λόγω σύστηµα, αναφέροντας ότι, 
παρά το γεγονός ότι θα προκύψουν αρκετά πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του συστήµατος, η 
Αστυνοµία διαθέτει ιδιόκτητους σταθµούς καυσίµων σε όλες σχεδόν τις Επαρχίες και το υφιστάµενο 
σύστηµα καυσοδοσίας κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητικό. 

Ενόψει των αναµενόµενων εξοικονοµήσεων και άλλων πλεονεκτηµάτων που θα προέκυπταν 
εισηγήθηκα όπως επαναξιολογηθεί το ενδεχόµενο υιοθέτησης του νέου συστήµατος προµήθειας 
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καυσίµων από την Αστυνοµία, µε αποτέλεσµα το εν λόγω σύστηµα να τεθεί σε πιλοτική εφαρµογή για το 
Τµήµα Β΄ του Αρχηγείου Αστυνοµίας (Τροχαία) και την Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών από την 
1.10.2007, να εφαρµοστεί για τα οχήµατα όλων των υπόλοιπων Τµηµάτων/Μονάδων/Υπηρεσιών του 
Αρχηγείου Αστυνοµίας από την 1.2.2008 και να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή για όλη την Αστυνοµία από την 
1.4.2008. 

Λαµβάνοντας υπόψη  την επιτυχή εφαρµογή του πιο πάνω συστήµατος, καθώς και το πολύ µικρό 
ποσοστό χρήσης του πρατηρίου του εφοδιασµού καυσίµου του Αρχηγείου Αστυνοµίας, η 
Αστυνοµία µελετά το ενδεχόµενο τερµατισµού της λειτουργίας του υπό αναφορά πρατηρίου και 
στις 24.4.2008 συστάθηκε στο Αρχηγείο Αστυνοµίας Επιτροπή για διεξαγωγή µελέτης µε σκοπό 
την εξεύρεση κατάλληλου χώρου αποθήκευσης των στρατηγικών αποθεµάτων καυσίµων της 
Αστυνοµίας, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. 

Αιφνιδιαστικός έλεγχος των αποθεµάτων καυσίµων του αυτοκινητολιµένα Αθαλάσσας. Όπως 
ανέφερα και στην Έκθεση που για το προηγούµενο έτος, από έλεγχο στα αποθέµατα πετρελαίου και 
αµόλυβδης βενζίνης που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία µου στις 23.3.2006 και 14.6.2007, προέκυψαν 
πλεονάσµατα 900 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης και 462 λίτρων πετρελαίου, αντίστοιχα. Επίσης από 
παρόµοιο έλεγχο του Κλάδου  Ελέγχου Αποθηκών του Γενικού Λογιστηρίου στις 13.4.2006, προέκυψαν 
πλεονάσµατα 550 λίτρων πετρελαίου και 228 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης. Εισηγήθηκα τη διερεύνηση 
των συνθηκών κάτω από τις οποίες προέκυψαν τα πλεονάσµατα, και, όπως πληροφορήθηκα, η 
Αστυνοµία ζήτησε τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου από το Γενικό Λογιστή.  Επίσης, εισηγήθηκα τη 
διενέργεια τακτικών ελέγχων στα αποθέµατα καυσίµων, µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν 
διαφορών και για το σκοπό αυτό ορίστηκε, από την Αστυνοµία, τριµελής επιτροπή η οποία θα εποπτεύει 
πάνω σε συστηµατική βάση την καλή λειτουργία του συστήµατος παροχής καυσίµων. Όπως αναφέρω 
και πιο πάνω, η Αστυνοµία µελετά το ενδεχόµενο τερµατισµού της λειτουργίας του υπό αναφορά 
πρατηρίου.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι στις 
26, 28 και 29.8.2008 διενεργήθηκε ογκοµετρικός έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι εκ πρώτης όψεως 
υπάρχει διαρροή βενζίνης.  Το διαθέσιµο καύσιµο αντλήθηκε από την προβληµατική δεξαµενή.  
Πρόθεση της Αστυνοµίας είναι η εγκατάλειψη του πρατηρίου αφού τα αστυνοµικά οχήµατα θα 
εφοδιάζονται µε καύσιµα µε την τήρηση ηλεκτρονικών καρτών από τα πρατήρια της εταιρείας µε 
την οποία το κράτος έχει συµβληθεί για την αγορά καυσίµων από όλες τις κρατικές υπηρεσίες. 

Απαλλοτριώσεις 

(α) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 23.5 του 
Συντάγµατος, εάν εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία της απαλλοτρίωσης δεν επιτευχθεί ο 
σκοπός της, τότε η απαλλοτριούσα αρχή είναι υποχρεωµένη να προσφέρει την απαλλοτριωθείσα 
ιδιοκτησία στον αρχικό της ιδιοκτήτη, στην τιµή που την απέκτησε. 

∆ιαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή αρχειοθέτηση ή σχετικό µητρώο των τεµαχίων που 
απαλλοτριώθηκαν για ανέγερση κτιρίων της Αστυνοµίας, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η 
παρακολούθηση της τήρησης της πιο πάνω συνταγµατικής πρόνοιας. Εισηγήθηκα όπως οι 
υποθέσεις απαλλοτρίωσης τηρούνται σε ξεχωριστό φάκελο ή καταχωρίζονται σε σχετικό µητρώο 
και εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να λαµβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα µέτρα 
για υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης µέσα στις καθορισµένες από το Σύνταγµα 
προθεσµίες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι το 
µητρώο παρακολούθησης απαλλοτριώσεων ετοιµάζεται από το αρµόδιο γραφείο του Αρχηγείου 
Αστυνοµίας και σε αυτό θα περιληφθούν όλα τα τεµάχια που έχουν απαλλοτριωθεί µε σκοπό την 
ανέγερση κτιρίων Αστυνοµίας. 
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(β) Ακύρωση απαλλοτρίωσης γης στη Λάρνακα. Με το ∆ιάταγµα απαλλοτρίωσης αρ. 613 που 
δηµοσιεύτηκε στις 20.6.1957 απαλλοτριώθηκε τεµάχιο γης, για σκοπούς ανέγερσης αστυνοµικών 
κατοικιών. Το 1963, µέρος της απαλλοτριωθείσας περιουσίας επιστράφηκε στους πρώην 
ιδιοκτήτες, ενώ η υπόλοιπη παρέµεινε εγγεγραµµένη ως ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας, όπου και 
ανεγέρθηκαν κατοικίες για τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης. Μέρος του τεµαχίου παρέµεινε 
ανεκµετάλλευτο. Σε κατοπινό στάδιο, η πρώην ιδιοκτήτρια διεκδίκησε δικαστικώς την επιστροφή 
του τεµαχίου που παρέµεινε ανεκµετάλλευτο καθώς και µέρος το οποίο σύµφωνα µε τους 
ισχυρισµούς της δεν χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της απαλλοτρίωσης, αφού σε αυτό 
κτίστηκε ευθύς εξ΄ αρχής αστυνοµικός σταθµός.  Σύµφωνα µε την απόφαση της Ολοµέλειας του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου στη σχετική Αναθεωρητική Έφεση, η παράλειψη της ∆ηµοκρατίας να 
επιστρέψει το αξιούµενο από την εφεσείουσα µέρος της απαλλοτριωθείσας περιουσίας κηρύχθηκε 
ως άκυρη. Ωστόσο, επιστράφηκε στην εφεσείουσα µόνο το µέρος του τεµαχίου που παρέµενε 
ανεκµετάλλευτο, εφόσον σύµφωνα µε γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας, ηµερ. 14.10.2005, η 
µόνη υποχρέωση που προέκυπτε έναντι της εφεσείουσας ήταν η επιστροφή του ανεκµετάλλευτου 
µέρους του τεµαχίου, ενώ η επιστροφή άλλου τµήµατος του ακινήτου είναι υποθετική και δεν 
υπάρχει για αυτή οποιαδήποτε νοµική υποχρέωση. 

Στις 14.4.2006 η πρώην ιδιοκτήτρια κατέθεσε νέα προσφυγή, µε την οποία ζητούσε την επιστροφή 
και του υπόλοιπου µέρους του τεµαχίου που δεν χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της 
απαλλοτρίωσης, στο οποίο βρίσκεται οικοδοµηµένο το κτίριο όπου στεγάζονται σήµερα το Τµήµα 
Τηλεπικοινωνιών Λάρνακας-Αµµοχώστου, το κλιµάκιο της Υ.ΚΑ.Ν. και αστυνοµικά κρατητήρια. Το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε απόφασή του ηµερ. 15.4.2008, απέρριψε την υπό αναφορά προσφυγή 
λόγω δεδικασµένου, εφόσον η αξίωση της αιτήτριας έχει ήδη ικανοποιηθεί µε την απόφαση σε 
σχέση µε την Αναθεωρητική Έφεση, αναφέροντας ότι «αν η διοίκηση παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου η καταχώριση νέας προσφυγής δεν είναι ο 
κατάλληλος τρόπος αντίδρασης».  Η Αστυνοµία, µε επιστολές της προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµοσίας Τάξεως, µε αρ. φακ. 75/9 και ηµερ. 12.5.2006 και 13.4.2007, επισήµανε ότι τυχόν 
επιστροφή του υπόλοιπου µέρους του τεµαχίου στην πρώην ιδιοκτήτρια θα επιφέρει σοβαρά 
λειτουργικά προβλήµατα στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας και στις ζωτικής σηµασίας 
υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο που βρίσκεται εντός του τεµαχίου. Βάσει τούτου, ζητήθηκε 
επανειληµµένα η επίσχεση ή επαναπόκτηση του τεµαχίου στη βάση της σηµερινής του χρήσης και 
το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 66.002 και ηµερ. 29.8.2007, ενέκρινε την 
έκδοση σχετικού διατάγµατος επίσχεσης. Το διάταγµα δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις 31.8.2007. Μετά την έκδοση του διατάγµατος επίσχεσης η πρώην ιδιοκτήτρια 
κατέθεσε άλλες τρεις προσφυγές µε τις οποίες αξιώνει ότι το διάταγµα επίσχεσης είναι άκυρο και 
παράνοµο και στερούµενο έννοµου αποτελέσµατος, ενώ παράλληλα διεκδικεί αποζηµιώσεις σε 
σχέση µε τα ακίνητά της, η εκδίκαση των οποίων ακόµα εκκρεµεί. 

(γ) Ανέγερση νέας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας.  Στις 29.10.1993 εκδόθηκε διάταγµα 
απαλλοτρίωσης ιδιωτικής γης µε σκοπό την ανέγερση νέων Κυβερνητικών επαρχιακών  γραφείων 
της Λάρνακας.   Ένας εκ των ιδιοκτητών των επηρεαζόµενων τεµαχίων ζήτησε, µε επιστολή του 
ηµερ. 21.5.1998, την επιστροφή, σε αυτόν, της περιουσίας του, αφού είχε παρέλθει η 
προνοούµενη από το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία περίοδος των τριών ετών χωρίς να επιτευχθεί ο 
στόχος της απαλλοτρίωσης.  Το αίτηµα του ιδιώτη υποβλήθηκε επανειληµµένα, και κατόπιν 
επιστολής του ηµερ. 16.7.2004, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως απαλλοτριούσα Αρχή, µε επιστολή 
του ηµερ. 26.8.2004, αρνήθηκε την επιστροφή των εν λόγω τεµαχίων στον ιδιώτη. Προηγουµένως, 
σε σύσκεψη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ηµερ. 4.7.2002 αποφασίστηκε όπως, αντί 
των κτιρίων που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, η απαλλοτριωθείσα περιουσία χρησιµοποιηθεί για την 
ανέγερση, µεταξύ άλλων, της νέας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας. 

Ο ιδιώτης καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο το οποίο, µε απόφασή του ηµερ. 
7.9.2006 ακύρωσε την απόφαση της απαλλοτριούσας Αρχής για µη επιστροφή, σε αυτόν, της 
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περιουσίας του, αφού, αφενός, ο αρχικός σκοπός της απαλλοτρίωσης είχε εγκαταλειφθεί και 
αφετέρου, παρήλθε η περίοδος των τριών ετών από την ηµεροµηνία απαλλοτρίωσης χωρίς να 
επιτευχθεί ο σκοπός της. Μετά από την πιο πάνω απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, άλλοι 
επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες τεµαχίων που αφορούσαν στο ίδιο διάταγµα απαλλοτρίωσης, αξίωσαν 
την επιστροφή, σε αυτούς, της περιουσίας τους, αίτηµα που και πάλι δεν έγινε αποδεκτό από την 
απαλλοτριούσα Αρχή, µε αποτέλεσµα ορισµένοι από αυτούς να εκφράσουν, µέσω των δικηγόρων 
τους,  την πρόθεσή τους για προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε, στις 29.8.2007, όπως 
εκχωρήσει την εξουσία, στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, να προχωρήσει στην 
έκδοση διατάγµατος επίσχεσης για τα τεµάχια στα οποία θα ανεγερθεί, µεταξύ άλλων, η νέα 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας. Το εν λόγω διάταγµα επίσχεσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 11.4.2008 εναντίον του οποίου, όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου, έχουν κατατεθεί τρεις προσφυγές από πρώην ιδιοκτήτες των 
τεµαχίων, η εκδίκαση των οποίων ακόµα εκκρεµεί. 

Το έργο της ανέγερσης της νέας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας περιλήφθηκε στους 
Προϋπολογισµούς για τα έτη 2005, 2006 και 2007 χωρίς πρόνοια, ενώ στον Προϋπολογισµό του 
2008 περιλήφθηκε συνολική πρόνοια ύψους £200.000 σε σχέση µε την ανέγερση νέων κτιρίων για 
την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Μόρφου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
η ανέγερση της νέας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας έχει συµπεριληφθεί στα 
προγραµµατισµένα έργα του Υπουργείου τα οποία θα προωθηθούν για υλοποίηση στα πλαίσια 
του Προϋπολογισµού του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 2009-2011. 

Ανέγερση νέου Αστυνοµικού Σταθµού και κρατητηρίων στην Πάφο. Σύµφωνα µε επιστολή 
του Αρχηγείου ηµερ. 20.12.2006, προς τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Πάφου, οι µελέτες για την 
ανέγερση νέου Κεντρικού Αστυνοµικού Σταθµού και κρατητηρίων στην Πάφο αναµενόταν ότι θα 
ολοκληρώνονταν τον Μάιο του 2007, ενώ οι οικοδοµικές εργασίες θα ξεκινούσαν τον Σεπτέµβριο 
του 2007. Ακολούθως, σε νέα επιστολή του Αρχηγείου ηµερ. 1.8.2007, προς το Γραφείο 
Προγραµµατισµού, αναφέρεται ότι το έργο θα είναι έτοιµο για προσφοροδότηση το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 2007, µε προκαταρκτικό κόστος £4.200.000 (€7.176.126) συν 
ΦΠΑ. Τέλος, ενώ σε επιστολή του Υπεύθυνου Γραφείου Οικήσεως ηµερ. 9.10.2007, αναφέρεται ότι 
οι οικοδοµικές εργασίες θα άρχιζαν τον Φεβρουάριο του 2008 και το έργο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2009, αντιλαµβάνοµαι ότι οι οικοδοµικές εργασίες δεν έχουν ακόµη 
ξεκινήσει.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως η ανέγερση της Α΄ Φάσης της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου έχει ήδη 
ξεκινήσει τον Μάιο του 2008 και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέµβριο του 2009.  Οι 
καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης του έργου οφείλονται σε προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν κατά τη προσφοροδότηση του έργου.  Επιπρόσθετα, η Β΄  Φάση του έργου, µε 
την οποία θα ολοκληρωθεί το κτίριο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου, βρίσκεται στο στάδιο της 
εκπόνησης των αρχιτεκτονικών µελετών. 

Ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και φύλαξη τεκµηρίων στην Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση Πάφου. Η Αστυνοµία, µε επιστολή της ηµερ. 3.4.2007 προς τα Τµήµατα ∆ηµοσίων Έργων 
και Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, ανέφερε ότι η πόρτα της αποθήκης τεκµηρίων του κλιµακίου της 
Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Πάφου είναι ξύλινη και δεν παρέχει οποιαδήποτε 
ασφάλεια, ενώ δεν υπάρχει στην αποθήκη σύστηµα εξαερισµού, και υπέδειξε την ανάγκη για την εκτέλεση 
των απαιτούµενων βελτιωτικών εργασιών. Το πρόβληµα επισηµαίνεται και σε επιστολή ηµερ. 19.4.2007 
του ∆ιοικητή της ΥΚΑΝ προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας. 
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Επίσης, παρόλο που, από απροειδοποίητο έλεγχο που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεως 
και Ελέγχου του Αρχηγείου στον Κεντρικό Σταθµό Πάφου, τον ∆εκέµβριο του 2006, διαπιστώθηκε, 
µεταξύ άλλων, ότι υπήρχε σοβαρό πρόβληµα φύλαξης τεκµηρίων υποθέσεων, ορισµένα από τα οποία, 
όπως αναφέρεται, φυλάσσονται στην αίθουσα διαλέξεων µε αποτέλεσµα να µην παρέχεται ούτε η 
ελάχιστη ασφάλεια, δεν φαίνεται να λήφθηκαν έγκαιρα οποιαδήποτε µέτρα για αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

Στις 14.12.2007, σηµειώθηκε διάρρηξη και κλοπή τεκµηρίων από τον Κεντρικό Σταθµό.  Επίσης, κατά 
τον έλεγχο της Υπηρεσίας µου το Μάρτιο του 2008 διαπιστώθηκε ότι οι χώροι αποθήκευσης τεκµηρίων 
εξακολουθούσαν να είναι υπερπλήρεις, µε συνέπεια να φυλάσσονται τεκµήρια σε χώρους που δεν 
παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια, όπως εµπορευµατοκιβώτια που βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο 
εντός του Κεντρικού Σταθµού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι η 
κατάσταση αναφορικά µε την αποθήκη τεκµηρίων του Κλιµακίου της ΥΚΑΝ Πάφου, παραµένει η ίδια 
εκτός από την τοποθέτηση µεταλλικών σχάρων έξω από την πόρτα και ότι η Αστυνοµία έχει θέσει το 
θέµα ενώπιον του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, χωρίς µέχρι στιγµής να επιλυθεί. 

Όσον αφορά στα τεκµήρια που φυλάσσονταν στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 
Πάφου, µε πληροφόρησε ότι αυτά έχουν ήδη µεταφερθεί και φυλάσσονται σε πιο ασφαλείς χώρους. 

Μεταστέγαση του Αστυνοµικού Σταθµού Στροβόλου.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, ο Αστυνοµικός Σταθµός Στροβόλου στεγάζεται από 1.7.2002, προσωρινά, σε κτίριο 
που ανήκει στο ∆ήµο Στροβόλου και ο τελευταίος, µε τη λήξη του συµβολαίου ενοικίασης στις 
30.6.2004, ζήτησε την επιστροφή του.   Για τη µεταστέγαση του Σταθµού, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Λευκωσίας εντόπισε κτίριο, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο, νοουµένου ότι ο ιδιοκτήτης θα προέβαινε 
σε συγκεκριµένες µετατροπές και πρόσθετες κατασκευές χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλιστεί από τον 
ιδιοκτήτη άδεια από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για αλλαγή χρήσης του κτιρίου, από 
κατοικία σε χώρο στέγασης Αστυνοµικού Σταθµού.  Το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε την 
ενοικίαση του πιο πάνω κτιρίου και το σχετικό ενοικιαστήριο έγγραφο υπογράφηκε από τον 
ιδιοκτήτη του κτιρίου και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Λευκωσίας και διαβιβάστηκε στον Αρχηγό 
Αστυνοµίας για υπογραφή.    Λόγω του  προβλήµατος που προέκυψε µε την πολεοδοµική άδεια 
του κτιρίου, ο Αρχηγός δεν υπέγραψε το σχετικό ενοικιαστήριο συµβόλαιο και ο Υπουργός 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στις 24.11.2004 έδωσε οδηγίες όπως ακυρωθούν/ανακληθούν 
όλες οι σχετικές συµφωνίες/ προσυµφωνίες ή οποιεσδήποτε εργασίες που είχε αναλάβει να 
διενεργήσει η Αστυνοµία για ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατήρησα ότι η έρευνα για εντοπισµό κατάλληλου κτιρίου για 
µεταστέγαση του Αστυνοµικού Σταθµού Στροβόλου άρχισε χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων 
µεταξύ της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λευκωσίας και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Στις 27.9.2005 καταχωρίστηκε αγωγή εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου µε την οποία απαιτείται, µεταξύ άλλων, ποσό 
ύψους £29.046 για εργασίες που εκτελέστηκαν σε σχέση µε την αλλαγή χρήσης και επανόρθωση 
του κτιρίου και ποσό ύψους £24.600, το οποίο αντιπροσωπεύει ενοίκια της περιόδου 1.4.2004-
1.9.2005.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, µε σχετική απόφασή του, επιδίκασε την πληρωµή 
αποζηµίωσης ύψους £49.243 στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, πλέον νόµιµο τόκο 8% από λήψεως της 
απόφασης µέχρι εξοφλήσεως. Περαιτέρω, διέταξε την καταβολή του ποσού των £7.029,50 για τα 
έξοδα της αγωγής, περιλαµβανοµένων των εξόδων της απόφασης, πλέον τόκο 8% από λήψεως 
της απόφασης µέχρι εξοφλήσεως, πλέον 15% ΦΠΑ τα οποία, όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου, έχουν ήδη καταβληθεί.  

Μεταστέγαση του Αρχηγείου της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).  Όπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, λόγω κατάρρευσης, στις 27.4.2006, µέρους της 
πλάκας της οροφής του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία του Αρχηγείου της ΥΚΑΝ, προέκυψε 
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άµεση ανάγκη µεταστέγασης της Υπηρεσίας και για το σκοπό αυτό εξευρέθηκε προς ενοικίαση 
διώροφο κτίριο στην περιοχή του Αρχηγείου. 

Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, µε επιστολή του στις 26.6.2006 προς τον ιδιοκτήτη, 
υπέδειξε ότι ο δεύτερος όροφος των γραφείων του κτιρίου δεν καλύπτεται µε πολεοδοµική άδεια 
και θα έπρεπε να υποβληθεί σχετική αίτηση για εξασφάλισή της, κατά παρέκκλιση των προνοιών 
του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας, σύµφωνα µε τους περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 
(Παρεκκλίσεις) Κανονισµούς του 1999 (Κ.∆.Π.309/99), εντός ενός έτους. 

∆ιαπίστωσα ότι, παρόλο που υπογράφηκε σχετικό ενοικιαστήριο έγγραφο µε ηµεροµηνία έναρξης 
της σχετικής µίσθωσης την 28.6.2006, η σχετική αίτηση για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας για 
το δεύτερο όροφο των γραφείων του κτιρίου υποβλήθηκε από το ιδιοκτήτη του κτιρίου στις 
24.11.2006 και η έγκρισή της ακόµα εκκρεµεί.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι το 
θέµα της πολεοδοµικής έγκρισης έχει τεθεί ενώπιον του Συµβουλίου Παρεκκλίσεων το οποίο έχει 
εξουσιοδοτήσει το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως να χορηγήσει την αιτούµενη άδεια, µε όρο 
την εξαγορά των 86 τ.µ., που είναι η υπέρβαση του συντελεστή δόµησης, µε µεταφορά συντελεστή 
από διατηρητέα οικοδοµή.  Ο ιδιοκτήτης προωθεί την πιο πάνω διαδικασία µέσω του αρχιτέκτονά 
του. 

Προσφορές. 

(α) Σύµβαση αρ.20Α/2004 για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος GPS στα 
περιπολικά της Αστυνοµίας.  Το Μάρτιο 2005 η Αστυνοµία υπέγραψε σύµβαση για την 
προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος GPS στα περιπολικά της, αξίας £263.889,68 + ΦΠΑ. Με 
βάση τις πρόνοιες του συµβολαίου το έργο έπρεπε να παραδοθεί τον Αύγουστο 2005, ωστόσο 
κατόπιν παράτασης που εγκρίθηκε, ο χρόνος παράδοσης µετατέθηκε για το Νοέµβριο 2005. Το 
σύστηµα παραδόθηκε τελικά τον Ιανουάριο 2006, και για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των 2 
µηνών, η Αστυνοµία απέκοψε από το οφειλόµενο στον ανάδοχο ποσό, το συνολικό ποσό των 
£6.697, ως ποινική ρήτρα για την πιο πάνω καθυστέρηση, εφαρµόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του 
συµβολαίου, ενέργεια µε την οποία διαφώνησε ο ανάδοχος προχωρώντας µε την καταχώριση 
αγωγής στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού.  

Από τον πρώτο καιρό της λειτουργίας του συστήµατος, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήµατα, 
τόσο στο λογισµικό όσο και στον εξοπλισµό, τα οποία ο ανάδοχος αδυνατούσε να αντιµετωπίσει 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Σε υπόδειξη της Αστυνοµίας ότι στις συµβατικές του υποχρεώσεις 
περιλαµβανόταν πρόνοια για καλή λειτουργία του λογισµικού για περίοδο 3 χρόνων µετά την 
παραλαβή του συστήµατος, ο ανάδοχος έθεσε ως προϋπόθεση την υπογραφή 3-ετούς 
συµβολαίου συντήρησης προσφέροντας δύο επιλογές, έναντι 294.585 αµερικανικών δολαρίων για 
µερική συντήρηση ή 402.385 αµερικανικών δολαρίων για πλήρη συντήρηση και υποστήριξη. 
Επειδή τα ποσά αυτά κρίθηκαν υπερβολικά για την αξία του συστήµατος (531.000 αµερικανικά 
δολάρια), η Αστυνοµία προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες, για την ανάληψη της συντήρησης 
από την ίδια: 

(i) Υπογραφή συµβολαίου για την προµήθεια εξαρτηµάτων/υλικών συντήρησης  

(ii) Εκπαίδευση του προσωπικού της από την κατασκευάστρια εταιρεία για τη συντήρηση του 
συστήµατος. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, του οποίου ζητήθηκε γνωµάτευση για το ενδεχόµενο καταγγελίας της 
σύµβασης, παρατήρησε το Μάρτιο 2007 ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, τότε η Αστυνοµία µπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση της 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης (εάν ήταν ακόµα σε ισχύ) ή να απαιτήσει από τον ανάδοχο το κόστος 
που υπέστη εξ αιτίας της παράλειψης του να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
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Τελικά διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα παρουσιάζει σοβαρό πρόβληµα λειτουργικότητας και λόγω 
της αδυναµίας επιδιόρθωσης του, η Αστυνοµία εξετάζει το ενδεχόµενο αγοράς νέου συστήµατος, 
το οποίο θα χρησιµοποιεί την τελευταία τεχνολογία για τον εντοπισµό οχηµάτων µέσω δορυφόρου. 
Μεγάλο µέρος του εξοπλισµού που αγοράστηκε για το υφιστάµενο σύστηµα θα γίνει προσπάθεια 
όπως χρησιµοποιηθεί για το σύστηµα επικοινωνίας συγκεκριµένης υπηρεσίας της Αστυνοµίας. 

Η σοβαρότερη αδυναµία του υφιστάµενου συστήµατος είναι η µη δυνατότητα εντοπισµού της 
θέσης των οχηµάτων σε αποδεκτό χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, αρχικά το σύστηµα έδειχνε τη 
θέση που είχε το όχηµα 20 λεπτά προηγουµένως, και κατόπιν συνεχών προσπαθειών και 
βελτιώσεων επιτεύχθηκε µείωση στα 3 λεπτά, χρόνος ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
Αστυνοµίας, η οποία θεωρεί ότι το σύστηµα θα πρέπει να εντοπίζει τη θέση που έχουν τα οχήµατα 
σε διάστηµα 0-10 δευτερολέπτων.  Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω ουσιώδης απαίτηση δεν είχε 
περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισµού, όµως το σύστηµα – πριν κατακυρωθεί ο διαγωνισµός – 
ελέγχθηκε στην Κύπρο και στη συνέχεια, πριν την παράδοση του, ελέγχθηκε από εκπροσώπους 
της Αστυνοµίας στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή στο εξωτερικό, χωρίς να αναφερθεί το εν 
λόγω ουσιώδες µειονέκτηµα/αδυναµία του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µε πληροφόρησε τον 
Οκτώβριο 2008 ότι επειδή στις προδιαγραφές δεν περιλαµβανόταν τέτοια πρόνοια, δεν υπήρχε 
βάση για απόρρριψη του συστήµατος κατά το στάδιο του ελέγχου για την παράδοση του.  
Ανεξάρτητα από αυτό, η Αστυνοµία απαίτησε να µειωθεί ο χρόνος εντοπισµού και η 
κατασκευάστρια εταιρεία εγκατέστησε επιπρόσθετο εξοπλισµό µε τον οποίο ο χρόνος µειώθηκε 
από τα 20 λεπτά, στα 7 λεπτά.  Στη συνέχεια, µε ενέργειες των τεχνικών της Αστυνοµίας 
επιτεύχθηκε µείωση του χρόνου στα 3 λεπτά.  Με πληροφόρησε επίσης ότι η απαίτηση για το 
χρόνο εντοπισµού (εντός 0-10 δευτερολέπτων), λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασµό του νέου 
συστήµατος που πρόκειται να αγοραστεί. 

(β) Αγορά θερµικών διοπτρών για τα σκάφη της Αστυνοµίας και της Εθνικής Φρουράς.    
Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το 2006, λόγω αδυναµίας του εργολάβου να παραδώσει τα 6 
συστήµατα µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία παράδοσης που ήταν ο Νοέµβριος 2004, υπογράφηκε 
το Μάρτιο 2005 συµπληρωµατική συµφωνία, η οποία προνοούσε όπως όλα τα συστήµατα 
παραδοθούν µέχρι το Μάρτιο 2005 και ως αντάλλαγµα για τη µη διεκδίκηση εκ µέρους της 
Αστυνοµίας χρηµατικών αποζηµιώσεων για την καθυστέρηση στην παράδοση των συστηµάτων, ο 
προµηθευτής να παραχωρήσει στην Αστυνοµία δωρεάν, εργαλεία/ανταλλακτικά αξίας 118.763 
αµερικανικών δολαρίων. Τελικά, ο ανάδοχος καθυστέρησε περαιτέρω να παραδώσει τα τελευταία 
δύο συστήµατα και να αναβαθµίσει το υφιστάµενο σύστηµα, παραβιάζοντας τις πρόνοιες της πιο 
πάνω συµπληρωµατικής συµφωνίας σχετικά µε το χρόνο παράδοσης. Κατόπιν υποδείξεων της 
Υπηρεσίας µου προς την Αστυνοµία – η οποία ήταν ο διαχειριστής του συµβολαίου –, αφού 
αξιολογήθηκαν οι καθυστερήσεις στην παράδοση των συστηµάτων σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Άµυνας για το οποίο προορίζονταν τα δύο συστήµατα, υπολογίστηκε ότι το ποσόν που 
αντιστοιχούσε στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανήρχετο σε 44.745 αµερικανικά δολάρια και θα 
έπρεπε να αποκοπεί από τις πληρωµές του προµηθευτή. Η Αστυνοµία πληροφόρησε τον 
Ιανουάριο 2007 τον προµηθευτή για την εν λόγω απόφαση, απαιτώντας την καταβολή του πιο 
πάνω ποσού και παραθέτοντας τον τρόπο υπολογισµού του. Επειδή ο προµηθευτής δεν είχε 
απαντήσει µέχρι το Μάιο 2007 στις επαλειµµένες υπενθυµίσεις της Αστυνοµίας, ζητήθηκε η 
συµβουλή του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για το χειρισµό του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Αστυνοµία, αφού πήρε στο µεταξύ και τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
ζήτησε το Φεβρουάριο 2008 από τον προµηθευτή όπως διευθετηθεί µία συνάντηση για επίλυση 
του θέµατος. Κατά τη συνάντηση που έγινε τον Απρίλιο 2008, συµφωνήθηκε - µεταξύ άλλων – 
όπως το ποσό των 44.745 αµερικανικών δολαρίων που αντιστοιχούσε στην αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αφαιρεθεί από το οφειλόµενο στον προµηθευτή ποσό των 88.255 αµερικανικών 
δολαρίων. Το εν λόγω ποσό αντιπροσώπευε το κόστος επιδιόρθωσης ενός από τα συστήµατα της 
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Αστυνοµίας, το οποίο βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή για επιδιόρθωση, λόγω 
βλάβης που είχε υποστεί. 

(γ) Προσφορά ∆΄ 36/2007 για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης του τηλεφωνικού δικτύου της Αστυνοµίας.  Τον Ιούνιο 2007 η Αστυνοµία 
προκήρυξε ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης του τηλεφωνικού δικτύου της. Από τη µελέτη των εγγράφων του διαγωνισµού, η 
Υπηρεσία µου διαπίστωσε – µεταξύ άλλων – ότι η µέθοδος προσφοροδότησης, όπως καθοριζόταν 
στα έγγραφα, ήταν η µέθοδος µε προκαθορισµένες ποσότητες.  ∆ηλαδή οι προσφοροδότες θα 
έδιναν τιµές µονάδος για τις συγκεκριµένες ποσότητες που υπολογίστηκαν από την Αστυνοµία και 
περιλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισµού, και το κόστος των επιπλέον ποσοτήτων θα 
υπολογιζόταν µε βάση τις τιµές µονάδος της προσφοράς του επιτυχόντα προσφοροδότη. Η πιο 
πάνω µέθοδος παρουσίαζε – κατά την άποψη µου – σοβαρές αδυναµίες σε σύγκριση µε την 
παραδοσιακή µέθοδο που ακολουθείται σε παρόµοιας φύσης έργα από τα αρµόδια Τµήµατα του 
δηµοσίου, για τους ακόλουθους λόγους: 

(i) Εφ΄ όσον οι ποσότητες υπολογίστηκαν χωρίς να προηγηθεί µελέτη και ετοιµασία σχεδίων, θα 
είχαν οπωσδήποτε διαφοροποιήσεις ως προς τις πραγµατικές. 

(ii) Χωρίς τη συµπερίληψη στα έγγραφα του διαγωνισµού της µελέτης και των σχεδίων, ο 
ανάδοχος θα επέλεγε ο ίδιος τη διαδροµή των καλωδίων, µε ενδεχόµενο να µην ακολουθήσει 
τη βέλτιστη διαδροµή, εφ΄ όσον θα πληρωνόταν µε βάση τις τελικές ποσότητες. 

(iii) Υπήρχε το ενδεχόµενο να τιµολογηθούν σκόπιµα, συγκεκριµένα είδη, µε πολύ ψηλές τιµές 
από τους προσφοροδότες, και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών πολύ µεγαλύτερες ποσότητες των εν λόγω ειδών (εφόσον δεν υπήρχε περιορισµός 
ή/και προκαθορισµένη διαδροµή στη βάση σχεδίων για κάθε εγκατάσταση), γεγονός που θα 
οδηγούσε σε διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος.  

Τέλος, ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο έχει εξεταστεί από την Αστυνοµία το ενδεχόµενο 
εγκατάστασης ταυτόχρονα και δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών – στα κτίρια όπου δεν υπάρχει 
– µαζί µε το τηλεφωνικό δίκτυο, µε αναβάθµιση του δικτύου, ούτως ώστε να αποφευχθεί 
µελλοντικά η επανάληψη της συγκεκριµένης διαδικασίας και να επιτευχθεί µείωση του συνολικού 
κόστους. 

Ο Αρχηγός Αστυνοµίας προς τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις/διαπιστώσεις µου, µε την 
εισήγηση όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο εγκατάστασης ταυτόχρονα και δικτύου ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ώστε να επιτευχθεί µείωση του συνολικού κόστους, µε πληροφόρησε τον Αύγουστο 
2007, ότι η επιτροπή αξιολόγησης της προσφοράς, υιοθετώντας τις απόψεις/εισηγήσεις µου, 
αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού. Με πληροφόρησε επίσης ότι σκοπός της Αστυνοµίας 
είναι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις εισηγήσεις µου, αφού 
προηγουµένως επανεξεταστούν οι ανάγκες της Αστυνοµίας και µελετηθεί το ενδεχόµενο 
ταυτόχρονης εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

(δ)  Προµήθεια µηχανογραφικών και λογισµικών συστηµάτων και σχετικού εξοπλισµού.  
∆ιαπίστωσα ότι η ανάθεση για τη αγορά των υπό αναφορά συστηµάτων γίνεται διαχρονικά µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση, µε συγκεκριµένη εταιρεία, η 
οποία προµήθευσε στο παρελθόν την Αστυνοµία µε το σύστηµα µηχανογράφησής της, χωρίς  
ωστόσο να στοιχειοθετούνται  πάντοτε επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους ακολουθείται η 
διαδικασία αυτή. Κατά το 2007, ακολουθήθηκε η διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε την εν λόγω 
εταιρεία για τέσσερεις προσφορές συνολικής αξίας £306.898 (€524.367).  

Αντιλαµβάνοµαι ότι οι σχετικές εφαρµογές/λογισµικά πρέπει να συνάδουν µε την υφιστάµενη 
τεχνολογία και προγράµµατα τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο Κεντρικό Μηχανογραφηµένο 
Σύστηµα της Αστυνοµίας από την υπό αναφορά εταιρεία ωστόσο, εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το 
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ενδεχόµενο ζήτησης προσφορών και από άλλους οικονοµικούς φορείς, όπου αυτό είναι εφικτό και 
τεχνολογικά δυνατό, µε σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι το 
εµπλεκόµενο Τµήµα της Αστυνοµίας θα µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο το Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών χειρίζεται παρόµοια θέµατα. 

(ε)  Προσφορά αρ. ∆΄2/2007 για Αναλύσεις Αστυνοµικών Τεκµηρίων.  Το Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, κατά τη συνεδρία του ηµερ. 
27.10.2006, ενέκρινε την εφαρµογή της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς να προηγηθεί 
δηµοσίευση, για τις αναλύσεις αστυνοµικών τεκµηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου αφού σύµφωνα µε επιστολή της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών Ερευνών της 
Αστυνοµίας ηµερ. 18.9.2006, το Εργαστήριο ∆ικανικής Γενετικής του εν λόγω Ινστιτούτου είναι το 
µόνο διαπιστευµένο εργαστήριο στον τοµέα αυτό στην Κύπρο.  Η σχετική κατακύρωση έγινε στις 
15.3.2007 για τη διεξαγωγή 19 000 αναλύσεων για το 2007 έναντι ποσού £713.000 συν Φ.Π.Α. και 
20 000 αναλύσεων για το 2008 έναντι ποσού £748.000 συν Φ.Π.Α. και η σχετική σύµβαση 
υπογράφηκε στις 12.4.2007. 

Εισηγήθηκα όπως, για σκοπούς διαπραγµάτευσης στο µέλλον, διερευνηθούν τα επίπεδα 
χρεώσεων παρόµοιων υπηρεσιών σε άλλες χώρες.  Επίσης, όπως διαπίστωσα από τη µελέτη της 
σχετικής κοστολόγησης του Ινστιτούτου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, στο κόστος χρέωσης  
περιλαµβάνεται η απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων του εργαστηρίου, τα οποία 
αγοράστηκαν µε κυβερνητική χορηγία.  Κατά την άποψή µου το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την διεπιδότηση του Ινστιτούτου από το κράτος, µία φορά άµεσα µε την αγορά του εξοπλισµού και 
δεύτερη φορά έµµεσα, µέσω των χρεώσεων προς την Αστυνοµία και εισηγήθηκα όπως το θέµα 
αυτό ληφθεί υπόψη στις µελλοντικές διαπραγµατεύσεις των χρεώσεων µε το Ινστιτούτο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι η 
Αστυνοµία έχει διερευνήσει το κόστος αντίστοιχου πακέτου εξετάσεων γενετικού υλικού σε 
δειγµατοληψίες από τεκµήρια µε εργαστήρια του εξωτερικού και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
διερεύνησης, η τιµή χρέωσης από το Ινστιτούτο κρίνεται συµφέρουσα.   

(στ)  Προσφορά ∆' 7/2005 για το ράψιµο στολών της Αστυνοµίας.  Όπως ανέφερα και στην 
Έκθεση µου για το 2006 στις 8.2.2005 προκηρύχθηκε η προσφορά αρ. ∆΄7/2005 για ράψιµο 
σηµαντικού αριθµού στολών της Αστυνοµίας µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Η κατακύρωση έγινε στις 26.4.2005, για το ποσό των £394.710 πλέον 
ΦΠΑ,  και η σχετική σύµβαση, διαρκείας 2 χρόνων, υπογράφηκε στις 10.5.2005. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην παράδοση οι οποίες, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, ξεπερνούσαν τους 10 µήνες.  Επίσης, µε βάση στοιχεία της Αστυνοµίας, 
µέχρι τις 2.5.2006 εκκρεµούσε η παράδοση 450 σακακιών, 683 παντελονιών και 139 φουστών.  
Ενόψει των πιο πάνω και κατόπιν εισήγησης του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός Αστυνοµίας, µε επιστολή του ηµερ. 3.5.2006, ενηµέρωσε την 
προµηθεύτρια εταιρεία για τον τερµατισµό της σύµβασης ∆'7/2005, καθώς και για την πρόθεση της 
Αστυνοµίας για κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης ύψους £39.471.  

Η εταιρεία µε την οποία είχε συναφθεί η σύµβαση καταχώρισε αγωγή εναντίον της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στο ∆ικαστήριο της Γένοβας, η οποία εκδικάστηκε στις 21.7.2006.  Με βάση την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου, απαγορεύτηκε στην Τράπεζα της προµηθεύτριας εταιρείας στην Ιταλία 
η καταβολή του  πιο πάνω ποσού της εγγυητικής στην Αστυνοµία, και στις 10.8.2006 
καταχωρίστηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης. 

Επίσης, η  πιο πάνω εταιρεία κατέθεσε, στις 19.6.2006, προσφυγή στο ∆ικαστήριο της Γένοβας µε 
βάση την οποία το εν λόγω ∆ικαστήριο εξέδωσε, στις 17.7.2006, ∆ιάταγµα µε το οποίο διέτασσε το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να καταβάλει στην 
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εταιρεία το ποσό των €312.945 πλέον τόκους µέχρι εξοφλήσεως, επιπρόσθετα από τα δικαστικά 
και δικηγορικά έξοδα.  Παρατήρησα ότι ενώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα µπορούσε να υποβάλει 
ένσταση κατά του πιο πάνω ∆ιατάγµατος µέσα σε 40 µέρες από την ηµεροµηνία επίδοσής του 
αυτό δεν έγινε µε αποτέλεσµα το εν λόγω ∆ιάταγµα να κηρυχθεί στις 9.3.2007 ως εκτελεστέο από 
το ∆ικαστήριο της Γένοβας και ακολούθως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 805/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εγγραφεί στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας για σκοπούς εκτέλεσής του. Με βάση το υπό αναφορά ∆ιάταγµα και σχετική 
επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 28.9.2007, η Αστυνοµία κατέβαλε στην εν λόγω εταιρεία, 
στις 13.11.2007, το ποσό των €366.360,50, το οποίο συµπεριλάµβανε το υπό αναφορά 
επιδικασθέν ποσό ύψους €312.945, πλέον τόκους 9,25% από τη λήξη των τιµολογίων µέχρι 
εξοφλήσεως και σχετικά έξοδα της διαδικασίας.  

Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, µε σκοπό τη 
µείωση των δικαστικών υποθέσεων και, κατ΄ επέκταση, των δικαστικών ενταλµάτων, εισηγήθηκα 
την εξώδικη ρύθµιση µεγάλου αριθµού τροχαίων αδικηµάτων.  Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε ο 
Νόµος 47(Ι)/97, ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή από 1.7.1997. Λαµβάνοντας υπόψη την εξοικονόµηση 
που επιτυγχάνεται µε την εξώδικη ρύθµιση τροχαίων αδικηµάτων, καθώς και το σηµαντικό αριθµό 
κατηγορητηρίων που ετοιµάζονταν από την Αστυνοµία, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας µου, η 
εξώδικη ρύθµιση επεκτάθηκε, µε την έκδοση ∆ιαταγµάτων από το Υπουργικό Συµβούλιο, και σε άλλες 
παραβάσεις. Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου κατά το 2007 εκδόθηκαν από την 
Αστυνοµία 232 530 εξώδικα εντάλµατα, από σύνολο 234 459 τροχαίων καταγγελιών, και 
επιβλήθηκε συνολικό ποσό προστίµων ύψους περίπου £6,6εκ.  

Από τα εντάλµατα αυτά, κατά το 2007 τακτοποιήθηκαν 209 254 και εισπράχθηκε το συνολικό ποσό 
των £5.991.900. Τα υπόλοιπα εντάλµατα διαβιβάστηκαν στα ∆ικαστήρια για ποινική δίωξη. 

∆ιαχείριση Εξώδικων Καταγγελιών Τροχαίας.  Η εξώδικη ρύθµιση τροχαίων καθώς και άλλων 
αδικηµάτων διέπεται από τον περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµο 47(Ι)/97, τους περί 
Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων (Εξώδικο Πρόστιµο και ∆ιαδικασία) Κανονισµούς, 
Κ.∆.Π.164/2000, καθώς και τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµου 86/1972. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η εξώδικη καταγγελία όλων των αδικηµάτων 
διενεργείται µε Έγγραφη Ειδοποίηση Καταγγελίας, έντυπο Γ.Λ. 276. 

Από τις 22.1.2004 εγκαταστάθηκε στην Αστυνοµία το αυτόµατο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Έκδοσης και 
∆ιαχείρισης Εξώδικων Καταγγελιών Τροχαίας (Η.Σ.Ε.∆.Ε.Κ.Τ.), το οποίο τέθηκε σε δοκιµαστική 
λειτουργία στις 22.3.2004 και σε πλήρη λειτουργία από τις 14.4.2004. Το σύστηµα αυτό παρέχει τη 
δυνατότητα διενέργειας εξώδικης καταγγελίας µέσω ατοµικών φορητών µικροϋπολογιστών και, 
σύµφωνα µε την Αστυνοµική ∆ιάταξη 2/28, ηµερ. 7.11.2005, το έντυπο Γ.Λ. 276 µπορεί να 
εκδίδεται µε τη χρήση διπλοτύπου ή ηλεκτρονικά.  

Παρατήρησα ότι η πιο πάνω Αστυνοµική ∆ιάταξη προβλέπει την επίδοση ηλεκτρονικού εντύπου 
καταγγελίας µέσω µικροϋπολογιστή µόνο για τροχαίες παραβάσεις και εισηγήθηκα όπως 
αξιολογηθεί το ενδεχόµενο επέκτασης της ηλεκτρονικής έκδοσης καταγγελιών και για άλλες 
παραβάσεις οι οποίες ρυθµίζονται εξώδικα.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι το 
Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου δεν φέρει ένσταση στην αξιολόγηση του ενδεχόµενου επέκτασης της 
ηλεκτρονικής έκδοσης καταγγελιών νοουµένου ότι θα εκτιµηθούν  τα οποιαδήποτε πιθανά 
προβλήµατα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Μελετών και Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνοµίας. 

Επιπρόσθετα, µε πληροφόρησε ότι εκτός από τις τροχαίες, οι υπόλοιπες παραβάσεις που 
ρυθµίζονται εξώδικα εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή Τµήµατος Ανιχνεύσεως 
Εγκληµάτων και του ∆ιοικητή Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας και θα πρέπει να περιληφθούν 
στο όλο σύστηµα, µόνο εάν εξασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα του υφιστάµενου 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Έκδοσης και ∆ιαχείρισης Εξώδικων Καταγγελιών Τροχαίας. 
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Κατηγορητήρια ποινικών παραβάσεων.  Παρατήρησα ότι για αριθµό υποθέσεων που 
αφορούσαν σε τροχαίες παραβάσεις, οι κατηγορούµενοι απαλλάχθηκαν από το ∆ικαστήριο αφού, 
παρόλο το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την ηµεροµηνία διάπραξης του 
αδικήµατος µέχρι την καταχώριση του κατηγορητηρίου από την Αστυνοµία, η σχετική κλήση δεν 
κατέστη δυνατό να επιδοθεί από την Αστυνοµία στους κατηγορούµενους.  

Ενόψει των πιο πάνω, επισήµανα την ανάγκη για άµεση καταχώριση των κατηγορητηρίων και 
επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούµενους, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκδίκαση των 
υποθέσεων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, 
οι υπό αναφορά κλήσεις δεν επιδόθηκαν από την Αστυνοµία λόγω φόρτου εργασίας. 

Εκτέλεση ποινικών ενταλµάτων.  Τα εντάλµατα που παραλήφθηκαν και εκτελέστηκαν από την 
Αστυνοµία κατά τα τελευταία τρία έτη φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
 2007 2006  2005 

Υπόλοιπο 1.1 118 124 114 444 106 017 
Παραληφθέντα εντός του έτους 81 590 80 624 85 539 
 199 714 195 068 191 556 
Εκτελεσθέντα εντός του έτους 64 239 53 603 52 852 
Ανεκτέλεστα 135 475 141 465 138 704 
Επιστραφέντα στα Πρωτοκολλητεία 16 703 23 341 24 260 
Υπόλοιπο 31.12 118 772 118 124 114 444 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία, κατά το 2007 εκτελέστηκαν από την Αστυνοµία  64 239 ποινικά 
εντάλµατα, σε σύγκριση µε 53 603 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά 10 636 εντάλµατα ή 
19,8%.  Τα ανεκτέλεστα εντάλµατα ήταν 135 475, σε σύγκριση µε 141 465 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση κατά 5 990 εντάλµατα ή 4,2%.  Από τα ανεκτέλεστα εντάλµατα, 16 703 
επιστράφηκαν το 2007 ανεκτέλεστα στους Πρωτοκολλητές των δικαστηρίων, αριθµός που 
θεωρείται υπερβολικά ψηλός, ενώ τα υπόλοιπα 118 772 παρέµειναν στην Αστυνοµία για εκτέλεση 
εντός του 2008.   

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία η µη εκτέλεση µεγάλου αριθµού ενταλµάτων οφείλεται στο µη 
εντοπισµό των εξ αποφάσεως οφειλετών, επειδή αυτοί είτε βρίσκονται στο εξωτερικό ή άλλαξαν 
διεύθυνση, µε άγνωστη τη νέα τους διεύθυνση, είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή είναι αλλοδαποί 
που εγκατέλειψαν την Κύπρο. 

Κατάχρηση από πρώην Ειδικό Αστυφύλακα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού.  Όπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων της Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Λεµεσού καταχώρισε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού στις 30.3.2004, 17.6.2004, 
10.3.2005 και 2.6.2005, τέσσερεις αγωγές εναντίον πρώην Ειδικού Αστυφύλακα που υπηρετούσε 
στον Ουλαµό Εκτέλεσης Ενταλµάτων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού, ο οποίος 
καταδικάστηκε από Πειθαρχική Επιτροπή της Αστυνοµίας στις 14.7.2004 µε ποινή εξαναγκασµού 
σε παραίτηση από τις τάξεις της Αστυνοµίας, για αδικήµατα πλαστογραφίας επίσηµου εγγράφου, 
κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων, κλοπής από δηµόσιο λειτουργό, κατάχρησης και αδικήµατα 
συγκάλυψης σχετικά µε κατάχρηση ποσού του ∆ηµοσίου, συνολικού ύψους £24.930, που 
αφορούν σε εντάλµατα ποινικών και αστικών υποθέσεων, τα οποία βρίσκονταν για εκτέλεση στην 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού. Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού στην απόφασή του στις 
11.10.2005 για τα πιο πάνω αδικήµατα επέβαλε στον πιο πάνω πρώην Ειδικό Αστυφύλακα ποινές 
φυλάκισης που κυµάνθηκαν από πέντε µήνες µέχρι τρία χρόνια και πέντε µήνες, οι οποίες 
συντρέχουν.  
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Στις 21.11.2006 το Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού 
καταχώρισε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού νέα αγωγή εναντίον του πιο πάνω πρώην Ειδικού 
Αστυφύλακα για παρόµοια αδικήµατα, συνολικού ύψους £31.754 που αφορούν σε 19 υποθέσεις 
για 29 εντάλµατα που βρίσκονταν τόσο στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού όσο και στον 
Αστυνοµικό Σταθµό Πολεµιδιών. Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο µε νέα απόφασή του στις 15.2.2007 
επέβαλε στον πιο πάνω πρώην Ειδικό Αστυφύλακα, για τα πιο πάνω αδικήµατα, ποινές φυλάκισης 
που κυµάνθηκαν από 10 µήνες µέχρι 1 χρόνο και δέκα µήνες, οι οποίες συντρέχουν. 

Αναφορικά µε τον πιο πάνω πρώην Ειδικό Αστυφύλακα, ερευνώνται επίσης παρόµοια αδικήµατα, 
σε αριθµό υποθέσεων που αφορούν σε εντάλµατα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού και του 
Αστυνοµικού Σταθµού Πολεµιδιών, για ενδεχόµενη κατάχρηση και άλλων χρηµατικών ποσών, ενώ 
προκύπτουν συνεχώς νέες περιπτώσεις, οι οποίες διερευνώνται και  ενδέχεται να έχουν 
διαπραχθεί παρόµοια αδικήµατα, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των υποθέσεων στις οποίες πιθανόν 
να εµπλέκεται ο πιο πάνω πρώην Ειδικός Αστυφύλακας να µην είναι δυνατό να διαπιστωθεί πριν 
από την ολοκλήρωση της διερεύνησης. 

Φρούρηση ιδιωτικής µαρίνας στη Λεµεσό. Βάσει συµφωνίας µεταξύ εταιρείας και της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία επικυρώθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 
33.520, ηµερ. 17.5.1990, η Αστυνοµία ανέλαβε από 1.7.1990 τη φρούρηση ιδιωτικής µαρίνας στη 
Λεµεσό, έναντι καταβολής από την εταιρεία των µισθών 10 αστυφυλάκων, οι οποίοι υπολογίζονται 
µε βάση την αρχική βαθµίδα της κλίµακας διορισµού τους, πλέον επιβάρυνση 25% για 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα. 

Παρατήρησα ότι, παρά το γεγονός ότι ο υπολογισµός της πιο πάνω αποζηµίωσης γίνεται µε βάση 
την αντιµισθία των µελών της Αστυνοµίας που υπηρετούν στην αρχική βαθµίδα της κλίµακας Α3, 
που είναι η κλίµακα διορισµού τους, οι πραγµατικές απολαβές των µελών που απασχολούνται για 
τη φρούρηση της µαρίνας είναι αρκετά ψηλότερες, επειδή υπηρετούν είτε σε ψηλότερες κλίµακες, 
είτε σε βαθµίδα άλλη από την αρχική της κλίµακας Α3. 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι για το 2007 καταβλήθηκε στη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
της σχετικής συµφωνίας, το ποσό των £104.651 (2006 £101.475) ενώ η πραγµατική δαπάνη 
σύµφωνα µε υπολογισµούς της Αστυνοµίας, ανήλθε στις £197.949 (2006: £221.148). Κατόπιν 
εισήγησής µου για επανεξέταση του θέµατος, λόγω της µεγάλης χρονικής περιόδου που έχει 
παρέλθει από την ηµεροµηνία σύναψης της πιο πάνω συµφωνίας, το θέµα τέθηκε ενώπιον του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού που έχει υπογράψει το συµβόλαιο µίσθωσης 
της µαρίνας, µε σκοπό τη διαπραγµάτευση, µε το µισθωτή, της καταβολής από µέρους του της 
πραγµατικής δαπάνης φρούρησης της µαρίνας, ωστόσο έχει αποφασιστεί από το πιο πάνω 
Υπουργείο όπως, προς το παρόν, η συµφωνία παραµείνει ως έχει µέχρι να διαφανεί το καθεστώς 
που διέπει τις µαρίνες.  

Αντικατάσταση µελών της Αστυνοµίας, τα οποία ασχολούνται µε γραφειακά και λογιστικά 
καθήκοντα, µε πολιτικό προσωπικό.  Παρά το ότι έχουν ήδη παρέλθει 20 χρόνια από την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 30.309, ηµερ. 16.6.1988, µε την οποία το Συµβούλιο 
ενέκρινε την αντικατάσταση 122 µελών της Αστυνοµίας, τα οποία ασχολούνται µε γραφειακά και 
λογιστικά καθήκοντα, µε πολιτικό προσωπικό, σε τοµείς όπου δεν αναµένεται να προκύψουν 
προβλήµατα ασφάλειας, µέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη.  

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε νέα µελέτη της Αστυνοµίας η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2007, 
795 µέλη της ∆ύναµης και 16 άτοµα που ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό απασχολούνται µε 
γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. 

Ενόψει της µεγάλης χρονικής περιόδου που παρήλθε από την πιο πάνω απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τη µελέτη που αναφέρεται πιο 
πάνω, και µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας µου για επανεξέταση του εν λόγω θέµατος µε βάση 
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τα σηµερινά δεδοµένα και ανάγκες της Αστυνοµίας, ο Αρχηγός της Αστυνοµίας έδωσε οδηγίες, στις 
10.4.2008, για πραγµατοποίηση νέας µελέτης οργάνωσης και στελέχωσης της Αστυνοµίας, ούτως 
ώστε να δοθούν ενηµερωµένα στοιχεία στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για να 
προχωρήσει µε την επισκόπηση. Οι όροι εντολής της µελέτης, όπως αναφέρονται σε επιστολή του 
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού ηµερ. 29.2.2008, περιλαµβάνουν την κάλυψη 
όλων των υπηρεσιών της Αστυνοµίας, τη δηµιουργία οργανωτικής δοµής στην Αστυνοµία και την 
κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό που εκτελεί µη αστυνοµικά καθήκοντα από Ειδικούς 
Αστυφύλακες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι τον 
Μάιο του 2008 η Αστυνοµία παρέδωσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το Τµήµα ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Προσωπικού και αναµένεται η προώθηση της σχετικής µελέτης µε βάση τις 
προτεραιότητες που έχουν ενώπιόν τους. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων. Παρατήρησα ότι για το 2007, όπως και για το  2006, δεν 
υποβλήθηκε στο Γενικό Λογιστή, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µου, πιστοποιητικό επιθεώρησης 
των περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού Αποθηκών αρ. 110 και 
την Αστυνοµική ∆ιάταξη αρ. 1/36.  

Επίσης, παρόλο που σύµφωνα µε το πιστοποιητικό επιθεώρησης περιουσιακών στοιχείων για το 
2005, το οποίο υποβλήθηκε στις 24.7.2006 στο Γενικό Λογιστή, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία 
µου, έγινε φυσικός έλεγχος και τα αποθέµατα που παρουσιάζονται στα σχετικά µητρώα βρέθηκαν 
ορθά, διαπιστώθηκε ότι κατά το 2006 ζητήθηκαν εγκρίσεις από τον Αρχηγό Αστυνοµίας για 
διαγραφή εξοπλισµού, ο οποίος φαίνεται ότι ελλείπει από το 2003. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε πληροφόρησε ότι στο 
Τµήµα Α΄ του Αρχηγείου Αστυνοµίας διενεργείται, δύο φορές τον χρόνο, έλεγχος της κυβερνητικής 
περιουσίας που είναι καταχωρισµένη στα µητρώα περιουσιακών στοιχείων της Αστυνοµίας, µετά 
από σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υλικών και Εφοδίων της 
Αστυνοµίας.  Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ενηµερώνεται γραπτώς η πιο πάνω ∆ιεύθυνση για 
τυχόν ελλείψεις ή πλεονάσµατα που παρατηρούνται. 

4.22 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μέρος Α 

Κλήσεις.  Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται, για τα τελευταία τρία χρόνια, ο αριθµός των 
κλήσεων για κατάσβεση πυρκαγιών και για ειδικές εξυπηρετήσεις από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, ο αριθµός ατόµων που υπηρετούν στη ∆ύναµη, ο αριθµός οχηµάτων που χρησιµοποιεί, 
καθώς και το ύψος των ζηµιών που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές. 

 
 2007 2006  2005 

Πυροσβεστική ∆ύναµη-Πραγµατικές 
Θέσεις 650 650

 
646

Κλήσεις για κατάσβεση πυρκαγιών 5993 5638  6022
Κλήσεις για ειδικές εξυπηρετήσεις 4941 4967  4586
Οχήµατα 211 219  195
Ζηµιές £5.139.990 £6.853.966  £13.259.393

Μίσθωση ελικοπτέρων πυρόσβεσης.  Το έργο της Υπηρεσίας για κατάσβεση πυρκαγιών 
ενισχύθηκε µε τη συνέχιση της ενοικίασης , από το Υπουργείο Εσωτερικών,  δύο ελικοπτέρων 
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πυρόσβεσης.  Τα ελικόπτερα πυρόσβεσης ανταποκρίθηκαν, σύµφωνα µε την Υπηρεσία, σε 139 
περιπτώσεις µεγάλων πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση, εκτελώντας 2460 βολές και 
ρίχνοντας περίπου 12300 τόνους νερού.   

Υλοποίηση Προϋπολογισµού.  Παρατήρησα ότι τα πιο κάτω Άρθρα του Κεφαλαίου 13.04 
«Πυροσβεστική Υπηρεσία» του Προϋπολογισµού του 2007 παρουσίασαν χαµηλό ποσοστό 
υλοποίησης ή δεν έγινε καµιά δαπάνη µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους.  
 
Κατηγορία/ 

Άρθρο 
 

Λεπτοµέρειες 
Εγκεκριµένη 

δαπάνη 
Πραγµατική 

δαπάνη 
Αδαπάνητο 

ποσό 
Ποσοστό 

υλοποίησης
  £ £ £ % 

0704/200555 + Αγορά 
Πυροσβεστικών 
Οχηµάτων  

 
 

1.285.000 

 
 

655.518 

 
 

629.482 

 
 

51,0 
0804/300111 Ανέγερση Κτιρίων 

Πυροσβεστικής 
 

500.000 
 

280.663 
 

219.337 
 

56,1 
0704/300622 Aγορά µικρών 

σκαφών 
 

10.000 
 

0 
 

10.000 
 

0,0 
 
Έχοντας υπόψη τη γενική αρχή ότι ο Προϋπολογισµός θα πρέπει να ετοιµάζεται πάνω σε 
ορθολογιστική και ρεαλιστική βάση, ώστε να συµβαδίζει, κατά το δυνατό, µε τη δυνατότητα 
εκτέλεσής του, ζήτησα να ενηµερωθώ για τους λόγους που οδήγησαν στο χαµηλό ποσοστό 
υλοποίησης των πιο πάνω Κονδυλίων.  

Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας µε πληροφόρησε ότι το προϋπολογιζόµενο ποσό σε σχέση µε την 
αγορά πυροσβεστικών οχηµάτων δεν δαπανήθηκε διότι, παρόλο που η προκήρυξη των 
προσφορών έγινε το 2007, τα οχήµατα, λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που χρειάζεται 
για κατασκευή τους, αναµένεται να παραληφθούν και να πληρωθούν εντός του 2008.  Όσον αφορά 
στην αγορά µικρών σκαφών, µε πληροφόρησε ότι αυτή παγοποιήθηκε λόγω της µη έγκρισης, από 
τον πρώην Αρχηγό Αστυνοµίας, της λειτουργίας οµάδας αυτοδυτών της Ε.Μ.Α.Κ., ενώ η δαπάνη 
του µόνο 56,1% του Κονδυλίου που αφορούσε στην ανέγερση κτιρίων της πυροσβεστικής 
οφείλεται, κυρίως, στην καθυστέρηση της κατακύρωσης του διαγωνισµού και στη χαµηλότερη τιµή 
του συµβολαίου που εξασφαλίστηκε, σε σχέση µε την εκτίµηση του κόστους της δαπάνης, κατά 
£128.580 πλέον Φ.Π.Α.  

Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “INTERREG III”.  Το Πρόγραµµα Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG III έχει στόχο την προώθηση της διασυνοριακής (∆έσµη Α΄), της 
διακρατικής (∆έσµη Β΄) και της διαπεριφερειακής (∆έσµη Γ΄) συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την χρηµατοδοτική περίοδο 2000-2006 και συγχρηµατοδοτείται µε ποσοστό 50% από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Μέσα στα πλαίσια της ∆έσµης Α΄ του πιο πάνω 
προγράµµατος, η Υπηρεσία υπέβαλε κοινή πρόταση µε το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδας για την 
αγορά ενός τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήµατος ύψους 32 µέτρων µε 
προϋπολογιζόµενο κόστος €597.133 και 10 αεροµεταφερόµενων οχηµάτων ταχείας επέµβασης µε 
αυτόνοµο σύστηµα πυρόσβεσης µε προϋπολογιζόµενο κόστος €302.867.  

Το Πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί, και το ποσό της Κοινοτικής συνεισφοράς, σε σχέση µε την αγορά 
του τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήµατος, έχει ήδη ανακτηθεί.  Η αίτηση για 
καταβολή της κοινοτικής συνεισφοράς έναντι του προαναφερόµενου κόστους των 10 
αεροµεταφερόµενων οχηµάτων, η οποία ανέρχεται  στις £59.750 (€102.089), θα υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδας. Η 
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πιστοποίηση της δαπάνης που αφορά στην προαναφερόµενη ενέργεια έγινε από ιδιώτες εξωτερικούς 
ελεγκτές, και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποστάληκαν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος 
Ελλάδας στις 23.10.2007.   

Στα πλαίσια του ίδιου Προγράµµατος για την περίοδο 2007-2013, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπέβαλε, 
στις 17.6.2008, πρόταση για διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των Πυροσβεστικών σωµάτων Ελλάδος 
και Κύπρου, που αφορά στην αγορά εξοπλισµού συνολικής αξίας πέραν των €7,1 εκ. η οποία, αν 
εγκριθεί, θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ποσοστό ύψους 80%. 

Συµφωνία παραχώρησης για την ανάπτυξη και διαχείριση των αερολιµένων Λάρνακας και 
Πάφου.  Μετά την υπογραφή της πιο πάνω συµφωνίας, η διαχείριση των αεροδροµίων Λάρνακας 
και Πάφου ανατέθηκε, από τις 12.5.2006, σε Στρατηγικό Επενδυτή.  Σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
Παραρτήµατος 21 της συµφωνίας, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα παρέχει υπηρεσίες διάσωσης και 
πυρόσβεσης στα αεροδρόµια αυτά, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO), υπό τον όρο ότι ο Στρατηγικός Επενδυτής θα προµηθεύσει τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, σύµφωνα µε την παρ. 10 του Παραρτήµατος 3 της συµφωνίας.   Η παράγραφος αυτή 
αναφέρει ότι ο Στρατηγικός Επενδυτής θα αναλάβει την παροχή καινούργιων οχηµάτων έκτακτης 
ανάγκης και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων (παλιών και καινούργιων), σύµφωνα µε τα σχετικά 
πρότυπα του ICAO.   

Στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου επανδρώνονται και λειτουργούν δύο πυροσβεστικοί σταθµοί 
υπό την ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία είναι η κατά νόµο σωστική Υπηρεσία του 
Κράτους στο χώρο των αεροδροµίων.  Ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µε επιστολές 
του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ΥΣΕ), ανέφερε 
επανειληµµένα διάφορα προβλήµατα τα οποία προέκυψαν µετά τη σύναψη της  πιο πάνω 
συµφωνίας, τα κυριότερα από τα οποία αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Μετά την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδροµίων από το Στρατηγικό Επενδυτή, διαπιστώθηκε 
ότι τα δύο εφεδρικά οχήµατα αφρού του πυροσβεστικού σταθµού αεροδροµίου Πάφου παρουσίασαν 
διάφορα µηχανικά προβλήµατα και κατόπιν σχετικής επιθεώρησης, το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών εξέδωσε στις 26.6.2006 πιστοποιητικά ακαταλληλότητας για τα εν λόγω οχήµατα.   

Ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ζήτησε, µε επιστολή του ηµερ. 4.9.2006, από το Γενικό 
∆ιευθυντή του ΥΣΕ, όπως ενηµερώσει το Στρατηγικό Επενδυτή να προβεί, το συντοµότερο, στην 
ανακατασκευή ή αντικατάσταση των δύο οχηµάτων ώστε να είναι σε θέση η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
να προσφέρει την απαιτούµενη από τα πρότυπα του ICAO πυροσβεστική κάλυψη.  Ο Στρατηγικός 
Επενδυτής, µε επιστολή του ηµερ. 13.10.2006, ανέφερε ότι, λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα 
αεροπορική κίνηση στο αεροδρόµιο Πάφου, τα δύο οχήµατα δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν, 
άποψη µε την οποία ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαφώνησε.  Σε επιστολή του ηµερ. 
13.11.2006 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΣΕ παρέθεσε τους λόγους της διαφωνίας του και ανέφερε 
ότι η ύπαρξη εφεδρικών οχηµάτων στον υπό αναφορά πυροσβεστικό σταθµό είναι επιτακτική.  Για 
επίλυση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκε, στις 27.11.2006,  συνάντηση µεταξύ της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Στρατηγικού Επενδυτή όπου συµφωνήθηκε όπως τα πυροσβεστικά 
οχήµατα των δύο αεροδροµίων τύχουν επιθεώρησης από εξειδικευµένο άτοµο του Στρατηγικού 
Επενδυτή και ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα µε βάση την έκθεσή του.  Παρόλο που η υπό αναφορά 
επιθεώρηση συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007, το σχετικό πόρισµα δεν ανακοινώθηκε στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει ακόµη καµιά απολύτως ενέργεια για την αγορά 
εφεδρικών οχηµάτων. 

Μετά από σχετική σύσκεψη που έγινε στις 28.9.2007, ο Στρατηγικός Επενδυτής υπέβαλε, στις 
8.11.2007, πρόταση για αντικατάσταση ενός µικρού αριθµού πυροσβεστικών οχηµάτων, τα οποία θα 
παρέχουν το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης στα δύο αεροδρόµια.   Η  Πυροσβεστική Υπηρεσία 
διαφώνησε µε την πρόταση αυτή, αναφέροντας ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί µεγαλύτερος αριθµός 
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πυροσβεστικών οχηµάτων, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ICAO, 
πριν το τέλος του 2008 αναµένεται η αναβάθµιση της κατηγορίας, και συνεπώς της απαιτούµενης 
πυροσβεστικής κάλυψης, και των δύο αεροδροµίων.  Επιπρόσθετα, σε σχετική επιστολή του 
∆ιευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Αεροδροµίου Πάφου 
ηµερ.11.1.2008, αναφέρονται καθυστερήσεις στην επιδιόρθωση βλαβών των πυροσβεστικών 
οχηµάτων, µε κίνδυνο να καταστούν αναξιόπιστα.  Η µη τήρηση για πολλοστή φορά, των 
χρονοδιαγραµµάτων που ο ίδιος ο Στρατηγικός Επενδυτής έθεσε σε σχέση µε την αγορά και 
επιδιόρθωση των πυροσβεστικών οχηµάτων των αεροδροµίων τέθηκε υπόψη του Γενικού ∆ιευθυντή 
του ΥΣΕ µε επιστολή ηµερ. 18.3.2008. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο Στρατηγικός Επενδυτής, µε επιστολή του ηµερ. 25.6.2008, ενηµέρωσε το 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ότι έχει προχωρήσει στη διαδικασία για την αγορά τριών 
πυροσβεστικών οχηµάτων, τα οποία θα παραληφθούν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2008, και το 
∆εκέµβριο του 2009.  Επίσης, αναφέρει ότι ένα από τα πυροσβεστικά οχήµατα που βρίσκονται στο 
αεροδρόµιο Λάρνακας επισκευάστηκε και αναµένεται να µετακινηθεί στον πυροσβεστικό σταθµό 
Πάφου, θέση µε την οποία ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαφωνεί αφού, όπως µε 
πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, υπάρχουν πρακτικά προβλήµατα όσον αφορά 
στη χρήση του οχήµατος από το προσωπικό του αεροδροµίου Πάφου καθώς και στη στέγασή του στο 
αµαξοστάσιο του πυροσβεστικού σταθµού αεροδροµίου Πάφου. 

(β) Με επιστολή του ηµερ. 17.10.2006 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΣΕ,  ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας ανέφερε ότι βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα το θέµα καθορισµού διαδικασίας για την τήρηση των 
µητρώων αποθεµάτων και περιουσιακών στοιχείων των δύο πυροσβεστικών σταθµών που λειτουργούν στα 
αεροδρόµια, για την απόσυρση/διαγραφή πεπαλαιωµένου/ακατάλληλου εξοπλισµού και για την καταχώριση 
του νέου εξοπλισµού που θα αγοράζεται από το Στρατηγικό Επενδυτή.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΣΕ, σε επιστολή του ηµερ. 23.1.2008, ανέφερε ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί 
ξεχωριστό µητρώο, στο οποίο να καταχωριστούν τόσο τα παλαιά όσο και τα καινούργια οχήµατα έκτακτης 
ανάγκης, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται και να παρέχονται από το Στρατηγικό Επενδυτή στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.  Όσον αφορά στα υπόλοιπα αποθέµατα και περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε 
ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται οι διαδικασίες που προνοούνται στους σχετικούς 
Κυβερνητικούς Κανονισµούς και ζήτησε όπως υποβληθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
συγκεκριµένες εισηγήσεις για το εν λόγω θέµα προς τον Γενικό Λογιστή και το ΥΣΕ. 

Με βάση τα πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπέβαλε, µε επιστολή  του προς 
το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ηµερ. 7.4.2008, τις απόψεις 
του για διευθέτηση του θέµατος και ζήτησε όπως αυτές προωθηθούν στο Γενικό Λογιστή για έγκριση. 

(γ) Ο Στρατηγικός Επενδυτής διατύπωσε την άποψη ότι η ευθύνη για την πυροσβεστική κάλυψη 
των κτιριακών εγκαταστάσεων των δύο αεροδροµίων βαρύνει τους πλησιέστερους 
πυροσβεστικούς σταθµούς και ως εκ τούτου η παροχή του απαιτούµενου για το σκοπό αυτό 
εξοπλισµού δεν αποτελεί υποχρέωσή του µε βάση τη συµφωνία διαχείρισης των αεροδροµίων, 
αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το κράτος. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε επιστολή της ηµερ. 18.3.2008 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΣΕ, 
αναφέρει ότι, για την πυροσβεστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων των αεροδροµίων, την 
ευθύνη φέρει ο πυροσβεστικός σταθµός των αεροδροµίων, µέχρι να αφιχθεί βοήθεια από τον 
πλησιέστερο τοπικό πυροσβεστικό σταθµό.  Η πολιτική αυτή, η οποία ίσχυε και πριν την ανάληψη 
της διαχείρισης των αεροδροµίων από το Στρατηγικό Επενδυτή, δεν επιδέχεται, σύµφωνα µε την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλαγή. 

Επίσης, σύµφωνα µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για παροχή υπηρεσιών διάσωσης, σε 
περίπτωση ατυχήµατος στις περιοχές των αλυκών που βρίσκονται πέριξ του αεροδροµίου 
Λάρνακας, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός.  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρεί ότι ο Στρατηγικός 
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Επενδυτής έχει την υποχρέωση, βάσει της συµφωνίας διαχείρισης του αεροδροµίου, να παρέχει ο 
ίδιος τον εξοπλισµό αυτό, αφού, σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
του αεροδροµίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για παροχή υπηρεσιών   διάσωσης 
σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων.  Ο Στρατηγικός Επενδυτής δεν αποδέχεται τη θέση αυτή µε αποτέλεσµα 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία να µη διαθέτει σήµερα τον απαιτούµενο εξοπλισµό για αντιµετώπιση 
ενός τέτοιου ενδεχοµένου.  Επεσήµανα ότι, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ICAO, σε αεροδρόµια 
που περικλείονται από θάλασσα, βάλτους ή περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τα συνηθισµένα πυροσβεστικά οχήµατα, οι αρχές του αεροδροµίου θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ύπαρξη ειδικών διαδικασιών και εξοπλισµού αντιµετώπισης ατυχηµάτων στις 
περιοχές αυτές. 

Τέλος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε από τον Στρατηγικό Επενδυτή την  αναβάθµιση των 
πεδίων ασκήσεων του προσωπικού της στο χώρο του αεροδροµίου, την οποία θεωρεί απαραίτητη.  
Ο Στρατηγικός Επενδυτής ανέφερε ότι δεν υποστηρίζει τη συνέχιση της τακτικής των ασκήσεων µε 
πραγµατική φωτιά (live burns) και θεωρεί ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίσει εναλλακτικούς 
τρόπους εκπαίδευσης του προσωπικού της, όπως τη µετάβαση σε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις 
του εξωτερικού, θέση που δεν αποδέχεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Απαλλοτριώσεις για ανέγερση πυροσβεστικών σταθµών. Παρατήρησα ότι δεν έχουν αρχίσει 
ακόµα οι εργασίες κατασκευής των πιο κάτω έργων, για την ανέγερση των οποίων 
απαλλοτριώθηκαν τεµάχια ιδιωτικής γης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23.5 του Συντάγµατος, εάν εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία της 
απαλλοτρίωσης δεν επιτευχθεί ο σκοπός της, τότε η απαλλοτριούσα αρχή υποχρεούται να 
προσφέρει την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία στον αρχικό της ιδιοκτήτη, στην τιµή που την 
απέκτησε.  Επεσήµανα ότι, η πιο πάνω χρονική προθεσµία των τριών ετών έχει παρέλθει σε 
ορισµένες περιπτώσεις, παραδείγµατα των οποίων παρατίθενται πιο κάτω, χωρίς να τηρηθεί η 
υπό αναφορά πρόνοια του Συντάγµατος. 

(α) Ανέγερση εγκαταστάσεων της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) 
και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας στην Κοφίνου.  Στις 15.6.2001 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης και στις 4.1.2002 δηµοσιεύτηκε το 
σχετικό διάταγµα απαλλοτρίωσης τεµαχίων στο χωριό Κοφίνου, µε σκοπό την ανέγερση Σχολής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εγκαταστάσεων της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης 
Καταστροφών.   

Τα πιο πάνω έργα περιλήφθηκαν χωρίς πρόνοια στους Προϋπολογισµούς για τα έτη 2005-2007, 
ενώ πρόνοια ύψους £250.000 περιλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 2008 για έναρξη εργασιών 
τους. 

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου οδήγησε στην αύξηση της εκτιµηµένης δαπάνης του, από 
£3,2 εκ., πλέον ΦΠΑ το 2004, σε £4,5 εκ. πλέον ΦΠΑ το 2007. 

Όπως πληροφορήθηκα, το πιο πάνω έργο είναι δεύτερη προτεραιότητα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, αφού τα υφιστάµενα κτίρια που στεγάζεται η Ε.Μ.Α.Κ. δεν πληρούν τους 
αντισεισµικούς κανονισµούς, ενώ η Πυροσβεστική Ακαδηµία, η οποία στεγάζεται σήµερα στον 
πυροσβεστικό Σταθµό αρ. 2 Λευκωσίας, δεν διαθέτει τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για 
ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού. 

(β)  Ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθµού Λάρνακας.  Στις 29.10.1993 εκδόθηκε διάταγµα 
απαλλοτρίωσης ιδιωτικής γης µε σκοπό την ανέγερση νέων Κυβερνητικών επαρχιακών  γραφείων 
της Λάρνακας.   Ένας εκ των ιδιοκτητών των επηρεαζόµενων τεµαχίων ζήτησε, µε επιστολή του 
ηµερ. 21.5.1998, την επιστροφή, σε αυτόν, της περιουσίας του, αφού είχε παρέλθει η 
προνοούµενη από το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία περίοδος των τριών ετών χωρίς να επιτευχθεί ο 
στόχος της απαλλοτρίωσης.  Το αίτηµα του ιδιώτη υποβλήθηκε επανειληµµένα, και κατόπιν 
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επιστολής του ηµερ. 16.7.2004, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως απαλλοτριούσα αρχή, µε επιστολή 
του ηµερ. 26.8.2004, αρνήθηκε την επιστροφή των εν λόγω τεµαχίων στον ιδιώτη.  

Στο µεταξύ, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ηµερ. 4.7.2002 αποφασίστηκε 
όπως, αντί των κτιρίων που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, η απαλλοτριωθείσα περιουσία 
χρησιµοποιηθεί για την ανέγερση, µεταξύ άλλων, νέου πυροσβεστικού σταθµού. 

Ο ιδιώτης καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο το οποίο, µε απόφασή του ηµερ. 
7.9.2006 ακύρωσε την απόφαση της απαλλοτριούσας αρχής για µη επιστροφή, σε αυτόν, της 
περιουσίας του, αφού, αφενός, ο αρχικός σκοπός της απαλλοτρίωσης είχε εγκαταλειφθεί και 
αφετέρου, παρήλθε η περίοδος των τριών ετών από την ηµεροµηνία απαλλοτρίωσης χωρίς να 
επιτευχθεί ο σκοπός της. 

Μετά από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, άλλοι επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες 
τεµαχίων που αφορούσαν στο ίδιο διάταγµα απαλλοτρίωσης, αξίωσαν την επιστροφή, σε αυτούς, 
της περιουσίας τους, αίτηµα που και πάλι δεν έγινε αποδεκτό από την απαλλοτριούσα αρχή, µε 
αποτέλεσµα ορισµένοι από αυτούς να εκφράσουν, µέσω των δικηγόρων τους,  την πρόθεσή τους 
για προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε, στις 29.8.2007, όπως 
εκχωρήσει την εξουσία, στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, να προχωρήσει στην 
έκδοση διατάγµατος επίσχεσης για τα τεµάχια στα οποία θα ανεγερθεί, µεταξύ άλλων, ο 
πυροσβεστικός σταθµός Λάρνακας.  Το εν λόγω διάταγµα επίσχεσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 11.4.2008. 

Tο έργο περιλήφθηκε χωρίς πρόνοια στους Προϋπολογισµούς για τα έτη  2005, 2006 και 2007 ενώ 
πρόνοια ύψους £100.000 περιλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 2008. 

Όπως πληροφορήθηκα, παρόλο που το πιο πάνω έργο είναι η πρώτη προτεραιότητα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 
29.7.2008 στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, δήλωσε αδυναµία, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, να προωθήσει αµέσως τη σχεδίαση του έργου, η οποία αναµένεται να γίνει το 2009 
και η ανέγερση του να αρχίσει το 2010. 

4.23 ΦΥΛΑΚΕΣ 
Μέρος Α 

Πληρωµές επιδοµάτων φιλοπονίας από Ταµείο Πάγιας Προκαταβολής.  Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 98 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισµών του 1997 έως 2002, καταβάλλεται στους 
κρατούµενους, οι οποίοι έχουν εκτίσει τουλάχιστο ένα µήνα της ποινής φυλάκισής τους ή έχουν 
παραµείνει στη φυλακή ως υπόδικοι για περίοδο µεγαλύτερη από το µήνα, και οι οποίοι 
κατατάσσονται, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Κανονισµών αυτών, σε συγκεκριµένη εργασία, 
επίδοµα φιλοπονίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Τα υπό 
αναφορά επιδόµατα κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες (βαθµίδες) και το ύψος τους 
κυµαίνεται από €1,79 - €3,84 ηµερησίως.  

Το επίδοµα που αντιστοιχεί στον κάθε κατάδικο καταχωρίζεται στις καρτέλες ηµεροµισθίων 
(έντυπο Φ.19), και κατά την απόλυσή του το σύνολο των επιδοµάτων σε πίστη του µεταφέρεται 
από την καρτέλα ηµεροµισθίων στην κατάσταση ηµεροµισθίων καταδίκων κατά την απόλυση και 
καταβάλλεται σε αυτόν, σε µετρητά, από Ταµείο Πάγιας Προκαταβολής ύψους €5.000. Ο 
κρατούµενος, κατά την παραλαβή των µετρητών, υπογράφει στην υπό αναφορά κατάσταση και 
όποτε παραστεί ανάγκη για αναπλήρωση του Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής, ετοιµάζεται σχετικό 
δελτίο πληρωµής από το λογιστήριο των Φυλακών για χρέωση του σχετικού Άρθρου του 
Προϋπολογισµού και εκδίδεται σχετική επιταγή στο ∆ιευθυντή Φυλακών.  
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Υπέδειξα ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 103, το επίδοµα φιλοπονίας κατατίθεται σε ξεχωριστό 
ατοµικό λογαριασµό κάθε κρατούµενου, κάτι που όπως διαπίστωσα, δεν εφαρµόζεται. 

Κατόπιν προφορικής ενηµέρωσης, στις 5.8.2008, από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ότι υπήρχαν υπόνοιες για υπεξαίρεση χρηµάτων, σε σχέση µε 
την καταβολή του επιδόµατος φιλοπονίας στους καταδίκους, η Υπηρεσία µου διεξήγαγε έλεγχο 
στις σχετικές πληρωµές που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1.1.2008 µέχρι 31.7.2008 και 
εξέτασε δειγµατοληπτικά πληρωµές του τελευταίου τριµήνου του 2007.  Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν παραποιήσεις στις καταστάσεις των ηµεροµισθίων καταδίκων κατά την απόλυση, 
µε αποτέλεσµα, να προκύπτει το ενδεχόµενο υπεξαίρεσης ποσού ύψους τουλάχιστον €8.602, κατά 
την πιο πάνω περίοδο.   

Αντιλαµβάνοµαι ότι,  δεσµοφύλακας ο οποίος υπηρετούσε στο λογιστήριο των Φυλακών και έχει 
τεθεί σε διαθεσιµότητα σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα, παρέδωσε στο ∆ιευθυντή των Φυλακών 
ποσό ύψους €13.000 το οποίο παραδόθηκε στην Αστυνοµία, η οποία διεξάγει σχετική έρευνα.  

Επίσης, επισήµανα τις ακόλουθες αδυναµίες και παραλείψεις στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σε 
σχέση µε τη διαδικασία τήρησης του πιο πάνω Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής και καταβολής των 
επιδοµάτων φιλοπονίας στους κατάδικους, οι οποίες καθιστούν, κατά την άποψή µου, αναγκαία 
την ενίσχυση και ενδυνάµωση του λογιστηρίου των Φυλακών:   

(i) ∆εν φαίνεται να έγινε γραπτή/επίσηµη ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης του Ταµείου σε 
συγκεκριµένο λειτουργό. 

(ii) ∆εν τηρείται βιβλίο Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής, σύµφωνα µε τη ∆ηµοσιονοµική και 
Λογιστική Οδηγία (∆.Λ.Ο.) αρ. 163. 

(iii) ∆εν ετοιµάζεται η «Αίτηση για Αναπλήρωση του Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής», κάθε 
φορά που γίνεται αναπλήρωση του Ταµείου, σύµφωνα µε τη ∆.Λ.Ο. αρ. 164, ενώ 
εντοπίστηκε περίπτωση όπου η αναπλήρωση του Ταµείου, στις 14.3.2008,  έγινε για ποσό 
ύψους €8.340,33 αντί για €5.000 που όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι το καθορισµένο, 
από το Γενικό Λογιστή, ύψος της προκαταβολής του Ταµείου. 

(iv) ∆εν υποβάλλεται την τελευταία µέρα κάθε µήνα στο Γενικό Λογιστή κατάσταση που να 
παρουσιάζει τη διακίνηση του Ταµείου, σύµφωνα µε τη ∆.Λ.Ο. αρ.165. 

(v) ∆ιαπιστώθηκε ότι, πριν την εξόφληση τιµολογίων από το Ταµείο Πάγιας Προκαταβολής, δεν 
ετοιµάζεται δελτίο πληρωµής κατάλληλα υπογραµµένο και σφραγισµένο. 

(vi) Ο έλεγχος που διενεργείται στις καταστάσεις ηµεροµισθίων κατά την απόλυση, κατά την 
αναπλήρωση του Ταµείου, δεν φαίνεται να είναι επαρκώς ενδελεχής αφού, παρόλο που οι 
υπό αναφορά καταστάσεις υπογράφονταν ως ελεγχθείσες, εντούτοις δεν φαίνεται να 
εντοπίστηκαν ορισµένες εµφανείς παραποιήσεις.   

(vii) Οι καρτέλες ηµεροµισθίων (έντυπο Φ.19) δεν φέρουν αύξοντα αριθµό, αλλά µόνο τον 
αριθµό του καταδίκου, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και ανεύρεσή τους.  
Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο αρίθµησης και καταχώρισής τους σε σχετικό 
µητρώο. 

(viii) ∆εν γίνεται επαρκής έλεγχος των καταστάσεων ηµεροµισθίων κατά την απόλυση, πριν την 
υπογραφή/οριστικοποίηση των δελτίων πληρωµής για χρέωση στους λογαριασµούς και 
αναπλήρωση του Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής. 

(ix) Τα ποσά στις καταστάσεις ηµεροµισθίων αναγράφονται µόνο αριθµητικώς, γεγονός που 
διευκολύνει την παραποίησή τους και για αποτροπή παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον 
εισηγήθηκα όπως γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για αναγραφή τους και ολογράφως.  
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(x) Από τον έλεγχο φακέλων κατάδικων που απολύθηκαν, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 
τρεις περιπτώσεις, κατάδικοι που απολύθηκαν και είχαν σε πίστη τους ηµεροµίσθια, δεν  
φαίνεται να πληρώθηκαν. Σηµειώνεται ότι οι σχετικές κάρτες των καταδίκων ήταν ακόµα 
ανοικτές στο λογιστήριο των Φυλακών. 

(xi) Στις καρτέλες ηµεροµισθίων και στις καταστάσεις ηµεροµισθίων κατά την απόλυση, γίνονται 
διορθώσεις/σβησίµατα µε διορθωτικό υγρό.  Το γεγονός αυτό διευκολύνει τη δυνατότητα 
αλλοίωσής τους και εισηγήθηκα όπως δοθούν οδηγίες για απαγόρευση χρήσης διορθωτικού 
υγρού και όπως οι απαραίτητες διορθώσεις µονογράφονται κατάλληλα. 

Ο ∆ιευθυντής Φυλακών µε πληροφόρησε ότι το επίδοµα φιλοπονίας κατατίθεται σε ξεχωριστό 
ατοµικό λογαριασµό κάθε κρατούµενου όταν υποβάλει σχετική αίτηση του καταβάλλεται κατά την 
απόλυσή του. 

Αναφορικά µε τις παραλείψεις και τις αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ο ∆ιευθυντής 
Φυλακών µε πληροφόρησε ότι έχει εκδοθεί γραπτή εντολή ανάθεσης καθήκοντος διαχείρισης του 
Ταµείου Πάγιας Προκαταβολής σε Υποδεκανέα του λογιστηρίου και σε περίπτωση απουσίας του 
θα ορίζεται µε γραπτή εντολή η αντικατάστασή του από τον υπεύθυνο Αρχιδεσµοφύλακα του 
λογιστηρίου. 

Επιπρόσθετα, δόθηκαν αµέσως οδηγίες όπως οριστεί λειτουργός του λογιστηρίου, ο οποίος θα 
ελέγχει και θα υπογράφει ότι έγινε έλεγχος της λίστας απολυόµενων καταδίκων πριν αυτή 
παρουσιαστεί για υπογραφή στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Φυλακών, ή άλλο εξουσιοδοτηµένο 
προς τούτο άτοµο, καθώς επίσης και για αρίθµηση των καρτελών ηµεροµισθίων κρατουµένων και 
καταχώρισή τους σε µητρώο. 

Επίσης έχει υιοθετηθεί νέος τύπος λίστας που αφορά τα ηµεροµίσθια καταδίκων κατά την απόλυσή 
τους σύµφωνα µε την εισήγησή µου. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις καταδίκων που απολύθηκαν και είχαν σε πίστη τους ηµεροµίσθια 
αλλά δεν πληρώθηκαν, πληροφορήθηκα ότι εκ παραδροµής δεν ειδοποιήθηκε το λογιστήριο 
Φυλακών από το γραφείο παραλαβών και απολύσεων για πληρωµή των ηµεροµισθίων αυτών ενώ 
για καλύτερο συντονισµό των δυο γραφείων δόθηκαν γραπτές οδηγίες ώστε να αποφεύγονται 
παρόµοιες περιπτώσεις στο µέλλον. 

Κατάδικοι-Υπόδικοι.  Την 1.1.2007 υπήρχαν στις Φυλακές 569 κατάδικοι και υπόδικοι, σε 
σύγκριση µε 499 την 1.1.2006.  Κατά το 2007 εισήλθαν στις Φυλακές 1 746 και απολύθηκαν 1 771, 
µε αποτέλεσµα στις 31.12.2007 να υπάρχουν εντός των Φυλακών  544 κατάδικοι και υπόδικοι. 

Οι κρατούµενοι εντός των Φυλακών ασχολούνται µε την εκτέλεση διαφόρων κατασκευαστικών 
έργων, τα οποία αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και  διαβίωσης των 
κρατουµένων.  Ασχολούνται επίσης µε διάφορες άλλες εργασίες, όπως στην κουζίνα, στο 
καφενείο, στην έπαυλη, σε εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των 
Φυλακών κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, 148 κατάδικοι, ανάλογα µε τις ειδικότητες και τα ενδιαφέροντά τους, απασχολούνται 
στα διάφορα εργαστήρια που λειτουργούν εντός των Φυλακών για  σκοπούς επαγγελµατικής 
κατάρτισης.  Κατά το 2007 διοργανώθηκαν µαθήµατα για 15  διαφορετικά θέµατα, τα οποία 
παρακολούθησαν συνολικά 153 κατάδικοι. 

Κόστος διατροφής.  Το συνολικό κόστος αγοράς των τροφίµων για τους κατάδικους, καθώς και 
για τους κρατούµενους της Αστυνοµίας, οι οποίοι κρατούνται σε χώρους των Φυλακών που έχουν 
παραχωρηθεί στην Αστυνοµία, ανήλθε στο ποσό των £432.660, σε σύγκριση µε £408.336 κατά το 
2006. 

Ο ηµερήσιος µέσος όρος καταδίκων και κρατουµένων της Αστυνοµίας που σιτίζονταν ήταν 666, µε 
ηµερήσιο κατά κεφαλή κόστος £1,78, σε σύγκριση µε 622 και £1,80,  αντίστοιχα, το 2006.  
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Προσφορά για την προµήθεια συσκευασιών µιας χρήσης στα µαγειρεία των Φυλακών.  Στις 
26.10.2006 κατακυρώθηκε η προσφορά µε αρ. 15/2006 για την προµήθεια συσκευασιών µιας 
χρήσης για τα µαγειρεία των Φυλακών, συνολικής αξίας £4.226 συν Φ.Π.Α.  Η προκήρυξη της 
προσφοράς έγινε µε συνοπτικές διαδικασίες, αφού η εκτιµηµένη δαπάνη δεν υπερέβαινε τις £5.000 
και ζητήθηκε από τρεις οικονοµικούς φορείς  να υποβάλουν προσφορές αυθηµερόν.  Παρατήρησα 
ότι οι ποσότητες συσκευασιών µιας χρήσης που αγοράστηκαν από τις Φυλακές κατά το 2007, ήταν 
κατά πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονταν στους όρους της προσφοράς µε 
αποτέλεσµα να καταβληθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη το συνολικό ποσό των £20.588, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., αντί των £4.226 συν ΦΠΑ που προνοούσε η σχετική σύµβαση.  
Συνεπώς, θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης που προβλέπεται από το 
άρθρο 84 του Ν.12(1)2006, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία µεταξύ £5.000 και £50.000, 
σύµφωνα µε την οποία τα έγγραφα της προσφοράς θα έπρεπε να είχαν αποσταλεί σε τουλάχιστον 
τέσσερεις προσφοροδότες και η προθεσµία υποβολής των προσφορών δεν θα έπρεπε να ήταν 
µικρότερη των 7 ηµερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.  Επεσήµανα ότι, σύµφωνα 
µε το Νόµο, καµία σύµβαση δεν δύναται να κατατµηθεί µε σκοπό την ευνοϊκή εφαρµογή των 
διατάξεων του υπό αναφορά άρθρου.  

Ο ∆ιευθυντής Φυλακών µε πληροφόρησε ότι οι αυξηµένες ποσότητες που αγοράστηκαν οφείλονται 
στο γεγονός ότι περί το τέλος Ιουνίου 2007 ήταν προγραµµατισµένη η επιδιόρθωση της οροφής 
του µαγειρείου της Κλειστής Φυλακής η οποία, σύµφωνα µε εκτίµηση των Τεχνικών Υπηρεσιών θα 
διαρκούσε 12 εργάσιµες ηµέρες.  Έτσι αποφασίστηκε, για τις ηµέρες που δεν θα ήταν διαθέσιµη η 
κουζίνα, να προσφέρονται φαγητά (πρωί – µεσηµέρι – βράδυ) σε συσκευασίες µιας χρήσης.  Όταν 
άρχισε η διαδικασία επιδιόρθωσης της οροφής διαπιστώθηκε ότι ήταν τελείως ακατάλληλη κι 
επικίνδυνη µε αποτέλεσµα να καταστεί αναγκαία η αντικατάστασή της, για την οποία χρειάστηκαν 
50 εργάσιµες ηµέρες, µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση των συσκευασιών µιας χρήσης. 

Υπερωρίες.  Η δαπάνη που αρχικά προϋπολογίστηκε για το 2007 ήταν £147.828 και στη συνέχεια 
αυξήθηκε σε £192.741 ενώ η πραγµατική δαπάνη ανήλθε στις £192.740, σε σύγκριση µε £170.551 
το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £22.189 ή 13%.   Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του αριθµού των ωρών που κλήθηκε το προσωπικό να εργαστεί υπερωριακά για 
αναπλήρωση δεσµοφυλάκων που βρίσκονταν µε άδεια ασθενείας, από 12 743 ώρες το 2006 σε 
18 972 ώρες το 2007 και στην αύξηση του αριθµού των ωρών που κλήθηκε το προσωπικό να 
εργαστεί δεύτερη βάρδια υπερωριακά για τη συνοδεία κρατουµένων, είτε για επισκέψεις ή νοσηλεία 
στο Γενικό Νοσοκοµείο, είτε για άλλους λόγους.  Εισηγήθηκα όπως, όπου είναι εφικτό και χωρίς να 
επηρεαστεί η ασφάλεια και φρούρηση των καταδίκων ή κρατουµένων, ληφθούν µέτρα µε σκοπό 
τον περιορισµό της δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση.  Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι, η 
συνεχής αύξηση των ωρών ασθενείας των δεσµοφυλάκων πρέπει να προβληµατίσει τη ∆ιεύθυνση 
και εισηγήθηκα τη λήψη µέτρων για αποφυγή τυχόν κατάχρησης του δικαιώµατος άδειας 
ασθενείας. 

Αποθέµατα στην αποθήκη των Φυλακών. Από δειγµατοληπτική καταµέτρηση που διενεργήθηκε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα αποθέµατα των Φυλακών, παρουσιάστηκαν πλεονάσµατα σε 
τέσσερα από τα επτά είδη που επιλέγηκαν για καταµέτρηση.  Παρατήρησα ότι ο υπεύθυνος της 
αποθήκης έχει αναλάβει πρόσφατα τη διαχείριση, χωρίς ωστόσο να έχει διενεργηθεί φυσική 
απογραφή των αποθεµάτων και τακτοποίηση τυχόν ελλειµµάτων και πλεονασµάτων σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς Αποθηκών αρ. 76 και 81, και δεν ετοιµάστηκε πιστοποιητικό “Παράδοσης 
Παραλαβής” σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Αποθηκών αρ. 104 µε 107.  

Εισηγήθηκα όπως διενεργηθεί, το συντοµότερο, φυσική απογραφή των αποθεµάτων της αποθήκης 
και τακτοποίηση τυχόν ελλειµµάτων και πλεονασµάτων  που θα προκύψουν, σύµφωνα µε τους 
προαναφερόµενους Κανονισµούς Αποθηκών. Επίσης, διαπίστωσα ότι στην αποθήκη υπάρχουν 
αποθέµατα τα οποία είναι αργοκίνητα ή πέραν των αναγκών του Τµήµατος και εισηγήθηκα όπως 
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στο µέλλον γίνεται καλύτερη εκτίµηση των αναγκών του Τµήµατος προτού υποβάλλονται 
παραγγελίες για περαιτέρω αγορές στους προµηθευτές. 

Ο ∆ιευθυντής Φυλακών µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί εντολές για καταγραφή και συµφιλίωση 
όλων των αποθεµάτων και βιβλίων της αποθήκης.  Για τα αργοκίνητα αποθέµατα των Φυλακών µε 
πληροφόρησε ότι κατά τη διάρκεια του  2007, το Τµήµα έχει ακυρώσει αρκετές παραγγελίες οι 
οποίες είχαν δοθεί προ πενταετίας στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών και τώρα 
παρακολουθούνται ανελλιπώς και αγοράζονται τα απολύτως αναγκαία. 

∆ελτία Μετατροπής (Γεν.31). Παρατήρησα ότι δεν ετοιµάζονται τα προνοούµενα, από τον 
Κανονισµό Αποθηκών αρ.100, δελτία µετατροπής σε σχέση µε τα υλικά που εκδίδονται στο 
εργαστήριο και το µηχανουργείο των Φυλακών. Η ετοιµασία των πιο πάνω δελτίων είναι 
επιβεβληµένη τόσο για τη συµφιλίωση της ποσότητας των υλικών που εκδόθηκαν µε εκείνα που 
χρησιµοποιήθηκαν, όσο και για την καταχώριση στα µητρώα περιουσιακών στοιχείων, των 
διαφόρων επίπλων ή άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού που κατασκευάζονται µε τα υλικά αυτά.  

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται ύφασµα σε συµβασιούχο για ράψιµο ειδών ρουχισµού, οι 
παραλαβές και πληρωµές των κατασκευασθέντων ειδών γίνονται σταδιακά και καταχωρίζονται στα 
καθολικά αποθήκης κατά την παραλαβή τους µε τον αριθµό του τιµολογίου, και το σχετικό δελτίο 
µετατροπής ενηµερώνεται µε τα κατασκευασθέντα είδη κατά την ολοκλήρωση όλων των 
παραλαβών.  Παρατήρησα ότι δεν γίνεται συµφιλίωση των ποσοτήτων των κατασκευασθέντων 
ειδών που παραλήφθηκαν και πληρώθηκαν, σύµφωνα µε τα καθολικά αποθήκης, µε την εκδοθείσα 
ποσότητα υφάσµατος και τις κατασκευασθείσες ποσότητες που αναγράφονται στο δελτίο 
µετατροπής. 

Ο ∆ιευθυντής Φυλακών µε πληροφόρησε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί βοηθός αποθηκάριος στα 
εργαστήρια που σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο των εργαστηρίων θα συµπληρώνει τα δελτία 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις µου. 

Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού.  Από ορισµένα Άρθρα του Κεφαλαίου 13.02 «Φυλακές» 
του Προϋπολογισµού για το 2007 παρέµειναν αδαπάνητα τα πιο κάτω ποσά. 

 
 

Άρθρο 
Λεπτοµέρειες 

δαπάνης 
Εγκεκριµένη 

δαπάνη 
Πραγµατική 

δαπάνη 
Αδαπάνητο 

ποσό 
Ποσοστό 

υλοποίησης 
  £ £ £ % 

07661 +Αγορά 
Ηλεκτρονικών 
Συστηµάτων 
Ασφαλείας 

 
 

500.000 

 
 

187.696 

 
 

312.304 

 
 

37,5 

08121 +Ανέγερση Κτιρίων 
Φυλακών 

 
800.000 

 
543.952 

 
256.048 

 
67,8 

 

Σύµφωνα µε το Επεξηγηµατικό Μνηµόνιο του Προϋπολογισµού για το έτος, από το σύνολο των 
£500.000 που προϋπολογίστηκαν κάτω από το Άρθρο 07661 + «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 
Ασφαλείας», οι £490.000 επρόκειτο να διατεθούν για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού 
συστήµατος ασφαλείας στις πτέρυγες 5 και 8 των Φυλακών.  Όπως διαπίστωσα, σε σχέση µε το 
υπό αναφορά έργο δαπανήθηκαν µόνο £10.958, ενώ σε επιστολή του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών προς τον ∆ιευθυντή των Φυλακών ηµερ. 4.10.2007, 
αναφέρεται µεταξύ άλλων, ότι για τη διαδικασία προκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού θα 
απαιτηθεί χρονικό διάστηµα 7-8 µηνών.  Ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τους λόγους που οδήγησαν 
στην καθυστέρηση προώθησης του υπό αναφορά έργου και αν αυτή επηρεάζει την ασφάλεια των 
Φυλακών.  Ενόψει της πιο πάνω καθυστέρησης, εξασφαλίστηκε έγκριση από το Γραφείο 
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Προγραµµατισµού για διάθεση ποσού ύψους £171.922 για την προµήθεια και εγκατάσταση 
συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης περιµετρικά της Ανοικτής Φυλακής και αναβάθµιση 
της περιµετρικής κάλυψης του συστήµατος του  κλειστού κυκλώµατος στις Κλειστές Φυλακές.  

Η εγκεκριµένη δαπάνη κάτω από το Άρθρο 08121 + «Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών», του 
Προϋπολογισµού ανερχόταν σε £1.300.000 και λόγω µη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχεδίων και 
τελικών εκτιµήσεων για την ανέγερση κτιρίου των Φυλακών, µειώθηκε βάσει του περί 
Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµου (Αρ.2) του 2007(Νόµος Αρ.42(ΙΙ) του 2007) σε 
£800.000. 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών συµβούλων µελετητών για την ετοιµασία 
του κτιριολογικού προγράµµατος, της µελέτης, της επίβλεψης, της κατασκευής και της οικονοµικής 
διαχείρισης για την ανέγερση πολυδύναµου ιατρικού κέντρου στο χώρο των Φυλακών από το 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 18.1.2008.  

4.24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

Προϋπολογισµός αναπτυξιακών δαπανών.  Από τις εγκεκριµένες πιστώσεις, ύψους £28,8 εκ., 
δαπανήθηκε ποσό £19,7 εκ., δηλαδή παρέµεινε αδαπάνητο ποσό £9,1 εκ. ή 31,6% (27,5% για το 
έτος 2006).  

Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2007 - Μεταφορές κονδυλίων.  Από ορισµένα Άρθρα των 
οποίων οι σκοποί δεν υλοποιήθηκαν και παρέµειναν αδαπάνητα σηµαντικά ποσά, µεταφέρθηκαν 
πιστώσεις ύψους £1.533.000 για ενίσχυση άλλων Άρθρων. 

Καθυστερηµένα έσοδα. 

Στις 31.12.2007 υπήρχαν καθυστερηµένα έσοδα, κυρίως από ενοίκια βιοµηχανικών περιοχών 
(£1.337.082 σε σύγκριση µε £959.427 στις 31.12.2006), ύψους £1.546.839 σε σύγκριση µε 
£1.263.101 στις 31.12.2006.  Από το ποσό των καθυστερήσεων, ποσό ύψους £744.175 ή 48,1% 
αφορά σε καθυστερήσεις προηγούµενων ετών, ενώ ποσό £802.664 ή ποσοστό 51,9% σε 
καθυστερήσεις του έτους.  Αρκετές περιπτώσεις καθυστερήσεων αφορούν σε µισθωτές οι οποίοι 
καθυστερούν την πληρωµή των ετήσιων ενοικίων για περίοδο πέραν των πέντε ετών και 
παραπέµθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νοµικών µέτρων προς τερµατισµό των 
συµβάσεων τους.  Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ορισµένες 
από τις περιπτώσεις αυτές, εξακολουθούν να εκκρεµούν στη Νοµική Υπηρεσία. 

Για απάµβλυνση του προβλήµατος, το Υπουργικό Συµβούλιο, αποφάσισε στις 14.5.2003 ότι, σε 
περίπτωση έγκρισης χορηγιών προς βιοµηχανίες που οφείλουν στην Κυβέρνηση ενοίκια, 
αποχετευτικά τέλη και άλλα, θα απαιτείται, πριν από την παραχώρηση της χορηγίας, η εξόφληση 
της οφειλής τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, θα τους αποκόπτεται το σχετικό ποσό. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την ανησυχία της ότι λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που 
παρατηρείται στην είσπραξη των οφειλόµενων οι κίνδυνοι απώλειας ή ζηµιάς σε βάρος του 
∆ηµοσίου είναι υπαρκτοί. 

Σχέδια Χορηγιών και Επιδοτήσεων 

(α)  Βαθµός υλοποίησης.  Από τις εγκεκριµένες πιστώσεις ύψους £12,3 εκ., δαπανήθηκε ποσό 
£7,8 εκ. ή ποσοστό 63,1% σε σύγκριση µε £11,5 εκ., £9,4 εκ. και 81,8% αντίστοιχα το 2006.  Το 
ποστοστό υλοποίησης του Προϋπολογισµού για το 2007 µειώθηκε στο χαµηλότερο ποσοστό των 
τελευταίων πέντε χρόνων όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 173

 
Έτος 

  
Προϋπολογισµός 

 Πραγµατικές 
δαπάνες 

 Αδαπάνητα 
ποσά 

Ποσοστό 
υλοποίησης 

  £  £  £ % 
2003  7,4 εκ.  5,1 εκ.  2,3 εκ. 69,5 
2004  7,2 εκ.  6,0 εκ.  1,2 εκ. 83,9 
2005  8,1 εκ.  5,4 εκ.  2,7 εκ. 67,1 
2006  11,5 εκ.  9,4 εκ.  2,1 εκ. 81,8 
2007  12,3 εκ.  7,8 εκ.  4,5 εκ. 63,1 

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ποσοστό υλοποίησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν 
του ελέγχου του Υπουργείου όπως, µεταξύ άλλων, η µειωµένη ανταπόκριση από 
επιχειρήσεις/άτοµα για συµµετοχή στα διάφορα προγράµµατα/σχέδια του Υπουργείου, η µη 
έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων καθώς και η πολυπλοκότητα 
ορισµένων έργων. 

(β)  Παροχή χορηγιών ή εγγυήσεων σε εταιρείες για τις οποίες εκκρεµούσε ποινική 
υπόθεση στο δικαστήριο.  Στα πλαίσια του νέου Σχεδίου Κυβερνητικών Εγγυήσεων για 
∆ανειοδότηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τοµέα δόθηκε εγγύηση για 
σύναψη δανείου ύψους £49.000 σε εταιρεία εναντίον της οποίας εκκρεµεί ποινική υπόθεση στο 
δικαστήριο για ενδεχόµενη κατάχρηση του συστήµατος χορηγιών που παραχωρούντο από το 
Ίδρυµα Τεχνολογίας. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο τροποποίησης των κριτηρίων 
παραχώρησης χορηγιών ώστε η εξέταση αιτήσεων από εταιρείες εναντίον των οποίων εκκρεµούν 
ποινικές υποθέσεις να αναστέλλεται και στην περίπτωση καταδίκης να απορρίπτονται. 

Υπηρεσία Ασφαλίσεως Εξαγωγών 

(α) Χρέη Λιβύης.  Μετά από σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το  ∆εκέµβριο του 2004 µεταξύ της 
Τεχνικής Επιτροπής Κύπρου - Λιβύης και αντιπροσωπείας από τη Λιβύη, ετοιµάστηκαν και 
υποβλήθηκαν µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών νέες καταστάσεις χρεών της Λιβύης προς την 
Κύπρο, µε όλα τα στοιχεία που ζήτησε η αντιπροσωπεία της Λιβύης.  Έκτοτε δεν υπήρξαν 
οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

(β)  Χρέη Ιράκ και Κουβέιτ. Οι Υπουργοί Οικονοµικών της Κύπρου και του Ιράκ αποφάσισαν και 
υπέγραψαν σχετική συµφωνία στις 20.9.2006 µε την οποία συµψηφίζονται τα χρέη των δύο µερών 
και διαγράφονται οποιαδήποτε υπόλοιπα. 

Σηµειώνεται ότι στη συµφωνία για συµψηφισµό συµπεριλήφθηκαν και οφειλές των Κυπριακών 
εταιρειών πετρελαιοειδών ύψους USD6.782.450, πλέον τόκους, προς το Ιράκ οι οποίες θα πρέπει 
να καταβληθούν στην Κυβέρνηση από τις εταιρείες. 

(γ)  Χρέη Ρωσίας.  Μετά από αίτηµα της εταιρείας, τις εξαγωγές της οποίας είχε ασφαλίσει το 
Υπουργείο, τα Υπουργεία Οικονοµικών και Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού έδωσαν έγκριση 
για πώληση προς τράπεζα εξωτερικού, µεταξύ άλλων, του χρέους που οφείλει η Ρωσία προς την 
εταιρεία για τις εξαγωγές που είχαν ασφαλιστεί από το Υπουργείο, ύψους USD5.812.104, µε ποσό 
που ισούται µε το 70% του χρέους και διαγραφή του υπόλοιπου ποσού. 

Το Υπουργείο είχε ασφαλίσει τις υπό αναφορά εξαγωγές κατά το 90% και κατέβαλε αποζηµιώσεις 
ύψους USD5.230.894 ή £2.569.201 (USD5.812.104 x 90%).  Από την πώληση του χρέους, το 
Υπουργείο Εµπορίου είσπραξε το ποσό των USD3.661.626 (USD5.230.894 x 70%). 

Σχέδια Παροχής ∆ανείων µε Κυβερνητική Εγγύηση.  Σύµφωνα µε τις καταστάσεις που 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου, το σύνολο των δανείων που παραχωρήθηκαν µε κυβερνητική 
εγγύηση ανήλθε σε £7.175.247 και αφορά σε 154 εταιρείες.  Στις 31.12.2007, το υπόλοιπο των 
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δανείων ήταν £2.049.954 για τα οποία η υποχρέωση της Κυβέρνησης, ως εγγυήτριας ήταν 
£1.811.486.   Οι καθυστερηµένες δόσεις των δανείων στις 31.12.2007 ήταν £1.372.982 
(31.12.2006: £1.603.736).  Η Κυβέρνηση, µέχρι τις 31.12.2007, πλήρωσε, ως εγγυήτρια, ποσό 
ύψους £422.390. 

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών.  

(α)  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η δηµιουργία και η στελέχωση της αναγκαίας 
µετρολογικής υποδοµής της Υπηρεσίας εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις.  Παρόλο ότι, 
σύµφωνα µε τους περί Μέτρων και Σταθµών Νόµους του 1974 µέχρι 2002, Άρθρα 17-19, η 
Υπηρεσία πρέπει να διαθέτει εθνικά πρωτότυπα, πρότυπα αναφοράς (δευτερεύοντα πρότυπα) και 
πρότυπα εφαρµογής µε την χρήση των οποίων να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των µετρήσεων που 
διεξάγονται, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει ένα 
σηµαντικό µέρος της αποστολής της, λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδοµής.  

Σηµειώνεται ότι, για τα περισσότερα πρότυπα εφαρµογής που χρησιµοποιούνται για τους 
ελέγχους, από την ηµεροµηνία αγοράς τους µέχρι σήµερα, δεν έχει διεξαχθεί έλεγχος για 
διαπίστωση της ακρίβειας τους.  Λόγω της πιο πάνω παράλειψης, υπάρχει ο κίνδυνος έλεγχοι, 
καθώς και διάφορες πιστοποιήσεις που κάνει η Υπηρεσία, να θεωρηθούν χωρίς νοµική 
εγκυρότητα.  

Αρχές του 2005 έγινε ο έλεγχος και πιστοποίηση των προτύπων αναφοράς σταθµών της µάζας, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες φύλαξης τους. Εκκρεµεί ακόµη ο έλεγχος και 
πιστοποίηση της ακρίβειας των σειρών που χρησιµοποιούνται κατά τους ελέγχους. 

Η Υπηρεσία µου, λαµβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής έχει άµεση σχέση µε 
την προστασία του καταναλωτή, εισηγήθηκε όπως ληφθούν το συντοµότερο τα κατάλληλα 
διορθωτικά µέτρα. 

(β)  Ενίσχυση της υποδοµής στον τοµέα της Μετρολογίας. 

(i) Η τεχνική βοήθεια που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια 
εναρµόνισης της Κύπρου µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο στον τοµέα της µετρολογίας (µέτρων και 
σταθµών), µέσω του Προγράµµατος ∆ιδυµοποίησης µε την αντίστοιχη Υπηρεσία της ∆ανίας 
(Twinning Programme) έχει ολοκληρωθεί.  Επιπλέον, στα πλαίσια της µεταβατικής βοήθειας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, µπήκε σε εφαρµογή το Σχέδιο «Ενίσχυση της Υποδοµής στον Τοµέα της 
Μετρολογίας στην Κύπρο», το οποίο είχε διάρκεια από 1.9.2005 µέχρι 30.9.2007 και 
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή  ∆ηµοκρατία σε ποσοστό 
75% (€1.066.750) και 25%, αντίστοιχα. Το Σχέδιο αποτελείτο από δύο µέρη, (α) την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη δοµή της Υπηρεσίας και (β) την προµήθεια µετρολογικού 
εξοπλισµού. 

Το ανέγερση νέου εργαστηρίου Μετρολογίας αποτελούσε αναγκαιότητα για επίτευξη των στόχων 
του Σχεδίου. 

Επειδή η ανέγερση του νέου εργαστηρίου Μετρολογίας δεν ολοκληρώθηκε και το εργαστήριο δεν 
στελεχώθηκε πριν τη λήξη του Σχεδίου «Ενίσχυση της Υποδοµής στον Τοµέα της Μετρολογίας 
στην Κύπρο» (30.9.2007), υπάρχει η πιθανότητα οικονοµικών κυρώσεων λόγω καθυστέρησης 
στην εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για µέτρα και σταθµά ενώ υπάρχει ο κίνδυνος 
επιστροφής ποσού από τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί στην αξία 
του εξοπλισµού που δεν χρησιµοποιείται.  Σύµφωνα µε το υφιστάµενο χρονοδιάγραµµα, που 
ετοιµάστηκε από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων κατά το 2007, αναµένεται ότι θα προκηρυχθεί 
προσφορά για την ανέγερση νέου εργαστηρίου Μετρολογίας µε την διαδικασία “Design and Build” 
και ότι η ανέγερση θα ολοκληρωθεί πριν τις 30.6.2011.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, 
σε περίπτωση µη συµπλήρωσης του έργου, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα υποχρεωθεί να 
προχωρήσει από  µόνη της στην ενδυνάµωση της µετρολογικής υποδοµής της χώρας. 
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(ii) Εξοπλισµός που παραλήφθηκε, κόστους περίπου €1,0 εκ. αποθηκεύτηκε προσωρινά στο 
παλιό εργαστήριο Μετρολογίας, στο οποίο όµως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κλιµατιστικές 
συνθήκες που απαιτούνται για την κατάλληλη αποθήκευση τους. 

Επιπρόσθετα η κινητή µονάδα ελέγχου ροοµετρητών και γεφυροπλάστιγγων παραµένουν 
σταθµευµένες σε ανοικτό µη φυλαγµένο χώρο στάθµευσης που βρίσκεται έξω από το παλιό 
εργαστήριο Μετρολογίας. 

Ανέφερα ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι 
κλιµατιστικές συνθήκες που απαιτούνται για την ορθολογιστική φύλαξη του εξοπλισµού και να 
προωθηθούν οι απαραίτητες διευθετήσεις για την προστασία και διαφύλαξη των κινητών µονάδων 
εφόσον η µεταφορά τους στο νέο εργαστήριο Μετρολογίας δεν προβλέπεται να γίνει πριν το 2011. 

Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές. 

(α)  Παρανοµίες ή παραβιάσεις συµβάσεων µίσθωσης στις Κυβερνητικές Βιοµηχανικές 
Περιοχές.  Από έρευνα που διενεργήθηκε το 2007, διαπιστώθηκε ότι από τις 522 βιοµηχανικές 
µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στις Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές, οι 121 βιοµηχανικές 
µονάδες, ή ποσοστό 23%, παρανοµούν ή παραβιάζουν τις συµβάσεις µίσθωσης. 

Παρόµοια έρευνα είχε διεξαχθεί το 2004 κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο αντίστοιχος αριθµός των 
µονάδων ήταν 180 από τις 411 ή 44%. 

Στις 24.10.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετική Απόφαση του ενέκρινε τη λήψη δικαστικών 
µέτρων, αφού προηγουµένως ληφθούν και οι απόψεις του Κυπριακού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο στις 18.3.2008. 

Στο Υπουργείο δεν τηρούνται συγκεντρωµένα στοιχεία αναφορικά µε τις περιπτώσεις των 
εταιρειών που αποστέλλονται στη Νοµική Υπηρεσία για λήψη δικαστικών µέτρων µε αποτέλεσµα 
να µη µπορούν να εντοπιστούν εύκολα οι περιπτώσεις αυτές.  Για σκοπούς καλύτερης 
παρακολούθησης η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε τη δηµιουργία σχετικού µητρώου. 

Ο Υπουργός µε πληροφόρησε ότι έχει ετοιµαστεί µητρώο σύµφωνα µε την εισήγησή µου στο 
οποίο άρχισε η καταγραφή όλων των περιπτώσεων των µισθωτών που παραπέµπονται στο Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για λήψη δικαστικών µέτρων (είτε για καθυστερηµένα ενοίκια είτε για 
παρανοµίες). 

(β) Αποχετευτικά τέλη των Βιοµηχανικών Περιοχών Λεµεσού και Αγίου Αθανασίου.  Όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, επειδή οι µισθωτές των βιοµηχανικών οικοπέδων 
των πιο πάνω βιοµηχανικών περιοχών αρνούνται να καταβάλουν τα ετήσια αποχετευτικά τέλη στο 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού – Αµαθούντας, όπως έχουν υποχρέωση σύµφωνα µε τις 
σχετικές συµβάσεις µίσθωσης, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ύστερα από 
σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας στις 12.2.1996, καταβάλλει τα πιο 
πάνω τέλη στο Συµβούλιο, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις, από το 1996 και µεταγενέστερα τα 
οποία στη συνέχεια καθίστανται οφειλόµενα από τους µισθωτές. 

Τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για εξόφληση των αποχετευτικών τελών 
χρεώνονται σε λογαριασµό προκαταβολών, το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2007 ήταν 
£399.957 (31.12.2006: £308.987).  Οι αναλυτικοί λογαριασµοί που τηρούνται για την κάθε 
περίπτωση µε τα ποσά που οφείλει ο κάθε µισθωτής ξεχωριστά εξακολουθούν να µη 
συµφιλιώνονται µε τον λογαριασµό προκαταβολών µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να επιβεβαιωθεί η 
ορθότητα του ποσού του λογαριασµού προκαταβολών.  

(γ)  Επιθεώρηση Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών.  Όπως φαίνεται από τις σχετικές 
εκθέσεις που υποβάλλονται από τους υπεύθυνους λειτουργούς, ο αριθµός των επισκέψεων που 
πραγµατοποιούνται στις Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές για να εντοπίζονται έγκαιρα τα 
διάφορα προβλήµατα, όπως είναι η αυθαίρετη επέµβαση σε κυβερνητική γη, η υπενοικίαση µέρους 
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των υποστατικών χωρίς την έγκριση του Υπουργείου και άλλα, τα οποία δεν συνάδουν µε τους 
όρους των συµβάσεων µίσθωσης, αυξήθηκε το 2007, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

Ωστόσο η Υπηρεσία µου έχει την άποψη ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση ώστε να 
εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήµατα που δηµιουργούνται.  

(δ)  Εισπρακτέα ενοίκια.  Εξακολουθεί να µην εφαρµόζεται οµοιόµορφη τακτική αναφορικά µε την 
αποστολή υπενθυµίσεων ή παραποµπή στον Γενικό Εισαγγελέα, βιοµηχανιών που οφείλουν 
σηµαντικά ποσά ενοικίων. 

Αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της σύµβασης (7β), εάν δεν καταβληθεί το ενοίκιο 
εντός 21 ηµερών, το Υπουργείο έχει το δικαίωµα λύσης της σύµβασης. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρ.11 της Κ.∆.Π. 164/90, για την καταβολή των 
µισθωµάτων, µπορεί να δίνεται παράταση στην καταβολή του µισθώµατος µέχρι 6 µήνες µόνο. 

(ε)  Υπενοικίαση των εργοστασιακών χώρων σε άλλες επιχειρήσεις.  ∆ιαπιστώνεται ότι 
αρκετές βιοµηχανίες εκχωρούν τα δικαιώµατα που κατέχουν πάνω σε βιοµηχανικά οικόπεδα, 
χωρίς να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη έγκριση από το Υπουργείο, σύµφωνα µε τη σύµβαση 
µίσθωσης, την οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ζητούν και παίρνουν καλυπτικά εκ των υστέρων. 

Ως παράδειγµα αναφέρεται εταιρεία η οποία, χωρίς έγκριση από το Υπουργείο, υπενοικίασε τον 
εργοστασιακό της χώρο σε άλλη εταιρεία, από το 2000, γεγονός για το οποίο το Υπουργείο 
ενηµερώθηκε µε επιστολές από τον Έπαρχο Λευκωσίας ηµερ. 11.5.2000 και από το Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ηµερ. 7.3.2005.  Το Υπουργείο δεν προέβηκε σε καµιά ενέργεια 
παρόλο που η πιο πάνω εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζεται ότι οφείλει στο Υπουργείο 
καθυστερηµένα ενοίκια ύψους £30.544 και επιπρόσθετα ότι διεγράφηκε από τον Έφορο Εταιρειών 
στις 7.7.2000. 

∆ηµιουργία και λειτουργία Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων/∆ηµιουργία Νέων Επιχειρήσεων 
Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µέσω των Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων.  Με στόχο 
την παροχή κινήτρων υπό µορφή επιχορήγησης σε ιδιωτικές εταιρείες/οργανισµούς για τη 
δηµιουργία και λειτουργία Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων προς στέγαση νέων επιχειρήσεων, οι 
οποίες «προτείνουν την ανάπτυξη ιδεών που εκ πρώτης όψεως παρουσιάζουν καλές προοπτικές 
για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας», το Υπουργείο υπέγραψε συµβόλαια 
διάρκειας τεσσάρων ετών τα οποία έληξαν το Φεβρουάριο 2007 µε τέσσερεις ιδιωτικές 
εταιρείες/οργανισµούς για τη δηµιουργία και λειτουργία τεσσάρων Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων, 
τρία εκ των οποίων θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενούν 8 µέχρι 15 και ένα 10 µέχρι 15 Νέες 
Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (Ν.Ε.Υ.Τ.Κ.). 

(α)  Το Υπουργείο σταµάτησε στις 31 Οκτωβρίου 2007 να δέχεται αιτήσεις για ένταξη σχεδίων στα 
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων.   Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή 51 οµάδες επινοητών είχαν υποβάλει τις 
αιτήσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης µέσω των υφιστάµενων τεσσάρων εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων.  Από τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί τα 36, έχουν απορριφθεί τα 14, και ένα έχει 
αποσυρθεί.  Μέχρι σήµερα έχουν αποφοιτήσει εννέα επιχειρήσεις.  Για τα πέντε σχέδια που έχουν 
εγκριθεί κατά την περίοδο 31.10.2007-31.12.2007 έχουν υπογραφεί τα σχετικά συµβόλαια.  Τα τρία 
από αυτά έχουν ήδη αρχίσει να δραστηριοποιούνται και τα δύο αναµένεται να δραστηριοποιηθούν 
σύντοµα. 

(β)  Η διάρκεια των τεσσάρων ετών των συµβολαίων εξέπνευσε χωρίς να καταστεί δυνατό να 
υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράµµατος στον αναµενόµενο βαθµό. 

(γ)  Μέχρι το Μάιο του 2008, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου, έχουν παραχωρηθεί 
επιχορηγήσεις ύψους £416.747 στα τέσσερα Εκκολαπτήρια και £2.445.528 στις 26 Ν.Ε.Υ.Τ.Κ.. 
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(δ)  Καθυστέρηση στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων από τις υπό εκκόλαψη 
επιχειρήσεις.  Παρόλο ότι σύµφωνα µε τα συµβόλαια που υπογράφονται µεταξύ του Υπουργείου 
και των Εκκολαπτηρίων, τα οποία προσυπογράφουν και οι Ν.Ε.Υ.Τ.Κ., οι Ν.Ε.Υ.Τ.Κ. θα πρέπει 
εντός του πρώτου µηνός που ακολουθεί το τέλος του πρώτου έτους δραστηριοποίησης να 
υποβάλουν στο Υπουργείο κατάσταση των πραγµατικών τους εξόδων για το πρώτο έτος καθώς 
και τον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό για το δεύτερο έτος, για σκοπούς υπολογισµού του ποσού 
της χορηγίας που θα πρέπει να καταβληθεί για το δεύτερο έτος, εντούτοις παρατηρείται ότι αρκετές 
Ν.Ε.Υ.Τ.Κ. δεν συµµορφώνονται µε την πιο πάνω υποχρέωση. 

Επιπλέον, στα συµβόλαια µεταξύ του Υπουργείου και των Εκκολαπτηρίων υπάρχει σχετική 
πρόνοια σύµφωνα µε την οποία «το Εκκολαπτήριο οφείλει να υποβάλει στο Υπουργείο ετήσιους 
λογαριασµούς ελεγµένους τόσο για την εταιρεία Εκκολαπτηρίου όσο και για τις Ν.Ε.Υ.Τ.Κ. εντός 
τριών µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους της κάθε εταιρείας».  ∆ιαπιστώθηκε ότι, ούτε και 
γι΄ αυτή την πρόνοια υπήρξε συµµόρφωση από ορισµένες Ν.Ε.Υ.Τ.Κ.. 

Το Υπουργείο αποφάσισε κατά το 2007 όπως η υποβολή των ελεγµένων λογαριασµών από τις 
Ν.Ε.Υ.Τ.Κ. γίνεται εντός τριών µηνών από τη λήξη του συµβολαίου τους, αντί ετήσια, για τον τελικό 
οικονοµικό διακανονισµό, µε το αιτιολογικό ότι η «υποβολή ετήσιων ελεγµένων λογαριασµών στον 
Φόρο Εισοδήµατος µπορεί να επεκταθεί µέχρι ένα χρόνο µετά το τέλος του ηµερολογιακού έτους» 
και ότι «οι λογαριασµοί καλύπτουν ηµερολογιακό έτος και έτσι δεν µπορούσε να καλυφθεί η 
περίοδος εκκόλαψης εταιρειών οι οποίες αρχίζουν τη λειτουργία τους οποιαδήποτε ηµέρα του 
χρόνου». 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε τη διαφωνία της µε την εν λόγω απόφαση του Υπουργείου αφού η πιο 
πάνω πρόνοια των συµβολαίων που υπογράφονται µεταξύ του Υπουργείου και των 
Εκκολαπτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση της χορηγίας και δεν έχει σχέση µε 
την υποβολή λογαριασµών στον Φόρο Εισοδήµατος. 

Σηµειώνεται επιπλέον ότι οι πρόνοιες του συµβολαίου είχαν εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο 
και για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

Ανέφερα ότι δεν φαίνεται να εξασκείται η κατάλληλη εποπτεία από το Υπουργείο Εµπορίου σε ότι 
αφορά στη συµµόρφωση των Ν.Ε.Υ.Τ.Κ. µε τα συµβόλαια τους. 

(ε)  Αξιολόγηση του προγράµµατος δηµιουργίας και λειτουργίας Εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων και δηµιουργίας Ν.Ε.Υ.Τ.Κ..  Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση του θεσµού και τη µεταβίβαση οποιουδήποτε νέου 
προγράµµατος στο ΙΠΕΚ. 

Συµφωνία µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Harvard School of Public Health. 

(α)  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 60.342, ηµερ.27.5.2004, ενέκρινε την 
σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Harvard School of 
Public Health (HSPH). Η συµφωνία υπογράφηκε στις 2.6.2004 και περιλαµβάνει τη δηµιουργία του 
∆ιεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία (CII) και τη λειτουργία του 
Κυπριακού Προγράµµατος για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία στο HSPH (HCP), για τη 
χρηµατοδότηση του οποίου προβλέπεται η δηµιουργία του Cyprus Endowment for the 
Environment and Public Health στο HSPH (Endowment Fund). 

(β)  Σε ότι αφορά στο CII, στις 30.12.2004 εγγράφηκε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση 
µε το όνοµα “Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Association 
with the Harvard School of Public Health”, µοναδικό µέλος της οποίας είναι η Κυπριακή 
Κυβέρνηση.  

(γ)  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής συµφωνίας, 
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(i) σκοπός του CII είναι η διεξαγωγή ερευνών, η εκπαίδευση, η δηµιουργία νέων τεχνολογιών 
για χρήση από βιοµηχανίες, η επαφή µε αναγνωρισµένους εκπαιδευτικούς και ερευνητές και η 
παροχή ακαδηµαϊκών προγραµµάτων, και 

(ii) σκοπός του HCP είναι η παροχή πτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε Κύπριους 
φοιτητές, η προσφορά καθοδήγησης και πραγµατογνωµοσύνης, η συνεργασία όσον αφορά στα 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα του CII και η ενίσχυση του ρόλου του CII.  

(δ) Υλοποίηση της συµφωνίας. 

(i) Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα καταβάλει,  κατά την 
διάρκεια ισχύος της συµφωνίας που είναι δέκα χρόνια, στο HSPH και CII συνολικά 
USD34.096.717, εκ των οποίων τα USD9εκ. για το Endowment Fund.  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
κατέβαλε για την περίοδο Σεπτέµβριος 2004 µέχρι ∆εκέµβριο 2007 δόσεις ύψους 
USD16.911.369 εκπληρώνοντας τις οικονοµικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 
συµφωνία µέχρι τον ∆εκέµβριο 2007. Από τα ποσά αυτά USD8,25 εκ. αφορούν στο Endowment 
Fund. 

(ii) ∆ιαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να µην υπάρχει στο Υπουργείο σύστηµα παρακολούθησης 
των δραστηριοτήτων των HCP και CII σε ότι αφορά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους µε 
βάση την υπογραφείσα συµφωνία.   

(iii) Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των σχετικών ποσών και δεδοµένου ότι έχουν παρέλθει 
τέσσερα χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συµφωνίας, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε την 
υιοθέτηση µηχανισµού περιοδικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της σχετικής συµφωνίας. 

(ε) Αξιολόγηση της συµφωνίας και της λειτουργίας του CII.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
την Απόφαση του, ηµερ. 2.4.2008 εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού και Παιδείας και Πολιτισµού να µελετήσουν το ενδεχόµενο ένταξης του CII στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και να υποβάλουν σχετική Πρόταση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο. 

Με σχετική επιστολή τους προς το Υπουργικό Συµβούλιο, ηµερ. 8.5.2008, οι δύο Υπουργοί: 

(i) ∆ιαπιστώνουν ότι η συµφωνία περιλαµβάνει πρόνοιες οι οποίες καθιστούν τη συµφωνία 
ετεροβαρή εις βάρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Τα σηµεία της συµφωνίας που δικαιολογούν την πιο πάνω θέση, σύµφωνα µε τους πιο πάνω 
Υπουργούς, είναι: 

• Το ποσό της χρηµατοδότησης είναι πολύ µεγάλο και στη πραγµατικότητα δωρήθηκε στο 
Πανεπιστήµιο Harvard για την παροχή εκ µέρους του τεχνογνωσίας και του ονόµατος του.  

• Το ποσό που δαπανάται για τις δραστηριότητες του CII τυγχάνει διαχείρισης από το 
Πανεπιστήµιο Harvard µε ελάχιστη εµπλοκή της δικής µας πλευράς. 

• Η επιλογή και ο διορισµός του ∆ιευθυντή του CII, που είναι υποχρεωτική για την πλευρά µας, 
έγινε κατά τρόπο που αποκλίνει πολύ από τις συνήθεις διεθνείς ακαδηµαϊκές πρακτικές για 
παρόµοιες περιπτώσεις, αφού είναι ασύνηθες ο διορισµός του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή να 
αποτελεί ουσιαστικό µέρος της συµφωνίας ίδρυσης ενός Ινστιτούτου, αντί η θέση να προκηρυχτεί 
διεθνώς και η επιλογή να γίνει µε τις πάγιες, διεθνώς αποδεκτές, διαφανείς ακαδηµαϊκές 
διαδικασίες. 

• Υπάρχουν προφορικές και έγγραφες καταγγελίες για τις πρακτικές διοίκησης του CII που, 
κατά τους καταγγέλλοντες, υπονοµεύουν την αποτελεσµατική λειτουργία του και ενδεχοµένως την 
ίδια την ύπαρξη του, οι οποίες χρήζουν εξέτασης. 

(ii) Προτείνουν στο Υπουργικό Συµβούλιο: 
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• Να αξιολογηθεί η µέχρι τώρα πορεία του CII από διεθνή επιτροπή ειδικών.  

• Να διοριστεί ∆ιϋπουργική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 

• Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να ληφθούν αποφάσεις ως προς τη µελλοντική 
πορεία του CII, µε ανοικτή την επιλογή τις επαναδιαπραγµάτευσης της συµφωνίας. 

• Να διοριστούν νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι η διαδικασία της 
αξιολόγησης αναµένεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο (η θητεία του είχε λήξει στις 2.7.2008). 

Ανέφερα ότι ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων και εισηγήσεων καθώς επίσης και τη διαχρονική 
έκφραση της ανησυχίας της Υπηρεσίας µου για τη µη επαρκή εποπτεία τόσο του CII όσον και του 
HCP, η όλη µελέτη του θέµατος θα πρέπει να επισπευθεί. 

Ο Υπουργός µε πληροφόρησε ότι έγινε συνάντηση υψηλόβαθµης αποστολής από το 
Πανεπιστήµιο Harvard µε τους Υπουργούς Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Παιδείας και 
Πολιτισµού στην οποία αποφασίστηκε η έναρξη διαπραγµατεύσεων για αναθεώρηση της 
υφιστάµενης συµφωνίας στη βάση της ένταξης του CII στο ΤΕΠΑΚ.  Επίσης, έχει διοριστεί νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στο CII και οι διαπραγµατεύσεις για αναθεώρηση της Συµφωνίας βρίσκονται 
σε προχωρηµένο στάδιο. 

(στ) Μεταστέγαση του CII.  Η σχετική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και του HSPH προβλέπει την παροχή κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων στο CII 
σε τρία χρόνια από την ίδρυση του. 

Επειδή η περίοδος των τριών χρόνων παρήλθε, χωρίς να καταστεί δυνατό να παρασχεθούν οι εν λόγω 
κτιριακές εγκαταστάσεις, το CII ζήτησε τη µεταστέγαση του σε νέους µεγαλύτερους χώρους για να µπορεί 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες του. 

Για κάλυψη των ενοικίων µε τη µεταστέγαση και των σχετικών λειτουργικών του εξόδων για 
περίοδο τριών ετών το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφαση του ηµερ. 6.2.2008, ενέκρινε την 
παραχώρηση επιπρόσθετων ποσών ύψους €2.462.094.  Ο Υπουργός µε πληροφόρησε ότι µετά 
τις πιο πάνω εξελίξεις το CII θα παραµείνει στις παλιές του εγκαταστάσεις, µέχρι την ένταξη του 
στο ΤΕΠΑΚ και το ποσό που τους έχει παραχωρηθεί για µεταστέγαση θα επιστραφεί στο 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο.   Το Υπουργικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της πολιτικής της 
Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της έρευνας και της βιοµηχανίας υψηλής τεχνολογίας, µε την Απόφαση 
του ηµερ. 29.4.2004, ενέκρινε τη δηµιουργία Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο, το 
οποίο θα τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

Το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο θα έχει έκταση περίπου 1.500 σκάλες και αναµένεται να 
στεγάσει ερευνητικούς οργανισµούς, ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης και επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας καθώς και το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία (CII).  

Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 21.4.2005, εγκρίθηκε η διεξαγωγή 
µελέτης βιωσιµότητας του Πάρκου, και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την 
Κυβέρνηση για τη δηµιουργία του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου µε ανοικτή διαδικασία 
προσφορών.  Η ανάθεση της σχετικής προσφοράς έγινε τον Ιούλιο του 2006, µε διάρκεια 
διεξαγωγής της σχετικής µελέτης 12 µήνες (ηµερ. λήξης 5.7.2007) και κόστος £124.449.  Εκτός της 
µεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην εκτέλεση της µελέτης και στην ολοκλήρωση των 
άλλων παραδοτέων, το Υπουργείο διαπίστωσε ότι υπάρχει και πρόβληµα ποιότητας των 
παραδοτέων, εξαιτίας των οποίων, η Οµάδα Παρακολούθησης του Έργου αναγκάζεται να τα 
επιστρέφει µε παρατηρήσεις για τις σχετικές διορθωτικές αλλαγές και την επανυποβολή τους.  Ως 
αποτέλεσµα, αναµένεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της µελέτης η οποία, 
πιθανόν να οδηγήσει σε επιπρόσθετες δαπάνες (για κάλυψη των επιπλέον αµοιβών του 
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Συντονιστή και των Συµβούλων του Υπουργείου) καθώς και σε καθυστέρηση στην υλοποίηση του 
έργου.  Το 2007 λόγω της καθυστέρησης καταβλήθηκε στους Συµβούλους και στο Συντονιστή 
επιπρόσθετη αµοιβή ύψους £25.864. 

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων, και λαµβανοµένων υπόψη όλων των διαδικασιών και 
ενεργειών που απαιτούνται για τη δηµιουργία του Πάρκου, είναι προφανές ότι, η υλοποίηση του 
έργου θα καθυστερήσει.  Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται  στην 
πολυπλοκότητα του έργου και στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για να λαµβάνονται 
ενδιάµεσες (πολιτικές) αποφάσεις. 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Εργαστηριακής Υποδοµής στην Κύπρο και για Εργαστηριακό 
Έλεγχο στο εξωτερικό.  Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι η ενίσχυση της εργαστηριακής 
υποδοµής στην Κύπρο και για εργαστηριακό έλεγχο στο εξωτερικό, µέσω χρηµατοδοτικών 
ενισχύσεων. 

Κατά την διάρκεια των δύο χρόνων 2006-2007 παραχωρήθηκαν χορηγίες ύψους £736.194 που 
αφορούν σε 106 αιτήσεις για εργαστηριακή υποδοµή, στην Κύπρο και εργαστηριακό έλεγχο στο 
εξωτερικό. 

Η Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου εξέφρασε την άποψη µε σχετική έκθεση της ότι το υπό 
αναφορά Σχέδιο θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να επικεντρώνεται στη χορηγία νέων ή 
εξειδικευµένων εργαστηρίων που δεν υπάρχουν στην Κύπρο, για να ικανοποιηθούν όλες οι 
ανάγκες των κυπριακών επιχειρήσεων σε εργαστηριακούς ελέγχους.    

Όπως µε πληροφόρησε ο Υπουργός αποφασίστηκε η ετοιµασία δύο Σχεδίων Χορηγιών ώστε να 
βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εργαστηριακούς ελέγχους και να 
αναβαθµίσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους. 

Έκτακτο προσωπικό.  Στο Υπουργείο εργάζονται 69 έκτακτοι Λειτουργοί έναντι 100 µόνιµων 
θέσεων.  Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2007 προσλήφθηκαν άλλοι 90 
έκτακτοι επιθεωρητές, κυρίως στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών.  Το 
προσωπικό αυτό τυγχάνει εκπαίδευσης και αποκτά εµπειρίες, ωστόσο παρατηρείται ότι συχνά σε 
κατοπινό στάδιο αποχωρεί, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα στους 
διάφορους τοµείς του Υπουργείου και επιπρόσθετα να απαιτούνται επιπλέον δαπάνες για 
εκπαίδευση αυτών που θα τους αντικαταστήσουν. 

Φορέας Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (Cyprus Investment Promotion Agency).  Το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφαση του αρ. 62.593 και ηµερ. 5.9.2005, ενέκρινε την σύσταση 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση, η οποία θα λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός µε µόνο µέλος την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για την προσέλκυση και 
εξυπηρέτηση ξένων επενδυτών. 

Οι κυριότεροι σκοποί της εταιρείας είναι η προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού κέντρου, η 
παροχή υποστήριξης στους ξένους επενδυτές, η επικοινωνία µε επενδυτές, η προώθηση και 
διευκόλυνση εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, η συλλογή πληροφοριών και η δηµιουργία 
τράπεζας πληροφοριών σε θέµατα ξένων επενδύσεων και επενδυτικών ευκαιριών και νοµοθεσίας.  

Η πιο πάνω εταιρεία θα πρέπει να συνεργάζεται µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών το 
οποίο λειτουργεί από το 2000 στο Υπουργείο για την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού 
κέντρου. 

Τα έξοδα της εταιρείας καλύπτονται από κρατική χορηγία, η οποία για το 2007 ανήλθε σε 
£224.000, ενώ για το 2008 έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους £586.000 (€1.001.240). 

Εξέφρασα την άποψη ότι το Υπουργείο θα πρέπει να εφαρµόσει σύστηµα παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ότι αφορά στην υλοποίηση των σκοπών δηµιουργίας της. 
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Ανάπτυξη ναυτικού τουρισµού και  κατασκευή µαρίνων.  Το Μάρτιο 1994 το Υπουργικό 
Συµβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού και, µεταξύ άλλων, 
αποφάσισε την ανάθεση στον ιδιωτικό τοµέα της µελέτης, κατασκευής και διαχείρισης µαρίνων σε 
διάφορους παράλιους χώρους.  Μέσα στο 1996 ετοιµάστηκαν τα έγγραφα προσφορών από τον 
Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, όµως η προώθηση της διαδικασίας προσφορών καθυστέρησε 
σηµαντικά λόγω προβληµάτων που ανεφύησαν, κυρίως αναφορικά µε τη χωροθέτηση και 
εκµίσθωση των αναγκαίων χώρων στους ιδιώτες.  Το Υπουργικό Συµβούλιο όρισε, τον Αύγουστο 
2000, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ως «Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία» για τη 
διενέργεια των διαγωνισµών. 

Μετά από περαιτέρω καθυστερήσεις, ζητήθηκαν προσφορές για την κατασκευή των µαρίνων τον 
Ιούλιο 2002.  Επίσης, τον Αύγουστο 2002, µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας µου, ζητήθηκαν 
προσφορές και διορίστηκε Επόπτης για τις µαρίνες, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της 
παρακολούθησης και ελέγχου των συµβολαίων των έργων.   

Τον Ιούνιο 2003 υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, για τις µαρίνες ανά µία για Λεµεσό, Λάρνακα και 
Αγία Νάπα.  Το Νοέµβριο 2004, οι προσφορές ακυρώθηκαν, επειδή κρίθηκαν ασύµφορες, λόγω 
του ότι το µίσθωµα που προέκυπτε από αυτές ήταν αρνητικό. 

Ακολούθως, για τις µαρίνες Λεµεσού και Αγίας Νάπας, µετά από νοµική συµβουλή, άρχισαν 
διαβουλεύσεις µε τους µοναδικούς προσφοροδότες, για τη σύναψη συµβάσεων µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης, µε στόχο την εξασφάλιση µη αρνητικού µισθώµατος.   

Κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη µαρίνα Λεµεσού διαφάνηκε ότι οι επιτρεπόµενες 
χρήσεις του έργου και η περίοδος σύµβασης παραχώρησης της µαρίνας για περίοδο 53 χρόνια 
περιορίζουν τη βιωσιµότητα και δυνατότητα χρηµατοδότησης του έργου.  Ως εκ τούτου το 
Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί στον ∆ιαχειριστή το δικαίωµα οικιστικής 
ανάπτυξης η οποία να επεκταθεί για επιπλέον περίοδο 37 χρόνων. Οι διαπραγµατεύσεις 
ολοκληρώθηκαν και τον Ιανουάριο 2008 υπογράφτηκε η σύµβαση µίσθωσης της µαρίνας Λεµεσού. 

Αναφορικά µε τη µαρίνα Αγίας Νάπας οι διαπραγµατεύσεις µε τον µοναδικό προσφοροδότη 
καθυστέρησαν ενόψει της αναµονής έγκρισης και δηµοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου η οποία έγινε 
τον Απρίλιο 2008.  

Για τη µαρίνα της Λάρνακας προκηρύχθηκε νέος διαγωνισµός, στον οποίο προωθείται η ανάπτυξη 
του λιµανιού και της µαρίνας µέσα από µία σύµβαση τύπου Β.Ο.Τ.(Built, Operate, Transfer).   

Για τη µαρίνα της Πάφου ετοιµάστηκαν νέα έγγραφα προσφορών µε διαφοροποίηση των 
παρεχόµενων κινήτρων στον επενδυτή και προκηρύχθηκε νέος διαγωνισµός.  Τον Ιούλιο 2007 
υποβλήθηκαν τρεις προσφορές και τον Ιούνιο 2008 το Συµβούλιο Προσφορών κατακύρωσε το 
έργο στη µια κοινοπραξία. Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι, ο χρόνος αξιολόγησης και 
κατακύρωσης της προσφοράς – σχεδόν 11 µήνες – ήταν αδικαιολόγητα µεγάλος. 

Κατά την άποψη του Υπουργείου ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση και κατακύρωση 
της προσφοράς ήταν δικαιολογηµένος λόγω της πολυπλοκότητας και του βαθµού δυσκολίας των 
προσφορών. 

Σύναψη Στρατηγικής Συµφωνίας µε τη Microsoft.  Τον Ιανουάριο 2006 ο τότε Υπουργός 
Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού συζήτησε στη Λισσαβόνα µε τον Πρόεδρο της εταιρείας 
Microsoft τη σύναψη ενδεχόµενης Στρατηγικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης και της 
εταιρείας στους ακόλουθους τοµείς: 

- αγορά αδειών χρήσης του λογισµικού της Microsoft από την κυβέρνηση για χρήση στα σχολεία 
και τη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
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- δηµιουργία Κέντρου Καινοτοµίας στο οποίο θα βοηθούνται επιχειρήσεις για ανάπτυξη 
εξειδικευµένου λογισµικού που θα βασίζεται στις πλατφόρµες της Microsoft 

- δηµιουργία Ακαδηµίας Πληροφορικής της Microsoft στην οποία θα εκπαιδεύεται αριθµός 
ενδιαφεροµένων στα προϊόντα της Microsoft. 

Το εκτιµηµένο κόστος της προτεινόµενης συµφωνίας για 5 έτη ήταν τότε περίπου 14,2εκ ευρώ για 
την αγορά των αδειών χρήσης του λογισµικού και 1,5εκ ευρώ για το Κέντρο Καινοτοµίας και την 
Ακαδηµία Πληροφορικής της Microsoft. 

Ακολούθως, τον Ιούνιο 2006, ο τέως Υπουργός Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού είχε 
συνάντηση µε εκπροσώπους της εταιρείας Microsoft για συζήτηση του προσχεδίου της συµφωνίας 
και συζήτηση των πολλών ερωτηµάτων/ προβληµάτων που τέθηκαν από τις εµπλεκόµενες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού, Υπουργείο Οικονοµικών, Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Ελεγκτική Υπηρεσία). 
Τον Αύγουστο η Εταιρεία υπέβαλε προς τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
αναθεωρηµένο προσχέδιο συµφωνίας. 

Με επιστολή µου το ∆εκέµβριο 2006 προς τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
διατύπωσα την άποψη ότι απαιτείτο να γίνει ακόµη αρκετή προεργασία πριν ληφθεί οποιαδήποτε 
απόφαση για τη συµφωνία αυτή υπενθυµίζοντας ότι το 2003 υποβλήθηκε παρόµοια πρόταση για 
εξασφάλιση προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία Microsoft, για περίοδο 3 χρόνων η οποία 
τελικά δεν προχώρησε, και ως Υπηρεσία είχαµε εκφράσει τότε επιφυλάξεις, τόσο για τη νοµιµότητα 
όσο και για το υπερβολικό κόστος για το ∆ηµόσιο. Επίσης ανέφερα ότι δεν έχει προηγηθεί 
ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη µελέτη των αναγκών του Κράτους, που να βασίζονται σε 
στοιχεία προερχόµενα από τους αρµόδιους κάθε τοµέα, και η οποία να περιλαµβάνει και ανάλυση 
του υφιστάµενου κόστους, σε σύγκριση µε το αναµενόµενο κόστος και άλλα οφέλη, όπως θα 
ανέµενε κανείς για µια τέτοια συµφωνία, ώστε τουλάχιστον να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα 
σύναψής της. 

Τον Ιούλιο 2007 και ∆εκέµβριο 2007, µε επιστολές µου προς τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού, µεταξύ άλλων επανέλαβα την άποψη ότι θα πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωµένη 
και εµπεριστατωµένη µελέτη των αναγκών του Κράτους σε σύγκριση µε το αναµενόµενο κόστος 
και άλλα οφέλη της συµφωνίας, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα σύναψής της.  

Στις 19.12.2007 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε σχετική πρόταση που υποβλήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και αποφάσισε όπως: 

(α) ορίσει το Γραφείο Προγραµµατισµού ως την αναθέτουσα αρχή, η οποία θα προσφύγει σε 
διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου µε την εταιρεία Microsoft. 

(β) να εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου µόνο µε την εταιρεία Microsoft, 
θεωρώντας ότι µόνο η εν λόγω εταιρεία µπορεί να προσφέρει τα αναγκαία προϊόντα. 

(γ) η αναθέτουσα αρχή να συστήσει ∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη της 
διεκπεραίωσης του έργου και αφού συµπληρωθεί ο διάλογος η αναθέτουσα αρχή να υποβάλει την 
επιθυµητή λύση στο Υπουργικό Συµβούλιο για απόφαση. 

Κατόπιν της πιο πάνω απόφασης, τον Ιανουάριο 2008 υπογράφηκε στο Βερολίνο µεταξύ του τέως 
Υπουργού Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και του Προέδρου της εταιρείας Microsoft 
µνηµόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) σύµφωνα µε το οποίο θα διεξαχθεί 
διάλογος µε την εταιρεία για τον ακριβή καθορισµό των τεχνικών πτυχών  της συµφωνίας, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει δέσµευση για υπογραφή της συµφωνίας. 

Ως πρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ορίστηκε ο ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού του 
Γραφείου Προγραµµατισµού. Μέχρι τον Οκτώβριο 2008 εκκρεµούσε ο διορισµός από την 
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αναθέτουσα αρχή των υπολοίπων µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για να προχωρήσει ο 
διάλογος µε την εταιρεία. 

4.25 ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
Μέρος Α 

Εγγραφές, πτωχεύσεις, εκούσιες εκκαθαρίσεις και διαγραφές.  Σύµφωνα µε  στοιχεία του 
Τµήµατος, οι εγγραφές, οι πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις, οι εκούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών και οι 
διαγραφές, ήταν, κατά τα τελευταία τρία έτη, οι ακόλουθες: 
 
 2007  2006  2005 
Εγγραφές:    
Εταιρείες Κυπριακής Συµµετοχής,                               
Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων και                          
Ναυτιλιακές Εταιρείες                                               29016 20280 14494 
Συνεταιρισµοί και Εµπορικές Επωνυµίες 1695 1824 1836 
Αλλοδαπές Εταιρείες 117 127 119 
Σύνολο 30828 22231 16449 
Πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις:    
΄Ατοµα 839 640 576 
Εταιρείες 141 140 158 
Σύνολο 980 780 734 
Εκούσιες εκκαθαρίσεις:    
Εταιρείες 200 255 206 
∆ιαγραφές:    
Εταιρείες Κυπριακής Συµµετοχής 
Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων και  
Ναυτιλιακές Εταιρείες                               

 
 

993 

 
 

2025 

 
 

1994 
Συνεταιρισµοί                                                            67 71 66 
Εµπορικές Επωνυµίες                                              258 279 250 
Αλλοδαπές Εταιρείες                                                30 56 34 
Σύνολο 1348 2431 2344 

 
Έσοδα.   Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε £26,5 εκ. το 2007, σε σύγκριση µε £15,2 εκ. το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £11,3 εκ. ή ποσοστό 74% (49% αύξηση το 2006).  Η αύξηση 
οφείλεται εν µέρει στην αύξηση των σχετικών τελών το Νοέµβριο 2006. 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Στα πλαίσια των µέτρων για απάµβλυνση των προβληµάτων που 
παρουσιάζονται, λόγω κυρίως του συνεχώς αυξανόµενου όγκου εργασιών σε όλους τους κλάδους 
εργασιών του Τµήµατος, και των καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών του, 
υποβλήθηκε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την οποία έγιναν εισηγήσεις 
για τροποποίηση της περί εταιρειών νοµοθεσίας και για διεξαγωγή από το Τµήµα ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Προσωπικού µελέτης για την οργάνωση, τη στελέχωση και τις διαδικασίες του 
Τµήµατος. 

Στα πλαίσια υλοποίησης των εισηγήσεων που περιλαµβάνονται σε Ενδιάµεση Έκθεση αναφορικά 
µε την πιο πάνω µελέτη, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 66.190 και ηµερ. 
24.10.2007 ενέκρινε, µεταξύ άλλων, την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και την επίσπευση των 
διαδικασιών για την ετοιµασία του συστήµατος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων και 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού να προωθήσει την ψήφιση 
σχετικού Νοµοσχεδίου που, κατά την περίοδο ελέγχου, εκκρεµούσε ενώπιον της Βουλής. 
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Καθυστερηµένη εργασία.  Εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλος όγκος καθυστερηµένης εργασίας 
στους Κλάδους Εταιρειών, Εµπορικών Σηµάτων, Εκκαθαρίσεων/Πτωχεύσεων και Επιβαρύνσεων 
και Υποθηκών.  ΄Οπως υπέδειξα και σε προηγούµενες Εκθέσεις  µου, ο συνεχώς αυξανόµενος 
όγκος καθυστερηµένης εργασίας δεν συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του Τµήµατος, ούτε και στη 
γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού και την έγκαιρη είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.   

Για αντιµετώπιση του προβλήµατος, Λειτουργοί του Τµήµατος εργάζονται υπερωριακά για 
διεκπεραίωση της καθυστερηµένης εργασίας, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκρίσεις για υπερωριακή 
απασχόληση. 

Οι δαπάνες για υπερωρίες το 2007 ανήλθαν σε £166.815, σε σύγκριση µε £113.181 το 2006.  Οι 
διαθέσιµες πιστώσεις ανέρχονταν σε £170.560 και £120.000, αντίστοιχα. 

Το 2007 προσλήφθηκαν 12 µόνιµοι Βοηθοί Εξεταστές, ενώ εξακολουθούν να παραµένουν κενές 6 
θέσεις Εξεταστών, η διαδικασία πλήρωσης των οποίων είχε αρχίσει από το 2004.  Επίσης, 
προσλήφθηκε έκτακτο προσωπικό, το οποίο αριθµούσε 49 άτοµα το 2007, όπως και το 2006. 

Υποβολή ετήσιων εκθέσεων από εταιρείες. 

(α)  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, πολλές εταιρείες καθυστερούν να υποβάλουν 
τις ετήσιες εκθέσεις τους για πολλά χρόνια.  Από τις 132 649  εγγεγραµµένες εταιρείες που είχαν 
υποχρέωση να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις µέχρι 31.12.2007, υποβλήθηκαν 35 341 ετήσιες 
εκθέσεις και εισπράχθηκε το ποσό των £353.410 κατά το 2007.   

Η απώλεια εσόδων από τη µη υποβολή ετήσιων εκθέσεων µέχρι 31.12.2007 υπολογίζεται σε £5,4 εκ. 
(λαµβάνεται υπόψη ότι κάθε εταιρεία καθυστερεί κατά µέσο όρο 4 ετήσιες εκθέσεις).   

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Τµήµα θα µπορούσε, αν υπήρχε ικανοποιητικός αριθµός λειτουργών, 
να αποστέλλει υπενθυµίσεις για υποβολή καθυστερηµένων ετήσιων εκθέσεων αλλά η εµπειρία του 
παρελθόντος απέδειξε ότι τούτο δεν θα ήταν φρόνιµο γιατί θα είχε ως πιθανό αποτέλεσµα τον 
κατακλυσµό του Τµήµατος από ετήσιες εκθέσεις συνοδευόµενες µε οικονοµικές καταστάσεις που 
δεν θα µπορούσαν να ελεγχθούν λόγω έλλειψης προσωπικού και την εκ των πραγµάτων ανάγκη 
αποθήκευσής τους. 

(β) Αλλοδαπές εταιρείες.  Πολλές αλλοδαπές εταιρείες εξακολουθούν να καθυστερούν την 
υποβολή των ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων τους για τα έτη 1988-2007, χωρίς να 
λαµβάνονται µέτρα για συµµόρφωση τους, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η είσπραξη σηµαντικών 
ποσών και να υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων. 

Επιβαρύνσεις-Υποθήκες.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν λαµβάνονται νοµικά µέτρα εναντίον 
αυτών που δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση τους για εγγραφή της υποθήκης ακινήτου, µε 
αποτέλεσµα την ελλιπή πληροφόρηση του κοινού και την απώλεια εσόδων από τη µη εγγραφή. 

Μηχανογράφηση εργασιών. 

(α)  Όπως αναφέρθηκε και στο παρελθόν, αρκετές εργασίες, όπως οι εργασίες στους Κλάδους 
Ευρεσιτεχνίας, Εµπορικών Σηµάτων και Πτωχεύσεων/Εκκαθαρίσεων,  γίνονταν χειρόγραφα.  Η 
µηχανογράφηση ορισµένων από αυτές ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ωστόσο διάφορες πτυχές της 
µηχανογράφησης καθυστερούν κυρίως λόγω της µη ικανοποιητικής στελέχωσης και 
διαθεσιµότητας της οµάδας έργου του Τµήµατος. 

(β)  Σε ότι αφορά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για Εµπορικά Σήµατα, 
Πατέντες και Βιοµηχανικά Σχέδια, εκκρεµούν εργασίες τόσο εκ µέρους της Εταιρείας όσο και από 
το Τµήµα, παρόλο ότι το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέλαβε το έργο. 

(γ)  ∆εν έχει µηχανογραφηθεί ακόµα ο Κλάδος Πτωχεύσεων. 

(δ)  Σε ότι αφορά στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών σε σχέση µε τον Κλάδο Εταιρειών, το 
2008 κατακυρώθηκε προσφορά για την εξασφάλιση και προσαρµογή συστήµατος 
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αυτοµατοποίησης γραφείου για τις ανάγκες του Κλάδου Εταιρειών, για την εφαρµογή του οποίου 
απαιτείται η αποϋλοποίηση των φακέλων/εγγράφων των εταιρειών και η ανάπτυξη λογισµικού για 
προσφορά υπηρεσιών στο κοινό µέσω διαδικτύου. 

4.26 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Καθυστέρηση στην ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για τα 
έτη 2004 και 2005 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου στις 2.4.2008 και 29.5.2008, αντίστοιχα, και ο 
έλεγχος δεν έχει ακόµα διεξαχθεί, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007 δεν 
έχουν υποβληθεί. 

Μηχανογράφηση.  Το µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από 
τις 25.4.2001, σταµάτησε να ενηµερώνεται από το 2004. 

Σηµειώνεται ότι στη διασύνδεση του λογιστικού συστήµατος µε τα υποσυστήµατα Αποθήκης και 
Καταστήµατος παρουσιάζονται προβλήµατα.   

Το Νοέµβριο 2007 αποφασίστηκε ο τερµατισµός του εν λόγω λογιστικού συστήµατος και η 
χρησιµοποίηση του λογιστικού συστήµατος Fimas µέσω του οποίου θα δηµιουργούνταν οι  
λογαριασµοί µε απώτερο στόχο την ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων.  Ωστόσο, όπως 
διαπιστώνεται µέχρι τον Ιούλιο 2008 δεν δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίοι λογαριασµοί. 

4.27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

4.28 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Ανώτερων Σχολών - 
Καθυστερήσεις στην αποπληρωµή δανείων.  Σύµφων6α µε τα στοιχεία που υπέβαλε το Γενικό 
Λογιστήριο στο Τµήµα Εργασίας, το υπόλοιπο των καθυστερήσεων στην αποπληρωµή των 
δανείων για το πιο πάνω Σχέδιο ανερχόταν στις 31.12.2007 σε £645.309, σε σύγκριση µε 
£652.040 στις 31.12.2006. 

Αιτήσεις για παραχώρηση υλικής ή άλλης βοήθειας σε αναπήρους και δεινοπαθούντες από 
το Ταµείο Λαχείου Πρόνοιας.  Σύµφωνα µε τους περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισµούς, την 
ευθύνη για την εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση υλικής ή άλλης βοήθειας σε αναπήρους και 
δεινοπαθούντες έχει η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων του Τµήµατος Εργασίας, η οποία, αφού 
λάβει τις απόψεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής, που ιδρύθηκε µε βάση τον περί Λαχείου 
Πρόνοιας Νόµο, υποβάλλει σχετική έκθεση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για έγκριση. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία, σχετικά µε τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν, µε αποτέλεσµα να µην είναι γνωστό, ανά πάσα στιγµή, ποιες και πόσες 
αιτήσεις υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν και εκκρεµούν. 

Παρατηρήθηκαν επίσης τα πιο κάτω: 

• ∆εν διεξάγεται οποιαδήποτε έρευνα από την Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο η οικονοµική βοήθεια που παραχωρείται από το Ταµείο αξιοποιείται 
για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε. 

• Στις πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά για την 
ανάγκη χρήσης συγκεκριµένων µέσων και οργάνων και αποδεικτικά στοιχεία για την 
παραλαβή και την πληρωµή τους µε τη βοήθεια που παραχωρείται. 
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• Στις περιπτώσεις όπου παραχωρείται οικονοµική βοήθεια από το Ταµείο για εξόφληση 
χρεών σε τραπεζικούς οργανισµούς, η επιταγή δεν αποστέλλεται απευθείας στον τραπεζικό 
οργανισµό για λογαριασµό του αιτητή αλλά αποστέλλεται στον ίδιο τον αιτητή. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο προωθεί 
υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για δηµιουργία νέου Τµήµατος Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες, το οποίο θα εκσυγχρονίσει και αναβαθµίσει συνολικά τα 
θέµατα των ατόµων µε αναπηρίες.  Μου ανέφερε επίσης ότι η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών 
για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου και ότι, µέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, θα επανεξεταστούν όλα τα σχέδια παροχών και βοηθηµάτων προς τα άτοµα µε 
αναπηρίες, συµπεριλαµβανοµένου και του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµου και Κανονισµών, µε 
στόχο τον εκσυγχρονισµό τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επηρεαζοµένων. 

Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων.  Όπως ανέφερα και στις 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, από έρευνα σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση 
αναπήρων, παρατήρησα ότι ο βαθµός αποκατάστασης στην αγορά εργασίας των εκπαιδευοµένων 
στο Κέντρο µειώθηκε δραµατικά.  Συγκεκριµένα, από το 1969 µέχρι το 1984 αποκαταστάθηκαν 
430 άτοµα και από το 1985 µέχρι σήµερα µόνο 30. 

Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες άτοµα που εκπαιδεύτηκαν στο Κέντρο 
συνεχίζουν να απασχολούνται στο Κέντρο για πολλά χρόνια, είτε διαµένοντας στο Οικοτροφείο, 
είτε πηγαινοερχόµενα καθηµερινά από και προς το σπίτι τους, επωφελούµενα όλων των 
δικαιωµάτων των εκπαιδευοµένων.  Εξέφρασα τη γνώµη ότι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί 
σήµερα το Κέντρο δεν φαίνεται να εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. 

Για την αναβάθµιση του Κέντρου, µετά από την προκήρυξη προσφορών, διενεργήθηκε από 
συγκεκριµένη εταιρεία σχετική µελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2006, οι κυριότερες 
εισηγήσεις της οποίας ήταν οι πιο κάτω: 

• ∆ηµιουργία πολυθεµατικής οµάδας για εκτίµηση των ικανοτήτων των ατόµων µε αναπηρίες 
που ενδιαφέρονται να τύχουν επαγγελµατικής κατάρτισης για σκοπούς επαγγελµατικής 
αποκατάστασης. 

• Παροχή κοινωνικο-ψυχολογικής στήριξης σε όσους θα έχουν επαγγελµατική αποκατάσταση. 

• Τα εξατοµικευµένα προγράµµατα εργαστηριακής κατάρτισης στο Κέντρο να είναι κατά 
κανόνα διάρκειας µέχρι 2 ετών, ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος ιδρυµατοποίησης των 
ατόµων µε αναπηρία. 

• Οι ειδικότητες που θα προσφέρει το Κέντρο στις εγκαταστάσεις του, θα είναι κυρίως εκείνες 
για τις οποίες υπάρχει ήδη ο κατάλληλος εξοπλισµός και εκπαιδευτής. 

Με επιστολή του, ηµερ. 5.11.2007, το Τµήµα Εργασίας υπέβαλε στον τότε Αναπληρωτή Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτάσεις πολιτικής για το 
µέλλον του Κέντρου. 

Με την απόφασή του αρ. 66.763, ηµερ. 6.2.2008, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε τη δηµιουργία 
νέου Τµήµατος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την ονοµασία Τµήµα 
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες και την άµεση στελέχωση και λειτουργία του, µε 
αποσπάσεις και µετακινήσεις υφιστάµενου προσωπικού των Τµηµάτων και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Σύµφωνα µε την απόφαση, το Κέντρο 
Επαγγελµατικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων θα βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του νέου 
Τµήµατος.   

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη δηµιουργία του 
νέου Τµήµατος αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, και στην καλύτερη λειτουργία του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων. 
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4.29 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

∆ωρεάν διακίνηση ηλικιωµένων κατόχων κοινωνικής κάρτας µε λεωφορεία των αστικών 
και αγροτικών περιοχών.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Υπουργικό 
Συµβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν διακίνηση στους κατόχους κοινωνικής κάρτας µε λεωφορεία των 
αστικών και αγροτικών περιοχών, έναντι δαπάνης ύψους £750.000, για περίοδο ενός χρόνου, από 
1.10.2001, ποσό το οποίο θα αναπροσαρµοζόταν ανάλογα µε το πραγµατικό κόστος των 
λεωφορειούχων, που θα υπολογιζόταν από 1.10.2002, µετά την εγκατάσταση και λειτουργία 
ακυρωτικών µηχανών στα λεωφορεία από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, για έλεγχο των 
διακινουµένων.  Το ποσό αυτό χορηγείται στις Οργανώσεις των λεωφορειούχων ανά τρίµηνο, οι 
οποίοι, µε τη σειρά τους, αναλαµβάνουν την κατανοµή του στους λεωφορειούχους.  Ο Υπουργός 
Συγκοινωνιών και Έργων ενέκρινε από 1.3.2003 αύξηση κατά 50% του ποσού που καταβάλλεται 
στους λεωφορειούχους, χωρίς όµως να έχει γίνει οποιαδήποτε πληρωµή µε βάση την αύξηση 
αυτή.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πραγµατικό κόστος των λεωφορειούχων ήταν αδύνατο 
να υπολογιστεί, καθότι δεν είχαν µέχρι τότε εγκατασταθεί στα λεωφορεία οι ακυρωτικές µηχανές.   

Ενόψει των πιο πάνω, είχα εκφράσει  την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να εγκριθεί οποιαδήποτε 
αύξηση στο ποσό που παραχωρείται, χωρίς τον εκ των προτέρων πλήρη έλεγχο και επιβεβαίωση 
της ορθής κατανοµής των ποσών που παραχωρήθηκαν και χωρίς τον υπολογισµό του 
πραγµατικού κόστους των λεωφορειούχων.  

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από συνεννόηση µε τους Υπουργούς 
Οικονοµικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ικανοποίησε από 1.10.2006 µερικώς τα αιτήµατα που 
είχαν υποβληθεί από τους λεωφορειούχους, µε κυριότερο την αύξηση του επιχορηγούµενου 
ποσού, µε την προϋπόθεση ότι εντός 6 µηνών από την 1.10.2006 το Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
θα λειτουργούσε τις ακυρωτικές µηχανές και συµφωνήθηκε, για την περίοδο από 1.10.2006 µέχρι 
31.3.2007, η άµεση καταβολή ποσού ίσου µε την πρόσθετη δαπάνη που επωµίστηκαν οι 
λεωφορειούχοι για καταβολή ΦΠΑ την περίοδο από το Μάιο του 2004 µέχρι το Σεπτέµβριο του 
2006, ύψους £90.625 και αύξηση του ποσού που καταβάλλεται στους λεωφορειούχους ως 
κόµιστρο σε £1.100.000 το χρόνο, περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. 

∆ιαπιστώθηκε ότι η περίοδος ισχύος της συµφωνίας έχει παρέλθει και η καταβολή του 
αναθεωρηµένου κοµίστρου συνεχίζεται µέχρι σήµερα, χωρίς να έχει γίνει η εγκατάσταση και 
λειτουργία των ακυρωτικών µηχανών στα λεωφορεία από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 

Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργική υποστήριξη του µηχανογραφηµένου συστήµατος των 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Στις Εκθέσεις  µου για τα προηγούµενα έτη, ανέφερα ότι 
για τον πιο πάνω σκοπό το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 59.613, ηµερ. 
10.3.2004, ενέκρινε Πρόταση του Υπουργείου Οικονοµικών για τη µίσθωση υπηρεσιών πέντε 
ατόµων, για περίοδο τεσσάρων χρόνων, µε δαπάνη £60.000 για τον πρώτο χρόνο, σε σύγκριση µε 
ποσό πέραν των £250.000 (χωρίς ΦΠΑ) που καταβαλλόταν µέχρι τότε σε συγκεκριµένη εταιρεία 
για τον ίδιο σκοπό, µε αύξηση 5% για κάθε επόµενο χρόνο.  Παρόλο που η πρόσληψη των πιο 
πάνω ατόµων θα γινόταν ένα χρόνο πριν από τη λήξη του υφιστάµενου συµβολαίου και η 
εκπαίδευσή τους θα παρεχόταν από την πιο πάνω εταιρεία, ώστε  να είναι δυνατή η συνέχιση της 
λειτουργικής υποστήριξης του µηχανογραφηµένου συστήµατος των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µετά τις 13.4.2005, ηµεροµηνία κατά την οποία έληγε το συµβόλαιο, εντούτοις το 
συµβόλαιο έληξε, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε µίσθωση υπηρεσιών. 

Σηµειώνεται ότι η λειτουργική υποστήριξη του µηχανογραφηµένου συστήµατος των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξακολουθεί να παρέχεται από τη συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία και 
ανέλαβε, µε νέα συµφωνία, τη συντήρηση του λογισµικού για το µηχανογραφηµένο σύστηµα.  Η 
διαδικασία προσφορών για µίσθωση υπηρεσιών συνεργατών για την παροχή λειτουργικής 
υποστήριξης του µηχανογραφηµένου συστήµατος ακυρώθηκε µετά από απόφαση του Συµβουλίου 
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Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών στη συνεδρία του ηµερ. 28.9.2005, λόγω της µεγάλης 
απόκλισης που παρουσίαζαν τα ποσά των προσφορών, σε σχέση µε την προϋπολογιζόµενη   
δαπάνη. 

Ζήτησα όπως πληροφορηθώ για τον τρόπο χειρισµού του θέµατος, µετά την ακύρωση των 
προσφορών, έχοντας υπόψη ότι την ευθύνη για την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού 
Συµβουλίου την έχει το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής, µε επιστολή του ηµερ. 2.6.2006,  πληροφόρησε 
το ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι το Τµήµα του θα είναι σε θέση να αναλάβει την 
πλήρη υποστήριξη, συντήρηση και βελτίωση του µηχανογραφηµένου συστήµατος των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε οµάδα λειτουργικής υποστήριξης που θα απαρτίζεται από 8 λειτουργούς, 
αµέσως µετά την υλοποίηση της στελέχωσης του Τµήµατός του. 

Παρατήρησα ότι µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου στις 20.6.2008,  το Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής είχε τοποθετήσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα Λειτουργό Πληροφορικής 
Α΄, δύο Λειτουργούς Πληροφορικής  και τρεις Βοηθούς Λειτουργούς ∆ιεκπεραίωσης.   

Συµπλήρωµα κατώτατης σύνταξης.  Το ποσό που µεταφέρθηκε το 2007 από το Πάγιο Ταµείο 
της ∆ηµοκρατίας στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της αύξησης του ποσοστού  της 
κατώτατης σύνταξης από 70% σε 85% του ανώτατου ύψους της βασικής σύνταξης και αφορά στο 
συµπλήρωµα της κατώτατης σύνταξης, ανήλθε σε £6.403.708 και αποτελεί ποσοστό 2,3% πάνω 
στο ετήσιο ποσό που πληρώνεται για τις βασικές συντάξεις, σύµφωνα µε τον τροποποιητικό   
Νόµο 10(Ι)/2005, µε ισχύ από 1.1.2003.    

Σύµφωνα µε επιστολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ηµερ. 10.11.2006, 
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, το ποσοστό που απαιτείται να καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο 
προς το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να αυξηθεί, λόγω του ότι η πραγµατική δαπάνη 
που καταβάλλεται ως συµπλήρωµα της κατώτατης σύνταξης από το Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων είναι πολύ µεγαλύτερη από το ποσό που µεταφέρεται από το Πάγιο Ταµείο.   Σε 
συνάντηση που είχαν αρµόδιοι λειτουργοί των δύο Υπουργείων στις 21.11.2006, έγιναν εισηγήσεις 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση του Νόµου 10(Ι)/2005, ώστε το 
ποσό που καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να µην 
υπολογίζεται ως σταθερό ποσοστό 2,3% αλλά  να υπολογίζεται ως µεταβαλλόµενο ποσοστό, το 
ύψος του οποίου θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µετά από εισήγηση του 
αναλογιστή και για είσπραξη από το Πάγιο Ταµείο, αναδροµικά  για τα έτη 2003 – 2006, 
επιπρόσθετων ποσών µέχρι το ύψος των πραγµατικών δαπανών για το κάθε έτος.   

Με τον τροποποιητικό Νόµο 164(Ι)/2007, που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2008,  το ποσό που θα 
καταβάλλεται θα ισούται µε ποσοστό επί της ετήσιας δαπάνης για τις βασικές συντάξεις γήρατος,  
χηρείας και ανικανότητας, το οποίο θα  καθορίζεται από τον αναλογιστή του Ταµείου ανά τριετία, µε 
βάση την τελευταία αναλογιστική ανασκόπηση του Ταµείου.  

Ενόψει του γεγονότος ότι η τροποποίηση του Νόµου έγινε χωρίς αναδροµική ισχύ, ζήτησα να 
πληροφορηθώ κατά πόσο και µε ποιο τρόπο θα διεκδικηθούν τα επιπρόσθετα ποσά για τα έτη 
2003-2007. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι για το θέµα αυτό, το 
οποίο ηγέρθηκε από βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νοµοσχεδίου 
ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών 
διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών αντιτίθεται στην καταβολή των επιπρόσθετων ποσών 
που αφορούν στα έτη 2003-2007. 

Έχω τη γνώµη ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να διεκδικήσει 
τα πιο πάνω επιπρόσθετα ποσά προς όφελος του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Καταβολή κοινωνικής σύνταξης σε πρόσωπα που είναι δικαιούχα άλλης σύνταξης ή άλλης 
παρόµοιας πληρωµής.  Όπως αναφέρεται και στην προηγούµενή µου Έκθεση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4(2) του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόµου 25(Ι)/1995, στην περίπτωση κατά 
την οποία πρόσωπο δικαιούται από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή άλλη παρόµοια πληρωµή, το 
µηνιαίο ύψος της οποίας είναι κατώτερο του ύψους της κοινωνικής σύνταξης, τότε το µηνιαίο ύψος 
της κοινωνικής σύνταξης είναι τόσο, ώστε προστιθέµενο στο µηνιαίο ύψος της σύνταξης ή άλλης  
παρόµοιας πληρωµής να µην υπερβαίνει το καθοριζόµενο µηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4(3) του Νόµου, για σκοπούς καθορισµού του µηνιαίου ποσού της  
κοινωνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνεται υπόψη το µηνιαίο ύψος της σύνταξης ή 
άλλης παρόµοιας πληρωµής, το οποίο καταβλήθηκε στο δικαιούχο το Νοέµβριο του 
προηγούµενου χρόνου.  

Εξέφρασα τη γνώµη ότι τα πιο πάνω προαναφερθέντα άρθρα του περί Χορήγησης Κοινωνικής 
Σύνταξης Νόµου δεν φαίνεται να συνάδουν, καθότι στην περίπτωση παραχώρησης αύξησης στη 
σύνταξη ή άλλη παρόµοια πληρωµή αµέσως µετά το Νοέµβριο, τότε το συνολικό µηνιαίο ποσό 
που θα εισπράξει ο δικαιούχος, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινωνικής σύνταξης, θα υπερβεί το 
καθοριζόµενο µηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγήθηκα και πάλι όπως το θέµα εξεταστεί και ληφθούν τα απαραίτητα 
διορθωτικά µέτρα.   

Πληρωµή κοινωνικής σύνταξης µε συνυπολογισµό περιόδων διαµονής στην Κύπρο και σε χώρες 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, όπως προβλέπεται  από 
τον Κανονισµό (ΕΚ) 1408/71. 

 Μόνιµη διαµονή.  Όπως ανέφερα και στην προηγουµένη  Έκθεσή µου,  το Υπουργικό 
Συµβούλιο, αφού ενηµερώθηκε µε Σηµείωµα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ηµερ. 22.2.2006, σχετικά µε το θέµα της εξέτασης αιτήσεων για πληρωµή κοινωνικής 
σύνταξης µε συνυπολογισµό περιόδων διαµονής στην Κύπρο και σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε την απόφαση του αρ. 63.432, ηµερ. 
2.3.2006, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για κατάλληλη τροποποίηση του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης 
Νόµου, ώστε οι πρόνοιές του να καλύπτουν µόνο όσους έχουν ως µόνιµη διαµονή τους τις 
περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Επειδή µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε γίνει τροποποίηση του Νόµου, ζήτησα να 
πληροφορηθώ κατά πόσο έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες. 

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι το θέµα τυγχάνει επεξεργασίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

4.30 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Κατά τα έτη 2007 και 2006 το Ταµείο παρουσίασε τα πιο κάτω 
αποτελέσµατα: 
 2007  2006 

 £εκ.  £εκ.  £εκ.  £εκ. 
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου         
Γενικές Παροχές   492,9  465,5 
Συµπληρωµατικές Παροχές   2.629,0  2.456,3 
Ανεργίας   (7,7)  (2,6) 
   3.114,2  2.919,2 
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 2007  2006 
 £εκ.  £εκ.  £εκ.  £εκ. 

Εισπράξεις      
Γενικές Παροχές 372,2   332,5   
Συµπληρωµατικές Παροχές 313,7   281,8   
Ανεργίας 32,6  718,5 28,7  643,0 
   3.832,7   3.562,2 
       
Πληρωµές       
Γενικές Παροχές 323,4   305,1   
Συµπληρωµατικές Παροχές 122,7   109,1   
Ανεργίας 32,9  479,0 33,8  448,0 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου    3.353,7  3.114,2 

Εκκρεµείς οφειλές.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η είσπραξη ποσού £23.306.717  (£21.572.791 
στις 31.12.2006) από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος του Ταµείου. 

Επιπρόσθετα, εκκρεµούσε η είσπραξη των πιο κάτω ποσών από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί 
προς όφελος των άλλων Ταµείων, τη φροντίδα της παρακολούθησης των οποίων έχει το 
προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ασχολείται και µε τις οφειλές προς το 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
 2007 2006 
 £ £ 
Κεντρικό Ταµείο Αδειών 4.092.095 4.026.916 
Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 1.457.242 1.404.705 
Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 705.154 690.504 
Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης      3.224. 078 3.597.534 
Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής 1.566.014 1.252.252 
 11.044.583 10.971.911 

Από τις πιο πάνω εκκρεµείς οφειλές εισπράχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών το ∆εκέµβριο 2007 
ποσό ύψους £1.552.482, έναντι επιδικασµένων οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωµατείων, το οποίο 
κατατέθηκε στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς όµως να έχει κατανεµηθεί στα διάφορα Ταµεία, 
λόγω του ότι το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει δώσει αναλυτική κατάσταση κατά Σωµατείο. 

Μέσα στο 2007 εκδικάστηκαν 6 202 νέες υποθέσεις, σε σύγκριση µε 7 609 το 2006, για ολικό ποσό 
περίπου £8,9 εκ. (£7,9 εκ. το 2006) και εισπράχθηκε ποσό περίπου £4,2 εκ.  (£3,1 εκ. το 2006). Επίσης 
διαγράφηκαν ποσά ύψους £2,8 εκ. (£2,8 εκ. και το 2006), λόγω διάλυσης εταιρειών και πτώχευσης 
οφειλετών. 

Σηµειώνεται ότι, µε την επιδίκαση των σχετικών ποσών, το Ταµείο πιστώνει αµέσως τους 
εργοδοτούµενους µε τις ανάλογες εισφορές και αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς όφελός 
τους, είτε εισπράξει τις εισφορές είτε όχι, αφού η ευθύνη για την πληρωµή εισφορών βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον εργοδότη.  Τα ποσά που διαγράφονται περιλαµβάνουν και τις εισφορές των 
εργοδοτουµένων, τις οποίες οι εργοδότες ήδη έχουν κατακρατήσει. 

Για επίλυση του θέµατος της είσπραξης των ποσών που οφείλονται στα πιο πάνω  Ταµεία από 
επιδικασθείσες υποθέσεις, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 64.775, ηµερ. 
20.12.2006, ενέκρινε την πρόσληψη από την Αστυνοµία οκτώ Ειδικών Αστυνοµικών, οι οποίοι θα 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκτέλεση  ενταλµάτων που αφορούν σε οφειλόµενες εισφορές 
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προς τα διάφορα Ταµεία.  Η πρόσληψη των αστυνοµικών έγινε στις 16.10.2007 και αφού έτυχαν 
ειδικής εκπαίδευσης  ανέλαβαν καθήκοντα στις 12.11.2007. 

Αποθεµατικό Λογαριασµού Παροχών Ανεργίας.  Κατά τις 31.12.2007 το αποθεµατικό του πιο 
πάνω Λογαριασµού παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους £8,1 εκ., σε σύγκριση µε £7,8 εκ. 
κατά τις 31.12.2006.  Στις περιπτώσεις που το ποσό των πληρωµών ξεπερνά το σύνολο των 
εισπράξεων, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 69(6) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου 
η διαφορά καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας ή καλύπτεται από ειδική εισφορά 
που επιβάλλεται µε Κανονισµούς. 

Για κάλυψη του ελλείµµατος στο  Λογαριασµό  Παροχών Ανεργίας και των σχετικών τόκων µέχρι 
31.12.2004, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 9.12.2005 Νόµο και µεταφέρθηκε ποσό 
ύψους £25,2 εκ. από το Λογαριασµό Συµπληρωµατικών Παροχών του Ταµείου  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Λογαριασµό  Παροχών Ανεργίας.  

Στις προηγούµενές µου Εκθέσεις εισηγήθηκα όπως αναζητηθεί οριστική λύση για την ισοσκέλιση 
των δαπανών και εσόδων του Λογαριασµού Παροχών Ανεργίας, επειδή εξακολουθεί να 
παρατηρείται ανισοσκέλεια µεταξύ των εισπράξεων και πληρωµών,  µε αποτέλεσµα τη συνεχή 
δηµιουργία ελλείµµατος.   

Για οριστική λύση του προβλήµατος, ο Αναλογιστής του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µέσα 
στο πακέτο µεταρρυθµίσεων για τη βιωσιµότητα του Ταµείου, εισηγείται αύξηση του ποσού που 
διατίθεται στο Λογαριασµό Παροχών Ανεργίας κατά 15%. Επίσης, για µείωση των δαπανών, το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που 
διεξήγαγε για τη βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει προτείνει κατάργηση του 
δικαιώµατος επιδόµατος ανεργίας για όσους αφυπηρετούν ή αφυπηρετούν πρόωρα και δικαιούνται 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα αφυπηρέτησης από επαγγελµατικά σχέδια σύνταξης, για τα οποία δεν 
έχουν καταβάλει οι ίδιοι οποιαδήποτε εισφορά και σχετική πρόνοια συµπεριλήφθηκε στο 
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τροποποίηση των περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων, το οποίο (νοµοσχέδιο) δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας στις 8.10.2008. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
που καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες παροχές.  

Επιπρόσθετα θέµατα, που αφορούν σε αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου,  αναφέρονται 
στις παραγράφους για το µηχανογραφηµένο σύστηµα παροχών, την πληρωµή σύνταξης χηρείας 
σε µη δικαιούχους και την παραχώρηση πιστώσεων λόγω τακτικής εκπαίδευσης. 

Επιτόκια καταθέσεων.  Σύµφωνα µε υποδείξεις του Υπουργείου Οικονοµικών, το επιτόκιο που 
πρέπει να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στα Ταµεία από τις 31.12.2004, θα είναι ίσο µε το 
βασικό επιτόκιο, το οποίο, σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας, ηµερ. 1.9.2006, είναι το  επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας 
αναχρηµατοδότησης, σε αντικατάσταση του επιτοκίου Lombard που χρησιµοποιείτο µέχρι τότε και 
το οποίο (βασικό επιτόκιο)  είναι κατά 0,5% µεγαλύτερο απ΄ αυτό που προσφέρει η Κεντρική 
Τράπεζα στα Ταµεία. 

Παρατηρήθηκε ότι ορισµένοι τραπεζικοί οργανισµοί πρόσφεραν για τις καταθέσεις του Ταµείου 
χαµηλότερο επιτόκιο από το βασικό και για το λόγο αυτό οι καταθέσεις αποσύρθηκαν και 
µεταφέρθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα.   

Επενδυτική πολιτική.   

(α)  Σύµφωνα µε «∆ιευθέτηση» µεταξύ της Κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.1970, η Κεντρική Τράπεζα θα επενδύει τα πλεονάσµατα του Ταµείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα αξιόγραφα: 
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• Κρατικά Ονοµαστικά Χρεώγραφα Αναπτύξεως. 

• Χρεώγραφα εγγυηµένα από την Κυβέρνηση.  

• Γραµµάτια του ∆ηµοσίου. 

Η ίδια «∆ιευθέτηση» ίσχυσε µεταγενέστερα και για τα υπόλοιπα Ταµεία (Ταµείο για Πλεονάζον 
Προσωπικό, Κεντρικό Ταµείο Αδειών και Ταµείο για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη). 

Η Κεντρική Τράπεζα, καθ΄ υπόδειξη του εκάστοτε Υπουργού Οικονοµικών, επένδυε ανέκαθεν τα 
πλεονάσµατα των Ταµείων, τα οποία κατατίθεντο στην Κεντρική Τράπεζα,  µόνο σε Γραµµάτια του 
∆ηµοσίου, τα οποία είναι µικρής διάρκειας και φέρουν το χαµηλότερο επιτόκιο από τα υπόλοιπα 
κρατικά αξιόγραφα.  Ως αποτέλεσµα, τα Ταµεία εισέπρατταν για δεκαετίες (µε εξαίρεση µια µικρή 
σχετικά περίοδο που δεν διαφοροποιεί το συνολικό αποτέλεσµα) χαµηλότερο επιτόκιο απ΄ ότι θα 
µπορούσαν να εξασφαλίσουν αν τα πλεονάσµατά τους επενδύονταν σε εξίσου ασφαλή, κρατικά 
επίσης χρεώγραφα, µεγαλύτερης όµως διάρκειας. 

Με την πολιτική αυτή, το Κράτος δανείζεται για σειρά ετών µε διοικητικές διευθετήσεις τα 
πλεονάσµατα των Ταµείων µε ευνοϊκούς όρους, πολιτική που δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα του 
Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των άλλων Ταµείων. 

Σηµειώνεται ότι τα πλεονάσµατα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ήταν επενδυµένα σε 
Γραµµάτια του ∆ηµοσίου στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £3,3 δις (€5,6 δις).  

Εξέφρασα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου την άποψη ότι η επενδυτική πολιτική για τα 
πλεονάσµατα των Ταµείων επιβάλλεται όπως µελετηθεί σε βάθος και επαναξιολογηθεί, µε σκοπό 
την αναθεώρησή της, έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνονται µε το συµφερότερο για τα Ταµεία τρόπο.  

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 65.533, ηµερ. 16.5.2007, εκπονήθηκε 
µελέτη για τη νέα επενδυτική πολιτική των Ταµείων από τη ∆ιεθνή Τράπεζα, προσχέδιο της οποίας 
στάληκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών, επεξεργάζεται τις σχετικές του πρόνοιες και αναµένεται να ληφθούν 
αποφάσεις, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του αποθεµατικού των Ταµείων. 

Όπως µου αναφέρθηκε, έχει επιτευχθεί συµφωνία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία 
προβλέπει ότι η απόδοση του αποθεµατικού του Ταµείου θα είναι ίση µε το εκάστοτε επιτόκιο 
διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µείον 0,25%, το 
οποίο από 13.6.2007 ανερχόταν στο 5,00%.  Με επιστολή του, ηµερ. 17.1.2008, το Υπουργείο 
Οικονοµικών ενηµέρωσε το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για την πιο πάνω διευθέτηση και 
ζήτησε όπως γίνουν οι δέουσες ενέργειες για αναδροµική ισχύ της απόφασης αυτής από 1.6.2007.  
Πρόσθετοι τόκοι που προέκυψαν για το Ταµείο αποδόθηκαν στις 2.7.2008.   

Σηµειώνεται ότι η συµφωνία που επιτεύχθηκε µε το Υπουργείο Οικονοµικών για την απόδοση του 
αποθεµατικού ίσχυσε µόνο για το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι και για τα υπόλοιπα 
Ταµεία, όπως συνέβαινε πάντοτε, µε αποτέλεσµα η Κεντρική Τράπεζα να µην αποδώσει 
πρόσθετους τόκους στα αποθεµατικά των άλλων Ταµείων, µε βάση τη νέα διευθέτηση. 

Όπως µε πληροφόρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις 12.11.2008 
το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
ανέρχεται στο 3,75%, δηλαδή η απόδοση του Ταµείου είναι 3,50%. 

Παρατηρώ ότι το πιο πάνω επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο 
διαµορφώνεται κυρίως για επίτευξη των στόχων της Τράπεζας (στην παρούσα φάση 
διαµορφώθηκε σχετικά χαµηλά για αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης), είναι χαµηλότερο από το 
ετήσιο επιτόκιο της αγοράς της Ευρωζώνης (EURIBOR), το οποίο στις 12.11.2008 ήταν 4,412% 
και το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πιο αντικειµενική βάση για τη διαµόρφωση του 
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επιτοκίου που θα ήταν λογικό να απολαµβάνουν τα Ταµεία, έστω και µε τις υφιστάµενες 
διευθετήσεις. 

(β) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καταθέτει διάφορα ποσά σε τραπεζικούς οργανισµούς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόµενοι.  Εισηγήθηκα όπως η πιο πάνω διαδικασία αναθεωρηθεί και να ακολουθείται η 
διαδικασία προσφορών, έτσι που να παρέχεται στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων η δυνατότητα 
διεκδίκησης ψηλότερων επιτοκίων, σε συνδυασµό βέβαια πάντα µε το κριτήριο της ασφάλειας και 
της διασποράς, λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των κεφαλαίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.  
Το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του, ηµερ. 14.2.2008, προς τον Αν. Γενικό ∆ιευθυντή 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει ότι η άποψη του Υπουργείου 
Οικονοµικών είναι πως η διαδικασία πρέπει να τυποποιηθεί και το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
να ζητά µέσω µιας συγκεκριµένης διαδικασίας προσφορές από τα διάφορα χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, τα οποία ενδιαφέρονται να προσελκύσουν καταθέσεις από το Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µε βάση συγκεκριµένους όρους που θα υποβάλλει το Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή, η διευθέτηση αυτή θα αποτελεί µια µεταβατική 
διευθέτηση µέχρι την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της επενδυτικής πολιτικής του Ταµείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ισχύσει για το ποσό που είναι ήδη κατατεθειµένο στο τραπεζικό 
σύστηµα.  

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Οικονοµικών, ηµερ. 2.7.2008, συστάθηκε Ειδική Τεχνική Επιτροπή από 
λειτουργούς των δύο Υπουργείων, για µελέτη του όλου θέµατος και υποβολή εισηγήσεων για 
επανακαθορισµό της επενδυτικής πολιτικής του Ταµείου, µέχρι το τέλος του έτους. 

Έκτακτη εισφορά για την Άµυνα.  Στις προηγούµενες Εκθέσεις  µου ανέφερα ότι µε την αύξηση, 
από 1.7.2002, του ποσοστού της έκτακτης εισφοράς από 3% σε 10% επί των τόκων που 
λαµβάνονται ή πιστώνονται, ενώ στην περίπτωση των Ταµείων Προνοίας το ποσοστό έκτακτης 
εισφοράς παρέµεινε στο 3%, στην περίπτωση του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ποσοστό 
αυξήθηκε στο 10%, µε αποτέλεσµα το Ταµείο να επιβαρύνεται µε ποσό έκτακτης εισφοράς που 
φτάνει ετησίως περίπου τα £13 εκ. (αντί των £3,9 εκ. αν το ποσοστό παρέµενε στο 3%, όπως για 
τα Ταµεία Προνοίας).  Εισηγήθηκα όπως γίνουν ενέργειες για τροποποίηση του περί Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου, ώστε να επανέλθει το ποσοστό του 3% και στην 
περίπτωση του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και στην περίπτωση του Ταµείου 
για Πλεονάζον Προσωπικό, του Κεντρικού Ταµείου Αδειών και του Ταµείου για την Προστασία των 
∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, εισήγηση η 
οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ο Υπουργός 
Οικονοµικών µε σχετική επιστολή του, ηµερ. 22.5.2008, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών διατηρεί τη θέση του για ύπαρξη κοινού 
συντελεστή για την έκτακτη εισφορά ύψους 10% σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταµεία, µε βασικό γνώµονα την 
ισότιµη µεταχείρισή τους.  Σηµείωσε, ωστόσο, ότι το Υπουργείο Οικονοµικών δεν θα είχε αντίρρηση να 
αποδεχθεί µείωση του ύψους της έκτακτης εισφοράς για τους τόκους του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
στο 3%, νοουµένου ότι η παραχώρηση αυτή θα ενταχθεί στα πλαίσια µιας ευρύτερης συµφωνίας µε τους 
κοινωνικούς εταίρους για προώθηση πρακτικών µέτρων, τα οποία να διασφαλίζουν, σε ικανοποιητικό 
βαθµό, τη βιωσιµότητα του Ταµείου. 

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών έχει δεσµευτεί να καταθέσει τροποποιητικό 
νοµοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για µείωση του ποσοστού της έκτακτης εισφοράς για το Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 10% σε 3%.  Μέχρι πάντως της ψήφισης της σχετικής τροποποίησης 
εξακολουθεί να υπάρχει άνιση µεταχείριση µεταξύ του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ταµείων 
Προνοίας. 

Αναλογιστική Ανασκόπηση. Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε 
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την Αναλογιστική Ανασκόπηση που διεξήχθη το 2004, µε χρόνο αναφοράς τις 31.12.2003, η 
οικονοµική κατάσταση του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέχισε να επιδεινώνεται κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια (2000-2003).  Σύµφωνα µε την έκθεση του αναλογιστή, ο αριθµός των 
συνταξιούχων αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς και η δαπάνη για την πληρωµή του επιδόµατος 
ανεργίας έχει φθάσει σε µη βιώσιµα επίπεδα,  µε βάση το σηµερινό ποσοστό εισφοράς που 
διατίθεται για το επίδοµα αυτό και, επιπλέον, το ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων του Ταµείου 
έχει µειωθεί, ως αποτέλεσµα της γενικής µείωσης των επιτοκίων στην Κύπρο. 

Στην έκθεση προτείνονται τρεις µορφές αναµόρφωσης που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της 
οικονοµικής θέσης του Ταµείου και στη βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, λαµβάνοντας 
υπόψη τις υποχρεώσεις της Κυβέρνησης στους διάφορους τοµείς παροχής συντάξεων στην 
Κύπρο. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησαν τότε ότι οι µεταρρυθµίσεις που 
βρίσκονταν υπό µελέτη περιελάµβαναν: 

• Επανεξέταση του δικαιώµατος πρόωρης συνταξιοδότησης στο 63ο έτος. 

• Υιοθέτηση αυστηρότερων προϋποθέσεων για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 

• Επανεξέταση της µεθόδου αναπροσαρµογής των βασικών συντάξεων.  

• Σταδιακή αύξηση των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων. 

• Αύξηση των τεκµαρτών εισοδηµάτων των αυτοτελώς εργαζοµένων για να είναι πιο 
αντιπροσωπευτικά των πραγµατικών τους εισοδηµάτων. 

• Επανεξέταση του δικαιώµατος για επίδοµα ανεργίας σ’αυτούς που αφυπηρετούν πριν από τη 
συντάξιµη ηλικία και δικαιούνται ωφελήµατα αφυπηρέτησης από επαγγελµατικά συστήµατα 
συντάξεων, για τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν καταβάλει εισφορές. 

Λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την παράδοση της πιο πάνω 
έκθεσης µέχρι σήµερα, η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι θεωρεί αναγκαία την άµεση 
προώθηση µέτρων για βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του Ταµείου, µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των µελλοντικών του υποχρεώσεων. 

Αρκετές από τις πιο πάνω µεταρρυθµίσεις, συµπεριλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για τροποποίηση 
των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

Όπως πληροφορήθηκα, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στις 14.7.2008, η νέα αναλογιστική µελέτη µε έτος αναφοράς το 2006 και ζήτησα να 
ενηµερωθώ για τα αποτελέσµατά της, µε συγκεκριµένη αναφορά στο χρονικό διάστηµα που θα 
πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα. 

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του νοµοσχεδίου για 
την τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων άρχισε στις 9.10.2008. 

Μηχανογραφηµένο σύστηµα “Παροχών”.   

(α)  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες  Εκθέσεις µου, µε την εφαρµογή του νέου συστήµατος 
µηχανογράφησης από τον Ιανουάριο του 2000, εντοπίστηκαν λάθη και αδυναµίες στα διάφορα 
προγράµµατα.  Παρατηρήθηκε ότι έχουν διορθωθεί πολλά λάθη, αλλά λόγω του ότι κατά καιρούς 
παρουσιάζονται νέα, µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου εξακολουθούσε να εκκρεµεί η διόρθωση 
περίπου 190 λαθών (incident reports) και περίπου 85 αλλαγών (change control notes), γεγονός 
που  δυσχεραίνει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος. 

(β)  Η λειτουργική υποστήριξη του µηχανογραφηµένου συστήµατος συνεχίζει να εξαρτάται 
αποκλειστικά από µια συγκεκριµένη ιδιωτική εταιρεία, χωρίς οι λειτουργοί του Τµήµατος 
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Υπηρεσιών Πληροφορικής να γνωρίζουν το σύστηµα, ώστε να είναι σε θέση να το επιβλέπουν 
ή/και να το υποστηρίζουν.  Εξέφρασα και πάλι τη γνώµη ότι το γεγονός αυτό πρέπει να 
προβληµατίσει σοβαρά τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να εξευρεθούν τρόποι 
παρακολούθησης και ελέγχου του συστήµατος και από τις ίδιες τις Υπηρεσίες. 

Παρόλο ότι, όπως πληροφορούµαι, οι λειτουργοί του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής, που 
ασχολούνται µε το σύστηµα, αυξήθηκαν από τέσσερεις σε έξι, εντούτοις αυτοί έχουν παραλάβει 
µόνο ένα πολύ µικρό µέρος του συστήµατος. 

Πληρωµές προς το Υπουργείο Υγείας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των δικαιούχων 
σύνταξης ανικανότητας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, οι 
δικαιούχοι σύνταξης ανικανότητας δικαιούνται δωρεάν ιατρικής περίθαλψης, µε την καταβολή από 
το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς το Υπουργείο Υγείας ετήσιου τέλους.  Για το 2006 
καταβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ποσό ύψους £2.389.505 για 6 731 δικαιούχους και για το 2007 
ποσό £3.224.300 για 6 788 δικαιούχους.  

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενή µου Έκθεση, στον αριθµό των δικαιούχων που λαµβάνονται 
υπόψη για σκοπούς πληρωµής, περιλαµβάνονται και οι πιο κάτω κατηγορίες συνταξιούχων, για τις 
οποίες εξέφρασα την άποψη ότι δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 

• Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ήδη το δικαίωµα της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης στα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύµατα. 

• Οι Κυβερνητικοί εργάτες, οι οποίοι καλύπτονται για δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
από το Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης και Ευηµερίας Κυβερνητικών Εργατών. 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί και επανεξεταστεί σε βάθος η όλη 
διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισµό των δικαιούχων και την καταβολή των ιατρικών 
τελών, κατά τρόπο που αφενός θα διασφαλίζει το δικαίωµα της παροχής ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης στους πραγµατικά δικαιούχους και αφετέρου δεν θα επιβαρύνει το Ταµείο µε 
πρόσθετες δαπάνες. 

Όπως πληροφορήθηκα, το θέµα της συµπερίληψης συνταξιούχων δηµοσίων υπαλλήλων και 
κυβερνητικών εργατών, στον αριθµό των δικαιούχων που λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς 
πληρωµής ετήσιου τέλους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συζητήθηκε σε συνεδρία των  
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε το Υπουργείο Υγείας  που πραγµατοποιήθηκε στις 
26.10.2007, κατά την οποία αποφασίστηκε όπως εντός του 2008 ληφθεί τελική απόφαση  για τον 
αριθµό των δικαιούχων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς επίσης και τον τρόπο 
υπολογισµού του ποσού µε το οποίο θα χρεώνεται το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Πληρωµή σύνταξης χηρείας σε µη δικαιούχους. Έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις καταβολής 
σύνταξης χηρείας σε µη δικαιούχα πρόσωπα και έχει ανασταλεί η πληρωµή.  

Εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα είναι σοβαρό και ότι θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο 
υπάρχουν και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, καθώς επίσης και κατά πόσο υπάρχουν τέτοιες 
ασφαλιστικές δικλείδες στο µηχανογραφηµένο σύστηµα, που να µην επιτρέπουν την καταβολή 
σύνταξης σε µη δικαιούχα πρόσωπα.  

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι από τον Ιανουάριο του 2008 έχουν υιοθετηθεί ασφαλιστικές 
δικλίδες στο µηχανογραφηµένο σύστηµα, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπουν την 
καταβολή σύνταξης χηρείας σε περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται οι απαιτούµενες από το Νόµο 
προϋποθέσεις εισφοράς. 

Παραχώρηση πιστώσεων λόγω τακτικής εκπαίδευσης.  ∆ιαπίστωσα ότι αρκετές από τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται για παραχώρηση πιστώσεων, λόγω  τακτικής εκπαίδευσης, αφορούν 
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σε µεγάλη χρονική περίοδο, η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, φτάνει ή και ξεπερνά τα 10 
χρόνια. 

Έχοντας υπόψη ότι, καθόσον αφορά στη σύνταξη γήρατος, ένας ασφαλισµένος, ο οποίος 
συµπλήρωσε τη συντάξιµη ηλικία  και έχει πληρωθείσες ή πιστωθείσες ασφαλιστέες αποδοχές  για 
περίπου 12 χρόνια, εκ των οποίων µόνο τα 3 χρόνια απαιτείται να αποτελούν πληρωθείσες  
ασφαλιστέες αποδοχές, συµπεραίνεται ότι µε τις πιστώσεις  της τακτικής εκπαίδευσης για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και µε τις πιστώσεις για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά αποκτά δικαίωµα για 
σύνταξη. 

Εισηγήθηκα όπως το θέµα της παραχώρησης πιστώσεων για τακτική εκπαίδευση εξεταστεί µε 
προσοχή, µε γνώµονα την προστασία του Ταµείου και τη βελτίωση της οικονοµικής του 
κατάστασης και µελετηθεί το ενδεχόµενο καθορισµού  µεγίστης περιόδου παραχώρησης 
πιστώσεων για τακτική εκπαίδευση.  

Όπως  πληροφορήθηκα, στο νοµοσχέδιο µε τη δέσµη µέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας 
του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για έγκριση, ρυθµίζεται, µεταξύ άλλων, και το πιο πάνω θέµα. 

∆ιάκριση λόγω φύλου στην παροχή σύνταξης χηρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, δικαιούχοι στην παροχή σύνταξης χηρείας είναι οι χήρες 
ασφαλισµένων ανδρών, οι οποίες συζούσαν µε το σύζυγό τους πριν αυτός πεθάνει ή συντηρούντο 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτόν και χήροι ασφαλισµένων γυναικών, νοουµένου ότι 
αυτοί είναι µόνιµα ανίκανοι και συντηρούντο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τις συζύγους 
τους πριν αυτές πεθάνουν. 

Η εφαρµογή του πιο πάνω άρθρου στην πράξη έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των ανδρών 
από το δικαίωµα στη λήψη σύνταξης χηρείας.  

Το πιο πάνω θέµα εξέτασε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, η οποία, υπό το φως της συνταγµατικά 
κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας των δύο φύλων, καθώς επίσης και των αποφάσεων του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µε την πιο πάνω ρύθµιση εισάγεται αδικαιολόγητη 
διάκριση µεταξύ των δύο φύλων και εισηγήθηκε όπως το δικαίωµα στην παροχή σύνταξης χηρείας 
επεκταθεί και στους χήρους άνδρες.  

Ενόψει των πιο πάνω, καθώς επίσης και της µελέτης λήψης µέτρων για τη βιωσιµότητα του 
Ταµείου, ζήτησα να πληροφορηθώ για τις ενέργειες που γίνονται σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτίθεται 
να εκσυγχρονίσει γενικά την παροχή σύνταξης χηρείας του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
δεδοµένου ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επηρεάζουν την παροχή αυτή έχουν 
αλλάξει, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη σύνθεση της οικογένειας και ότι έχει ήδη οριστεί συνεδρία του 
Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση του θέµατος. 

Πιστοποιητικά ζωής συνταξιούχων.  Ο έλεγχος των πιστοποιητικών ζωής που 
παραλαµβάνονται από τους συνταξιούχους και η καταχώρισή τους στο µηχανογραφηµένο 
σύστηµα γίνεται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η υποβολή 
πιστοποιητικών ζωής δεν ζητείται κάθε χρόνο από όλους τους δικαιούχους σύνταξης. 

Με στόχο τη µείωση των υπερπληρωµών και την έγκαιρη λήψη µέτρων για την ανάκτησή τους, 
εισηγήθηκα όπως εξεταστεί σοβαρά τόσο το θέµα της ζήτησης των πιστοποιητικών ζωής, όσο και 
το θέµα του ελέγχου και της έγκαιρης καταχώρισής τους στο µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι το 2008 στάληκαν για συµπλήρωση πιστοποιητικά ζωής που 
αφορούν στο 30% του ολικού αριθµού των συνταξιούχων γήρατος, χηρείας και δικαιούχων 
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επιδοµάτων αγνοουµένου και ορφάνιας, καθώς και σε όλους τους Τουρκοκύπριους δικαιούχους 
και ότι ο ρυθµός αποστολής και ελέγχου των πιστοποιητικών θα εντατικοποιηθεί. 

Πιθανή εκµετάλλευση του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
εργατών, οι οποίοι εργάζονται εποχιακά, για αρκετά χρόνια, στον ίδιο εργοδότη, η περίοδος 
απασχόλησης των οποίων κυµαίνεται συνήθως γύρω στους 5-7 µήνες ετησίως και οι οποίοι για τους 
υπόλοιπους µήνες λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας.  Η τακτική αυτή, η οποία ακολουθείται από χρόνια, 
αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, εκµετάλλευση του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο 
υποχρεούται στην καταβολή µεγάλων ποσών  σε εργοδοτούµενους εταιρειών ή ιδιωτών, οι οποίοι 
διατηρούν το ίδιο εποχιακό προσωπικό για χρόνια, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν γι΄ 
αυτό εισφορές στα διάφορα Ταµεία για την περίοδο που δεν απασχολείται.    

Εξέφρασα τη γνώµη ότι το θέµα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος, ώστε  να εξευρεθούν τρόποι 
αντιµετώπισής του. 

Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις εργατών που από την εποµένη της λήξης της κάθε  ολιγόµηνης 
απασχόλησής τους, η οποία  δεν  ξεπερνά τους 3 µήνες,  υποβάλλουν αίτηση για επίδοµα ασθενείας 
και αµέσως µετά τη λήξη του υποβάλλουν αίτηση για επίδοµα ανεργίας, το οποίο και  εξαντλούν 
πλήρως.  Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν εισόδηµα ολόχρονα, εργαζόµενοι όµως µόνο για 3 µήνες.  

Εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις.  

Η Υπουργός µε πληροφόρησε ότι µε στόχο την αντιµετώπιση του φαινόµενου αυτού και 
ελαχιστοποίηση του προβλήµατος, γίνονται συναντήσεις µεταξύ του ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπροσώπων των εργοδοτών και των συντεχνιών. 

Πληρωµές επιδόµατος ασθενείας σε αφυπηρετήσαντες. Άτοµα τα οποία αφυπηρετούν είτε από 
το δηµόσιο, είτε από ηµικρατικό ή τραπεζικό οργανισµό ή και από άλλο οργανισµό, υποβάλλουν 
αµέσως αίτηση για επίδοµα ασθενείας, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται το Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε µεγάλα ποσά, ενώ αυτοί λαµβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη ή έχουν λάβει το Ταµείο 
Προνοίας ή το φιλοδώρηµά τους. 

Εισηγήθηκα όπως το θέµα µελετηθεί και ληφθούν µέτρα.  

Η Υπουργός µου ανέφερε ότι µε την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος ηλικίας, στους 
περισσότερους από τους πιο πάνω θα περιοριστεί ο αριθµός των αιτητών από αυτές τις κατηγορίες, 
αφού µετά το 63ο έτος δεν δικαιούνται σε παροχή επιδόµατος ασθενείας και ότι στις περιπτώσεις 
πρόωρων αφυπηρετήσεων, ορισµένες από αυτές µπορεί να γίνονται για λόγους υγείας, άρα θα ήταν 
άδικο να εξαιρούνται από το δικαίωµα παροχής επιδόµατος ασθενείας. 

Μου ανέφερε επίσης ότι εξαίρεση αποτελούν µόνο µεµονωµένες κατηγορίες, όπως είναι οι 
εκπαιδευτικοί που αφυπηρετούν στα 60 χρόνια και οι αστυνοµικοί που αφυπηρετούν στα 55. 

4.31 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α∆ΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν πλεόνασµα £6,2 εκ., 
σε σύγκριση µε  £3,4 εκ. το 2006.   

Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 2007 ήταν £52.116.631, σε σύγκριση µε £45.444.202 για το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £6.672.429 ή ποσοστό 14,7%, η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των εισπράξεων από εισφορές (£6.196.432) και τόκους (£467.030). 

Οι πληρωµές του Ταµείου για το 2007 ήταν £45.952.121, σε σύγκριση µε £42.079.603 για το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £3.872.518 ή ποσοστό 9,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πληρωµών για καταβληθείσες άδειες (£3.371.836) και επιχορήγηση ανέγερσης 
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κατασκηνώσεων (£450.000). 

Το  υπόλοιπο  του  Ταµείου  στις  31.12.2007  ήταν £51,4 εκ., σε σύγκριση µε £45,2 εκ. στις 
31.12.2006. 

Εκκρεµείς οφειλές.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η είσπραξη ποσού ύψους £4.092.095 
(£4.026.916 στις 31.12.2006) από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος του Ταµείου. 

Επενδυτική πολιτική.  Εξέφρασα την άποψη ότι η επενδυτική πολιτική για τα πλεονάσµατα του 
Ταµείου επιβάλλεται όπως µελετηθεί σε βάθος και επαναξιολογηθεί, µε σκοπό την αναθεώρησή 
της, έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνονται µε το συµφερότερο για το Ταµείο τρόπο.  Η  αντίστοιχη 
παράγραφος για το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σχετική. 

Σχέδιο Επιχορήγησης της Άδειας των Εργοδοτουµένων.  Σύµφωνα µε το Σχέδιο, οι 
εργοδοτούµενοι, οι οποίοι πληρούν ορισµένους όρους, δικαιούνται, µαζί µε τους εξαρτώµενούς 
τους, επιχορήγηση για άδεια επτά ηµερών σε ξενοδοχεία.  Το ποσό που δαπανήθηκε για το σκοπό 
αυτό κατά το 2007 ήταν £1.317.137, σε σύγκριση µε £1.445.362 κατά το προηγούµενο έτος.  

Σχέδιο Επιχορήγησης Λειτουργίας και Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης Κατασκηνώσεων.  
Το 2007 καταβλήθηκε επιχορήγηση £605.400 για τη λειτουργία κατασκηνώσεων Συντεχνιών, 
καθώς επίσης και ποσό £725.000 για ανέγερση κατασκηνώσεων των Συντεχνιών, σε σύγκριση µε 
£590.700 και £275.000, αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο έτος. 

4.32 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν πλεόνασµα £19,6 εκ., 
σε σύγκριση µε £5,3 εκ. το 2006.   

Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 2007 ήταν £43.152.399, σε σύγκριση µε £38.799.272 για το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £4.353.127 ή ποσοστό 11,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των εισπράξεων από εισφορές (£3.942.886) και τόκους (£401.710).  Από το σύνολο των 
εισπράξεων, ποσό £6,5 εκ. µεταφέρθηκε το 2007 στο Ταµείο για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων 
των Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, σε σύγκριση µε £5,9 εκ. κατά 
το προηγούµενο έτος.  

Οι πληρωµές του Ταµείου για το 2007 ήταν £17.077.802, σε σύγκριση µε £27.611.853 το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν µείωση £10.534.051 ή ποσοστό 38,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των πληρωµών για αποζηµιώσεις λόγω πλεονασµού (£10.601.448), ενώ παράλληλα 
σηµειώθηκε αύξηση στα διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα (£72.975). 

Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £118,4 εκ., σε σύγκριση µε £98,8 εκ. στις 
31.12.2006. 

Εκκρεµείς οφειλές.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η είσπραξη ποσού ύψους £1.457.242 
(£1.404.705 στις 31.12.2006) από υποθέσεις που είχαν επιδικαστεί προς όφελος του Ταµείου. 

Αιτήσεις και πληρωµές.  Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων για το 2007 για πληρωµή λόγω 
πλεονασµού ήταν 4 838 (2 972 νέες αιτήσεις και 1 866 εκκρεµείς αιτήσεις την 1.1.2007), από τις 
οποίες εξετάστηκαν 3 331, εγκρίθηκαν 2 740 (ποσοστό 82%) και απορρίφθηκαν 591 (ποσοστό 
18%).  Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε το 2007 για πληρωµές λόγω πλεονασµού ανήλθε σε 
περίπου £15,8 εκ., σε σύγκριση µε £26,4 εκ. το 2006. 

Στις 31.12.2007 εκκρεµούσαν 1 507 αιτήσεις για καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων από το 
Ταµείο, από τις οποίες αναµένεται να εγκριθούν γύρω στις 1 236 (ποσοστό 82%), για ποσό ύψους 
περίπου £7,3 εκ. (€12,5 εκ.).   
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Επισηµαίνεται ότι από το 1997 µέχρι το 2002 παρατηρήθηκε πτωτική τάση στον αριθµό των 
αιτήσεων που υποβάλλονται, ενώ από το 2003 παρατηρείται αυξητική τάση, µε εξαίρεση το 2007, 
κατά το οποίο σηµειώθηκε σηµαντική µείωση.  Ως αποτέλεσµα, το 2007 σηµειώθηκε µείωση 40% 
στη δαπάνη λόγω πλεονασµού, σε σύγκριση µε το 2006.  

Επενδυτική πολιτική.  Εξέφρασα την άποψη ότι η επενδυτική πολιτική για τα πλεονάσµατα του 
Ταµείου επιβάλλεται όπως µελετηθεί σε βάθος και επαναξιολογηθεί, µε σκοπό την αναθεώρησή 
της, έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνονται µε το συµφερότερο για το Ταµείο τρόπο.  Η αντίστοιχη 
παράγραφος για το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σχετική. 

4.33 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ   
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν πλεόνασµα £7,8 εκ., 
σε σύγκριση µε £6,8 εκ. το 2006.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 2007 ήταν £7.801.207, σε 
σύγκριση µε £6.865.130 για το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £936.077 ή ποσοστό 13,6%, η 
οποία οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από εισφορές (£640.478) και τόκους (£295.599).  Οι 
πληρωµές για το 2007 ήταν £5.067, σε σύγκριση µε £56.772 το 2006. 

Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £40,5 εκ., σε σύγκριση µε £32,7 εκ. στις 
31.12.2006. 

Επενδυτική πολιτική.  Εξέφρασα την άποψη ότι η επενδυτική πολιτική για τα πλεονάσµατα του 
Ταµείου επιβάλλεται όπως µελετηθεί σε βάθος και επαναξιολογηθεί, µε σκοπό την αναθεώρησή 
της, έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνονται µε το συµφερότερο για το Ταµείο τρόπο.  Η αντίστοιχη 
παράγραφος για το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σχετική. 

4.34 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μέρος Α 

Προγράµµατα δραστηριοτήτων.  Κατά το έτος 2007 προγραµµατίστηκε να γίνουν 55 
προγράµµατα δραστηριοτήτων διάρκειας 5 683 ωρών, από τα οποία τα 22, διάρκειας 773 ωρών 
(ποσοστό 14%), ακυρώθηκαν, κυρίως, σύµφωνα µε το ΚΕΠΑ, λόγω πραγµατοποίησης άλλων 
προγραµµάτων, τα οποία, µετά από αξιολόγηση νέων αναγκών που προέκυψαν, θεωρήθηκαν πιο 
σηµαντικά καθώς επίσης και λόγω µη ικανοποιητικής ανταπόκρισης από τους εργοδοτούµενους 
και τις επιχειρήσεις για συµµετοχή στα προγράµµατα. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 7 
προγράµµατα κατάρτισης, διάρκειας 658 ωρών, τα οποία δεν ήταν προγραµµατισµένα να γίνουν. 

4.35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
Μέρος Α 

∆ηµόσια βοηθήµατα.  Το ύψος των βοηθηµάτων που πληρώθηκαν από τις Υπηρεσίες κατά το 
2007 ανήλθε σε £78,4 εκ., σε σύγκριση µε £64,6 εκ. το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £13,8 εκ. ή 
ποσοστό 21,4%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού των ληπτών.  Ο αριθµός των 
ατόµων και των εξαρτωµένων τους που έπαιρναν δηµόσιο βοήθηµα στο τέλος του 2007 ήταν 
33 055, σε σύγκριση µε 28 906 το 2006.  Επιπρόσθετα, το ύψος των βοηθηµάτων που 
πληρώθηκαν σε εγκλωβισµένους κατά το 2007 ανήλθε σε £841.969, σε σύγκριση µε £831.256 το 
2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £10.713 ή ποσοστό 1,3%. 

Για τα δηµόσια βοηθήµατα διεξήχθη µέσα στο 1997 διαχειριστικός έλεγχος.  Για συµµόρφωση µε 
τις εισηγήσεις µου, στάληκαν σχετικές εγκύκλιοι στους Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευηµερίας και 
λήφθηκαν αρκετά διορθωτικά µέτρα.  Ωστόσο, από τον έλεγχο των δηµόσιων βοηθηµάτων κατά το 
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2007, διαπιστώθηκε ότι ορισµένα από τα προβλήµατα, ελλείψεις και αδυναµίες που εντοπίστηκαν 
κατά το διαχειριστικό έλεγχο,  όσον αφορά στα θέµατα της τήρησης επαρκών στοιχείων στους 
φακέλους, της διερεύνησης της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των αιτητών, της ορθής και 
οµοιόµορφης εφαρµογής της νοµοθεσίας και των διαδικασιών και της πρόληψης υπερπληρωµών, 
εξακολουθούν να υφίστανται.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι υπάρχουν λειτουργοί, οι οποίοι εξακολουθούν να µην αξιοποιούν 
πλήρως το µηχανογραφηµένο σύστηµα για την καλύτερη παρακολούθηση των υποθέσεων που 
χειρίζονται και την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας τους. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι προγραµµατίζονται 
ανανεωτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που θα καλύψουν όλο το προσωπικό, µε στόχο την 
καλύτερη γνώση του αντικειµένου της µηχανογράφησης και την πλήρη αξιοποίησή του. 

Πληρωµές δηµόσιου βοηθήµατος σε αλλοδαπούς.  Με βάση τους περί Προσφύγων Νόµους 
και Κανονισµούς και τον περί του ∆ικαιώµατος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να ∆ιαµένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της ∆ηµοκρατίας 
Νόµο, οι αλλοδαποί, για σκοπούς δηµόσιου βοηθήµατος, διαχωρίζονται στις δύο πιο κάτω γενικές 
κατηγορίες: 

(α)  Πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και άτοµα µε καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας. 

(β)  Πολίτες χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και 
από τρίτες χώρες. 

Για την πρώτη κατηγορία, η άδεια παραµονής παραχωρείται από την Υπηρεσία Ασύλου, ενώ για 
τη δεύτερη κατηγορία παραχωρείται από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Για σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος, η άδεια παραµονής 
αποτελεί πρόκριµα. 

Οι αιτητές ασύλου, αµέσως µετά την άφιξη ή τον εντοπισµό τους, παραπέµπονται στο Κέντρο 
Υποδοχής Κοφίνου και αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις, τότε µελετάται αίτηση για 
σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος, το οποίο καλύπτει µόνο στέγη, τροφή και ρουχισµό.  
Μετά από ∆ιυπουργική απόφαση, όλοι οι αιτητές ασύλου δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία κατά 
τους πρώτους 6 µήνες. 

Στις περιπτώσεις των αναγνωρισµένων προσφύγων, των αλλοδαπών που τυγχάνουν διεθνούς 
προστασίας και των αλλοδαπών των οποίων η άδεια παραµονής είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, 
παρέχεται κανονικά δηµόσιο βοήθηµα, για κάλυψη των βασικών και ειδικών αναγκών τους. 

Όσον αφορά στους αλλοδαπούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου και στους αλλοδαπούς από τρίτες χώρες, τίθενται όροι και προϋποθέσεις για 
την παραχώρηση προς αυτούς άδειας παραµονής στη ∆ηµοκρατία πέραν των τριών µηνών.  Θα 
πρέπει να αποδείξουν ότι είναι µισθωτοί εργαζόµενοι ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
συντήρηση των ιδίων και των εξαρτωµένων τους, καθώς και ασφάλιση υγείας.  Ως εκ τούτου και 
σύµφωνα µε τον περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο, παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα 
µόνο κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, όπου ο αλλοδαπός παρέµεινε χωρίς εργασία για λόγους 
υπεράνω της δικής του θέλησης και εφόσον δεν εξελίσσεται σε υπέρµετρο βάρος για τα Ταµεία 
Πρόνοιας της ∆ηµοκρατίας. 

Παρόλο ότι, λόγω των πιο πάνω ρυθµίσεων, ο αριθµός των αλλοδαπών ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος αναµενόταν να µειωθεί, εντούτοις, από στοιχεία που λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας, ο µέσος όρος αλλοδαπών που λάµβαναν µηνιαίο δηµόσιο βοήθηµα και 
δηµόσιο βοήθηµα µε έκτακτα χορηγήµατα ανήλθε το 2007 στους 1 234, σε σύγκριση µε 679 το 
2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 82% και το συνολικό ποσό δηµόσιου βοηθήµατος που 
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καταβλήθηκε το 2007 σε αλλοδαπούς λήπτες ανήλθε στα £10.699.796, σε σύγκριση µε £3.873.123 
το 2006, αυξήθηκε δηλαδή κατά 176%. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι δηµόσιο βοήθηµα εξακολουθεί να παρέχεται και σε αλλοδαπούς αιτητές 
πολιτικού ασύλου, των οποίων ως τόπος άφιξής τους στην Κύπρο, σύµφωνα µε την επιστολή  που 
προσκοµίζουν από την Αστυνοµία (Confirmation of Submission of Application for Refugee Status), 
αναφέρονται είτε τα κατεχόµενα, είτε τόπος άγνωστος. Συµπεραίνεται, δηλαδή, ότι δεν αφίχθησαν 
µέσω των νόµιµων λιµένων ή αερολιµένων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3(7) του περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου, για να 
παραχωρηθεί δηµόσιο βοήθηµα σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει το νοµικό καθεστώς 
του αιτητή ασύλου ή καθεστώς προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δυνάµει του 
περί Προσφύγων Νόµου, τίθεται ως προϋπόθεση µόνο η παραµονή του στις ελεγχόµενες από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία περιοχές, χωρίς ωστόσο να προϋποθέτει και τη νόµιµη είσοδό του στις 
περιοχές αυτές, µέσω των ελεγχόµενων από τη ∆ηµοκρατία αερολιµένων και λιµανιών. 

Το θέµα αυτό, όπως ανέφερα µε επιστολή µου ηµερ. 18.12.2007 στον Υπουργό Εσωτερικών, έχει 
ως αποτέλεσµα να καθίστανται δικαιούχοι δηµόσιου βοηθήµατος πρόσωπα που εισέρχονται 
παράνοµα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και τα οποία, στη συνέχεια, καταστρέφουν ή εξαφανίζουν 
τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, για να µη µπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1) του περί Προσφύγων Νόµου, αιτητής, ο οποίος 
εισέρχεται ή εισήλθε στη ∆ηµοκρατία παράνοµα, δεν υπόκειται σε τιµωρία λόγω µόνο της 
παράνοµης εισόδου ή διαµονής του, νοουµένου ότι παρουσιάζεται, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις Αρχές και εκθέτει τους λόγους της παράνοµης εισόδου ή διαµονής του.   

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε απαντητική επιστολή του, ηµερ. 30.7.2008, διατύπωσε την άποψη ότι 
ο αποκλεισµός των αιτητών ασύλου από πρόσβαση σε δηµόσιο βοήθηµα έρχεται σε αντίθεση µε 
το γράµµα και πνεύµα του εν λόγω άρθρου διότι είναι ένα είδος τιµωρίας. 

Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, το πρόβληµα δεν είναι µόνο η παράνοµη είσοδός τους, αλλά το 
γεγονός ότι καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή/και δεν παρουσιάζονται αµέσως και 
οικειοθελώς στις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, όπως προϋποθέτει ο Νόµος. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών τέθηκε επίσης και το θέµα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην 
εξέταση των αιτήσεων για αναγνώριση ή µη αναγνώριση ενός αιτητή ως πρόσφυγα.  
Πληροφοριακά αναφέρω ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 14(3) και 18 του περί Προσφύγων Νόµου, 
η διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε περίπου έξι µήνες. 

Στην απαντητική του επιστολή, ο Υπουργός Εσωτερικών µε πληροφόρησε, σχετικά µε το πιο 
πάνω θέµα, ότι ο αριθµός των αιτήσεων ασύλου στην Κύπρο παρουσίασε ανοδική τάση κατά τα 
έτη 2003 και 2004 και πτωτική τάση τα επόµενα χρόνια, ότι οι αριθµοί  εξακολουθούν να είναι 
ιδιαίτερα ψηλοί για τα δεδοµένα της Κύπρου και ότι ο µεγάλος αριθµός αιτήσεων ασύλου στην 
Κύπρο, οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των λαθροµεταναστών και των αιτητών ασύλου, 
χρησιµοποιούν το έδαφος της Τουρκίας και, στη συνέχεια, το κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου για να 
εισέλθουν στις ελεύθερες περιοχές. 

Σε σχέση µε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση αιτηµάτων ασύλου, το Υπουργείο 
Εσωτερικών θεωρεί πως µέσα στη γενική επιδίωξη για αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
δηµιουργεί η µεγάλη πίεση που δέχεται το σύστηµα ασύλου στην Κύπρο και την παροχή στους 
αιτητές ασύλου των κατάλληλων υλικοτεχνικών συνθηκών υποδοχής, επιβάλλεται η περαιτέρω 
στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου ή η υπερωριακή απασχόληση του υφιστάµενου προσωπικού. 

Πληρωµές δηµόσιου βοηθήµατος σε Τουρκοκυπρίους.  Από στοιχεία που λήφθηκαν από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, ο µέσος όρος Τουρκοκυπρίων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος 
ανήλθε το 2007 στους 105, σε σύγκριση µε 96 το 2006. Το ύψος του δηµόσιου βοηθήµατος που 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 202

καταβλήθηκε στους Τουρκοκύπριους το 2007 ανήλθε στις £437.880, σε σύγκριση µε £388.339 το 
2006.  

Λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος που είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι επιδόµατος ορφάνιας 
από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Το ύψος του δηµόσιου βοηθήµατος που 
καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του συνολικού ποσού που 
δικαιούται ο λήπτης για τις βασικές, ειδικές και άλλες του ανάγκες και των εισοδηµάτων του, στα 
οποία περιλαµβάνονται και συντάξεις και άλλα επιδόµατα που λαµβάνει από το Κράτος ή άλλους 
Οργανισµούς. 

Στις περιπτώσεις ατόµων που λαµβάνουν επίδοµα ορφάνιας και ακολούθως καθίστανται 
δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης, λόγω του ότι το επίδοµα ορφάνιας είναι χαµηλότερο από την 
κοινωνική σύνταξη, τους καταβάλλεται η διαφορά ως συµπλήρωµα κοινωνικής σύνταξης. 

Στις  προηγούµενες  Εκθέσεις  µου ανέφερα ότι σε περιπτώσεις ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, οι 
οποίοι είναι και δικαιούχοι επιδόµατος ορφάνιας και ειδικής χορηγίας ή δικαιούχοι επιδόµατος 
ορφάνιας, ειδικής χορηγίας και συµπληρώµατος κοινωνικής σύνταξης, των οποίων το επίδοµα 
ορφάνιας καταβάλλεται στο όνοµα του κηδεµόνα τους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, παρατηρήθηκαν λανθασµένοι υπολογισµοί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν είτε 
µειωµένες πληρωµές, είτε υπερπληρωµές. 

Ζήτησα όπως εντοπιστούν όλοι οι λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος που ελάµβαναν επίδοµα 
ορφάνιας από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γίνει αναθεώρηση, ώστε να υπολογιστούν 
τόσο οι οφειλές προς τους λήπτες, όσο και οι υπερπληρωµές, οι οποίες και να διευθετηθούν. 

Τον Ιούλιο 2006 έγιναν οι σχετικές διορθώσεις στο ύψος του δηµόσιου βοηθήµατος που πρέπει να 
καταβάλλεται, χωρίς όµως να φαίνεται κατά πόσο τα Επαρχιακά Γραφεία προέβησαν στις δέουσες 
ενέργειες, σύµφωνα µε τις οδηγίες της διεύθυνσης των Υπηρεσιών, για τον υπολογισµό και 
καταβολή των οφειλόµενων ποσών προς τους δικαιούχους και τον υπολογισµό και ανάκτηση 
τυχόν υπερπληρωµών. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας, που διενεργήθηκε µεταξύ 
Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2007, παρατηρήθηκε οτι για τις πλείστες περιπτώσεις δεν έγινε καµιά 
ενέργεια, ενώ στις περιπτώσεις που έγιναν κάποιοι υπολογισµοί αυτοί ήταν λανθασµένοι. 

Στέγη «Νέα Ελεούσα». ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι στα προγράµµατα εργασίας του προσωπικού 
της Στέγης γίνονται, µετά την ετοιµασία τους, πολλές τροποποιήσεις, λόγω αυξηµένων αδειών 
ασθενείας και απουσίας που υποβάλλονται εκ των υστέρων ή λόγω επιθυµίας ορισµένων 
λειτουργών να εργάζονται µόνο σε πρωινή ή µόνο σε απογευµατινή βάρδια. 

Κατά το 2007 παρατηρήθηκε ότι οι άδειες απουσίας και ασθενείας του προσωπικού έχουν αυξηθεί 
στις 4 592 µέρες για 98 λειτουργούς, σε σύγκριση µε 4 107 µέρες για 101 λειτουργούς το 2006, 
που αναλογούν σε 47 µέρες για κάθε λειτουργό (41 µέρες το 2006).  

Ζήτησα όπως διερευνηθούν οι περιπτώσεις ορισµένων λειτουργών που έκαναν υπερβολική χρήση 
άδειας ανάπαυσης/ασθενείας (πέραν των 70 ηµερών) κατά τη διάρκεια του 2007. 

Κόστος λειτουργίας Ιδρυµάτων και αναγκαιότητα ή µη συνέχισης της λειτουργίας τους.  
Όπως αναφέρθηκε και στις  προηγούµενες Εκθέσεις µου, από µελέτη των στοιχείων που 
λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, όσον αφορά στο κόστος λειτουργίας των 
διαφόρων Ιδρυµάτων κατά το 2004, διαπιστώθηκε, µε επιφύλαξη για την ορθότητα των µισθών 
που λήφθηκαν υπόψη στους υπολογισµούς,  ότι υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο µηνιαίο κατά 
κεφαλή κόστος από Ίδρυµα σε Ίδρυµα µε τις ίδιες δραστηριότητες, όπως, παιδικές στέγες, στέγες 
ηλικιωµένων κ.α. και ότι το µηνιαίο κόστος είναι υπερβολικά ψηλό. 

Εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν οι λόγοι της τόσο µεγάλης διακύµανσης στο κατά κεφαλή κόστος 
και να γίνουν προσπάθειες µείωσής του. 
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Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας µε πληροφόρησαν ότι το θέµα των διακυµάνσεων που έχουν 
εντοπιστεί στο ύψος του µηνιαίου κατά κεφαλή κόστους λειτουργίας των Ιδρυµάτων θα µελετηθεί 
ευρύτερα εντός του 2008 και, όσον αφορά στη λειτουργία των Ιδρυµάτων, ότι εξετάζονται τρόποι 
συνεργασίας µε τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, που δρουν σε τοπικό 
επίπεδο στον τοµέα αυτό και ότι για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί η εκπόνηση σχετικής µελέτης σε 
οµάδα εµπειρογνωµόνων, τα αποτελέσµατα της οποίας αναµένονται εντός του 2008. 

Κληροδότηµα Νεφέλης Σ. Ταλιώτου.  Η Νεφέλη Ταλιώτου από την Πάφο, η οποία απεβίωσε το 
1982, κληροδότησε µέρος της περιουσίας της, ύψους £89.511, στην Κρατική Στέγη Ηλικιωµένων 
και Αναπήρων που βρίσκεται στο Χλώρακα, ποσό το οποίο και κατατέθηκε το ∆εκέµβριο 1986 σε 
λογαριασµό καταθέσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Μέρος του ποσού αυτού 
επενδύθηκε σε κυβερνητικά χρεώγραφα και το υπόλοιπο παρέµεινε στον τοκοφόρο λογαριασµό 
καταθέσεων.  Το συνολικό ύψος του κληροδοτήµατος στις 31.12.2007 ανερχόταν στις £434.552. 

Για αξιοποίηση του κληροδοτήµατος προγραµµατιζόταν εδώ και αρκετά χρόνια η ανέγερση 
συγκροτήµατος µικρών οικιστικών µονάδων, πάνω σε κρατική γη που παραχωρήθηκε µε έγκριση 
του Υπουργικού Συµβουλίου το 1996, για τη διαµονή ηλικιωµένων ατόµων που µπορούν, σε 
κάποιο βαθµό, να αυτοεξυπηρετούνται.   

Για διάφορους λόγους, η εφαρµογή της πιο πάνω απόφασης δεν προχώρησε και το Φεβρουάριο 
2006 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας αποφάσισαν την αναστολή της. 

Παρόλο ότι σε απαντητική επιστολή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας προς την Υπηρεσία 
µου τον Οκτώβριο 2007 αναφέρεται ότι αποφασίστηκε όπως το κληροδότηµα χρησιµοποιηθεί για 
το σκοπό που δόθηκε, δηλαδή για ανέγερση νέας Στέγης, η οποία όµως θα περιλαµβάνει και 
χώρους για ικανοποίηση άλλων αναγκών (π.χ. ηµερήσια και κατ΄ οίκον φροντίδα) και ότι δόθηκαν 
οδηγίες στην Επαρχιακή Λειτουργό Ευηµερίας Πάφου για να γίνουν οι προκαταρκτικές ενέργειες, 
εντούτοις, όπως πληροφορήθηκα, έχει αποφασιστεί εκ νέου η αναστολή της προώθησης του 
έργου και η αξιοποίηση του κληροδοτήµατος εξακολουθεί να εκκρεµεί. 

Κρατικές χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισµούς.  Σύµφωνα µε το σχετικό Κονδύλι του 
Προϋπολογισµού για το 2007, ποσό ύψους £4,6 εκ. χορηγήθηκε σε εθελοντικούς οργανισµούς, µε 
βάση το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών. 

Λόγω του ότι τα ποσά που χορηγούνται σε ορισµένους εθελοντικούς οργανισµούς είναι σηµαντικά, 
όπως και κατά τα προηγούµενα χρόνια, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο ελέγχου των 
λογαριασµών και των δραστηριοτήτων τους και αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης των στόχων 
για τους οποίους δηµιουργήθηκαν. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας εξασφάλισαν έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
υπερωριακή απασχόληση Λογιστή, µε όρους εντολής την αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων 
και της βιωσιµότητας των εθελοντικών οργανισµών, µε βάση τις αιτήσεις τους για παραχώρηση 
κρατικής χορηγίας για το 2007.  Τα αποτελέσµατα της πιο πάνω αξιολόγησης, καθώς επίσης και 
συγκεκριµένες εισηγήσεις, υποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας από το Γενικό 
Λογιστή, για να µελετηθούν και ληφθούν υπόψη για τις µελλοντικές χρηµατοδοτήσεις των 
εθελοντικών οργανισµών. 

Λόγω του ότι η ανάγκη αξιολόγησης των οικονοµικών στοιχείων και της βιωσιµότητας των 
εθελοντικών οργανισµών από άτοµο µε γνώσεις σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης είναι συνεχής 
και ενόψει του γεγονότος ότι η απασχόληση του πιο πάνω Λογιστή ήταν µόνο για το 2007, 
εξέφρασα την άποψη ότι θα ήταν καλό να εξασφαλιστούν οι υπηρεσίες εξειδικευµένου 
προσωπικού πάνω σε τακτική βάση.   

Καθυστερηµένα έσοδα.  Λόγω αδυναµιών και προβληµάτων στο µηχανογραφικό σύστηµα 
εξαγωγής των καθυστερηµένων εσόδων, δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί η ορθότητα των 
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καθυστερηµένων εσόδων των Υπηρεσιών, που, σύµφωνα µε την Έκθεση Καθυστερηµένων 
Εσόδων, ανέρχονταν σε £2.641.239. 

4.36 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

Επιθεωρήσεις µηχανηµάτων σύµφωνα µε τον περί Εργοστασίων Νόµο.  Συνεχίζουν να µη 
διεξάγονται στον απαιτούµενο βαθµό επιθεωρήσεις µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τη συχνότητα που 
καθορίζεται στα άρθρα 33-35 και 40-42 του πιο πάνω Νόµου (π.χ. αεροθαλάµων, γερανών, 
ανυψωτικών µηχανισµών, υδραυλικών ανυψωτήρων, κινητών αναβατορίων, ηλεκτρικών 
ανελκυστήρων κ.λπ.).  

Συγκεκριµένα, κατά το 2007 έγιναν 1 236 επιθεωρήσεις µηχανηµάτων (1 165 το 2006), σε 
σύγκριση µε 12 589 (12 398 το 2006) που έπρεπε να γίνουν. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι η αδυναµία του 
Τµήµατος να διεκπεραιώσει τον προβλεπόµενο από τον περί Εργοστασίων Νόµο αριθµό 
επιθεωρήσεων οφείλεται στην υποστελέχωσή του. 

4.37 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

Μητρώο κινητής περιουσίας.  Το εν λόγω µητρώο δεν τηρείται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 
Αποθηκών και τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή. 

Επίσης αρκετά περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν στο µητρώο και ως εκ τούτου εγέρθηκε 
το ερώτηµα πώς έγινε συµφιλίωση του µητρώου κινητής περιουσίας µε τα περιουσιακά στοιχεία 
που καταγράφηκαν κατά τη φυσική καταµέτρηση που διενεργήθηκε για το έτος 2007, για την οποία 
στάληκε και σχετικό πιστοποιητικό, ηµερ. 23.1.2008, στο Γενικό Λογιστή, µε αντίγραφο στην 
Υπηρεσία µου. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που είχαν αγοραστεί από το Τµήµα και δεν ήταν 
καταχωρισµένα, τώρα καταχωρίζονται στο σχετικό µητρώο, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 
Αποθηκών και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή. 

4.38 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Μέρος Α 

Μεταστέγαση Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως.  Μετά από Πρόταση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 15.11.2006 τη µεταστέγαση 
του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης στο κτίριο της πρώην Νοσηλευτικής Σχολής 
και άλλα παραπλήσια κτίρια. Το όλο έργο υπολογίστηκε να ανέλθει στο ποσό των £1,6 εκ. περίπου 
(€2,74 εκ.) και η ολοκλήρωση του αναµενόταν να γίνει σε 8 µε 10 µήνες. Η Πρόταση του 
Υπουργείου έγινε χωρίς προηγουµένως το προτεινόµενο κτίριο να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή 
Ασφαλείας όσον αφορά το χώρο έκδοσης και φύλαξης των διαβατηρίων. 

Ενώ το έργο προχώρησε αρκετά, το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας 
ως προς το χώρο έκδοσης και φύλαξης διαβατηρίων, µε αποτέλεσµα να αναζητηθούν υπηρεσίες 
και χώρος ασφαλείας µέσω της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε ιδιωτική εταιρεία. Η Επιτροπή 
επικαλούµενη λόγους Εθνικής Ασφάλειας και το επείγον του θέµατος συµφώνησε κατ΄ αρχήν για 
την ενοικίαση υπόγειου χώρου εµβαδού 85 τ.µ. και την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από την 
εταιρεία έναντι µηνιαίου ποσού €16.993 και άλλων παρεµφερών υπηρεσιών έναντι µηνιαίου ποσού 
€4.750. Η Υπηρεσία µου κρίνει τα ποσά αυτά αδικαιολόγητα ψηλά.  Πέραν αυτού η Αρµόδια Αρχή 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων και η Υπηρεσία µου υπέδειξαν ότι η απ΄ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 
σε συγκεκριµένη εταιρεία δεν εµπίπτει στη διαδικασία διαπραγµάτευσης και θα έπρεπε να 
ακολουθηθεί διαδικασία προσφορών µέσω της οποίας να λειτουργήσει υγιής ανταγωνισµός. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι µετά από διερεύνηση των γνωστών που θα 
µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις υψηλές προδιαγραφές που τέθηκαν, θα ακολουθήσει τη 
νενοµισµένη διαδικασία για σύναψη συµφωνίας. 

∆ιαχείριση Έργων που συγχρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. 

Ταµείο Συνοχής – Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων Λάρνακας-Αµµοχώστου.  Το 
Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην προαγωγή και ενίσχυση της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών, ενώ ιδιαίτερη 
προσοχή αποδίδεται στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών των κρατών µελών της Κοινότητας και στη διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ των 
έργων που προωθούνται και αφορούν στο περιβάλλον και τις µεταφορές. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών για την προγραµµατική περίοδο 2004-2006 ορίστηκε ως Φορέας 
Υλοποίησης για το νέο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων Λάρνακας – Αµµοχώστου.  Οι 
συνολικοί χρηµατοδοτικοί πόροι ανέρχονται στα €43,52 εκ. (£25,50 εκ.) από τα οποία €28,72 εκ. 
(£16,83 εκ.) αποτελούν κονδύλια που θα εισρεύσουν στην Κύπρο από το Ταµείο Συνοχής, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό των €14,8 (£8,67 εκ.) θα προέλθει από εθνικούς πόρους. 

∆ιαπιστώθηκε ότι για τα έτη 2004 µέχρι 2007, µέρος των πιστώσεων που προϋπολογίστηκαν 
στους ετήσιους προϋπολογισµούς, δεν δαπανήθηκαν  για την κατασκευή του πιο πάνω έργου 
αλλά χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς άλλων κονδυλίων.  Συγκεκριµένα ενώ περιλήφθηκαν στους 
ετήσιους προϋπολογισµούς πιστώσεις συνολικού ύψους £28 εκ., µειώθηκαν σε £15,5 εκ. από τις 
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί συνολικές δαπάνες £7 εκ.  Για το 2007 η εγκεκριµένη πρόνοια για 
το έτος ύψους £9 εκ. µειώθηκε στα £5,5 εκ. από την οποία έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες 
ύψους £3,8 εκ. 

Σχετικά µε το εν λόγω έργο, µέχρι τις 31.12.2007 είχαν διενεργηθεί πραγµατικές δαπάνες ύψους 
£7,0 εκ. (€11,9 εκ.), ενώ είχε εισπραχθεί από το Ταµείο Συνοχής ποσό ύψους £3,36 εκ. (€5,74 εκ.) 
ή ποσοστό 20% της συνολικής προϋπολογιζόµενης κοινοτικής συνεισφοράς, 
συµπεριλαµβανοµένης της προκαταβολής, ενώ κατά την ίδια ηµεροµηνία εκκρεµούσε η καταβολή 
€4,41 εκ. (£2,58 εκ.) για δαπάνες που είχαν ήδη πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό απορρόφησης κοινοτικών πόρων στο 35,34%. 

Επισήµανα ότι το εν λόγω έργο χρειάζεται να ολοκληρωθεί και οι σχετικές επιλέξιµες δαπάνες να 
διενεργηθούν έγκαιρα, ώστε µέχρι τις 31.12.2009 να σταλεί η σχετική τελική αίτηση για τη 
συχρηµατοδότηση του έργου από το Ταµείο Συνοχής για την εξασφάλιση της καταβολής του 
σχετικού ποσού.  Στο Μέρος 7 της Έκθεσής µου γίνεται περαιτέρω αναφορά στο εν λόγω έργο. 

Μίσθωση υπηρεσιών για τη θέση του Προϊσταµένου της Οµάδας Ανοικοδόµησης και 
Επανεγκατάστασης.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφαση του αρ. 59.634, ηµερ. 
10.3.2004, αφενός όρισε το συγκεκριµένο άτοµο για την πιο πάνω θέση και αφετέρου ενέκρινε τη 
µίσθωση των υπηρεσιών του σύµφωνα µε τους περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και 
Υπηρεσίες) Νόµους και Κανονισµούς.  Υπέδειξα ότι η Απόφαση αυτή του Υπουργικού Συµβουλίου 
όπως και άλλες παρόµοιες εµπεριέχουν µια αντίφαση εφόσον προκειµένου να ικανοποιηθεί η 
προϋπόθεση που τίθεται για µίσθωση υπηρεσιών σύµφωνα µε τους περί Σύναψης Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµο του 2003 (Ν.101(Ι)/2003), ο οποίος ήταν σε ισχύ κατά το 
χρόνο ανάθεσης της εργασίας, όσο και τον περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 (Ν. 
12(Ι)/2006), ο οποίος αντικατέστησε το Νόµο του 2003 θα πρέπει να προκηρυχθούν προσφορές, 
να καθοριστούν µε σαφήνεια οι λεπτοµέρειες σ΄ ότι αφορά τη φύση και τον όγκο ή την έκταση της 
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εργασίας, τα παραδοτέα, όπως επίσης και η προθεσµία εκτέλεσης της, ενώ η αµοιβή για την 
εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου/εργασίας δεν θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων αλλά 
να αφήνεται να καθορίζεται από τον µηχανισµό της προσφοράς και ζήτησης.  Εποµένως δεν 
µπορεί ταυτόχρονα να ορίζεται το συγκεκριµένο άτοµο του οποίου η αµοιβή να καθορίζεται εκ των 
προτέρων. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, όπως διαπιστώθηκε, ο διορισµός του ατόµου που ορίστηκε και 
ισχύει από 1.7.2004, έγινε χωρίς την υπογραφή συµφωνίας ή συµβολαίου  µεταξύ των δύο µερών, 
δηλαδή της Κυβέρνησης και του ατόµου που διορίστηκε, και χωρίς να καθοριστούν τα καθήκοντά 
του, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του, η διάρκεια της µίσθωσης καθώς και οι άλλοι όροι που 
διέπουν τις συµβάσεις υπηρεσιών .  

Επίσης παρατήρησα ότι σύµφωνα µε το Νόµο, η ανάθεση της εργασίας έπρεπε να γίνει µε βάση 
σύµβαση υπηρεσιών, έναντι συγκεκριµένης ολικής αποζηµίωσης, πέραν της οποίας τίποτε άλλο 
δεν µπορεί να καταβάλλεται, καθορίζοντας τα παραδοτέα στο τέλος της σύµβασης. Αντί αυτού, στο 
άτοµο που διορίστηκε παραχωρήθηκαν τέτοια ωφελήµατα, τα οποία δηµιουργούν 
δηµοσιοϋπαλληλική σχέση µεταξύ των δύο µερών, σε αντίθεση τόσο µε τις πρόνοιες της εγκυκλίου 
αρ.1192, ηµερ. 12.6.2000, του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία καθορίζει ρητά τις γενικές αρχές 
των συµβάσεων για µισθώσεις υπηρεσιών, όσο και µε σχετικές γνωµατεύσεις του Γενικού 
Εισαγγελέα, οι οποίες έπρεπε να ληφθούν υπόψη στην παρούσα περίπτωση.  

Παρόλο ότι, σε απαντητική επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την 
Υπηρεσία µου για το θέµα το Μάρτιο του 2007, αναφέρεται ότι δόθηκαν οδηγίες όπως ετοιµαστεί 
νέο κείµενο σύµβασης το οποίο  να συνάδει µε τις πρόνοιες της πιο πάνω εγκυκλίου, το θέµα 
εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

Ενόψει της νέας εγκυκλίου αρ.1372, ηµερ. 17.9.2008, του Υπουργείου Οικονοµικών,  µε την οποία 
επεξηγούνται αναλυτικότερα οι γενικές αρχές των συµβάσεων υπηρεσιών, του ψηλού κόστους 
εργοδότησης ατόµου από τον ιδιωτικό τοµέα (σηµειώνεται ότι για την περίοδο 1.7.2004-31.12.2007 
το σύνολο των απολαβών και ωφεληµάτων του εν λόγω ατόµου ανήλθε σε £134.808) και των 
ενστάσεων και των απόψεων που εκφράστηκαν από δύο πρώην Υπουργούς Οικονοµικών για τη 
δοµή και λειτουργία του Συµβουλίου Ανοικοδόµησης και Επανεγκατάστασης, εισηγήθηκα την 
απαναξιολόγηση του όλου θέµατος.  

Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για το Συµβούλιο Ανοικοδόµησης και Επανεγκατάστασης.  
Παρατήρησα ότι οι δυο συµφωνίες που υπογράφηκαν στις 22.2.2008 για παροχή υπηρεσιών 
αρχιτέκτονα και σύµβουλου µηχανικού για περίοδο δυο ετών από 2.1.2008 και µε δυνατότητα 
παράτασης για περαιτέρω δώδεκα µήνες, δεν εµπίπτουν στις υπηρεσίες σύµφωνα µε τον περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 (Ν12(Ι)2006) αλλά αφορούν συµβάσεις 
απασχόλησης για την εξασφάλιση των οποίων θα πρέπει να ακολουθούνται οι νενοµισµένες 
διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων όπως προνοείται στην εγκύκλιο µε αρ. 1192, ηµερ. 12.6.2000 
του Υπουργείου Οικονοµικών και στη νέα του εγκύκλιο µε αρ. 1372, ηµερ. 17.9.2008, η οποία 
επεξηγεί αναλυτικότερα τις γενικές αρχές των συµβάσεων υπηρεσιών.  Σηµειώνεται ότι η σύµβαση 
για την παροχή υπηρεσιών αρχιτέκτονα καθορίζει συνολική αµοιβή €35.766 για περίοδο 24 µηνών 
για δυόµιση ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα και η σύµβαση µίσθωσης συµβούλου πολιτικού 
µηχανικού καθορίζει συνολική αµοιβή €86.550 για περίοδο 24 µηνών για τέσσερεις ηµέρες 
εργασίας την εβδοµάδα, συν Φ.Π.Α. 

Αναθεώρηση του Νόµου περί ρυθµίσεως της κατασκευής, καθιδρύσεως και λειτουργίας 
πρατηρίων πετρελαιοειδών.  Το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του τέταρτου 
Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σεπτέµβριο του 2001 
µετακάλεσε Εµπειρογνώµονα για τη διεξαγωγή της µελέτης “Legal Framework for the Petroleum 
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Products”, µε κύριο στόχο την εισαγωγή µιας νέας νοµοθεσίας που να καλύπτει θέµατα που 
αφορούν στο σχεδιασµό, κατασκευή και  επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των πετρελαιοειδών. 

Παρόλο που η µελέτη του εµπειρογνώµονα ετοιµάστηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2001 οι εργασίες της 
Τεχνικής Επιτροπής, αποτελούµενη από τον Έπαρχο Λευκωσίας και Λειτουργούς του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τµήµα Επιθεώρησης 
Εργασίας) και του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, που ορίστηκε για την 
επεξεργασία της έκθεσης αυτής, δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Λόγω της λειτουργίας πολλών πρατηρίων πετρελαιοειδών, χωρίς να έχει εκδοθεί γι΄ αυτά άδεια 
λειτουργίας, έχω επισηµάνει ότι η αναθεώρηση της πιο πάνω Νοµοθεσίας πρέπει να επισπευθεί. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι σε συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 18.9.2008, αποφασίσθηκε ότι ο αναφερόµενος Νόµος πρέπει να 
τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε η αρµοδιότητα να αποδίδεται στο Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού αντί στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους Επάρχους. 

Αναθεώρηση της περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νοµοθεσίας – Ασφάλεια Χρήσης των 
∆οµικών Έργων.  Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Αρµόδια Αρχή για την 
Πυροπροστασία στο επίπεδο του σχεδιασµού και της κατασκευής τεχνικών έργων είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών.  Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο ζήτησε από το Επιστηµονικό Τεχνικό 
Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), την υποβολή σχετικών προτάσεων για την ετοιµασία και 
αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου για την Πυρασφάλεια και ειδικότερα την ετοιµασία 
Νοµοθεσίας αλλά και Καθοδηγητικών Εγγράφων/Κωδικών Πρακτικής για την Πυροπροστασία και 
την Ασφάλεια στη Χρήση των ∆οµικών Έργων (Χρήση Οικοδοµών από Ανάπηρα Άτοµα). 

Όπως µε πληροφόρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2008 στο 
Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά υποµνήµατα που περιλαµβάνουν αναλυτικά τις εισηγήσεις για 
εκπόνηση του όλου έργου, σύµφωνα µε τα οποία η όλη εργασία θα αρχίσει αµέσως µετά από 
σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και θα ολοκληρωθεί σε 14 µήνες για την 
Πυρασφάλεια και σε 6 µήνες για την Ασφάλεια Χρήσης.  Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη προωθεί 
σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 24.7.2006, υπέβαλε προσχέδιο του περί 
Πυροπροστασίας (Επιθεωρήσεις Κτιρίων) Νόµου στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για 
νοµοτεχνική επεξεργασία.  Το προσχέδιο αυτό εκκρεµεί επειδή θα πρέπει να προωθηθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών η τελική διαµόρφωση του περί Πυροπροστασίας Νόµου, ώστε οι διατάξεις 
των δύο Νόµων να µη συγκρούονται. 

Εισηγήθηκα στο Υπουργείο την επίσπευση της πιο πάνω Νοµοθεσίας για συµµόρφωση µε την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία και για να καταστεί δυνατή η προώθηση του περί Πυροπροστασίας 
(Επιθεωρήσεις Κτιρίων) Νόµου που ετοιµάστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εκκρεµεί 
από το 2006. 

Κανονισµοί σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµου.  Με 
την τροποποίηση του άρθρου 9 του περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών  Νόµου η αρµόδια αρχή 
έχει εξουσία να επιβάλει όρους ως προς την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την 
εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήµατος λυµάτων, όπως προβλέπεται από τους περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµους και Κανονισµούς και σύµφωνα µε τους όρους της αρµόδιας 
αρχής. Παρόλο ότι η τροποποίηση του Νόµου έγινε το 2000, µέχρι τώρα δεν έχουν εγκριθεί οι 
σχετικοί Κανονισµοί και το θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα µε αποτέλεσµα το κάθε Συµβούλιο 
Αποχετεύσεως να καθορίζει τη δική του πολιτική και να θέτει τους δικούς του όρους και 
υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες γης που αναπτύσσουν οικιστικά τα κτήµατά τους.  

Η Υπηρεσία µου έχει διερευνήσει σχετική καταγγελία και έχει διαπιστωθεί ότι, λόγω της έλλειψης 
Κανονισµών, τα Συµβούλια Αποχετεύσεων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να 
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επιβάλουν τους αναγκαίους όρους, ενώ έχουν την ευχέρεια να µην υποχρεώνουν όλους τους 
ιδιοκτήτες γης που αναπτύσσουν οικιστικά τα κτήµατά τους, να κατασκευάζουν το αποχετευτικό 
σύστηµα, µε αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση και διακρίσεις µεταξύ των πολιτών.  

Λόγω των αναπτύξεων γης που εκτελούνται και των επεκτάσεων των περιοχών στις οποίες 
εγκαθίστανται αποχετευτικά συστήµατα, τα προβλήµατα που παρουσιάζονται αναµένεται ότι θα 
διευρύνονται. Ενόψει επίσης και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς και της πρόνοιας 
στον περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο, για εγκατάσταση αποχετευτικών συστηµάτων µέχρι 
το 2012 σε κοινότητες πέραν των 2000 κατοίκων αλλά και σε κοινότητες κάτω των 2000 κατοίκων 
οι οποίες εµπίπτουν σε ζώνες που έχουν κηρυχθεί ως ευαίσθητες ζώνες, µε βάση τις διατάξεις του 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµου, υπέδειξα ότι  επιβάλλεται χωρίς άλλη 
καθυστέρηση η ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών για να µπορέσουν να γίνουν οι 
ανάλογες νοµοθετικές ρυθµίσεις, έτσι ώστε τα Συµβούλια Αποχετεύσεων να είναι σε θέση να 
επιβάλλουν τους αναγκαίους όρους για σκοπούς χρηστής διοίκησης, ίσης µεταχείρισης των 
πολιτών  και για διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.  

Εισοδηµατική στήριξη κατοίκων ορεινών περιοχών.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφαση του αρ. 66.146 ηµερ. 4.10.2007, ενέκρινε την παραχώρηση κατά το 2007 οικονοµικής 
βοήθειας ύψους £2.952.000 στους κατοίκους των ορεινών περιοχών µε υψόµετρο 600 µέτρων και 
άνω καθώς και πρόσθετη οικονοµική βοήθεια ύψους £752.000 στα ενεργά ζευγάρια που διαµένουν 
στις πιο πάνω περιοχές, η οποία εγκρίθηκε για το 2006 αλλά δεν είχε παραχωρηθεί. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
κατανοµή του ποσού, εµπεριέχουν κινδύνους καταβολής χορηγιών σε µη δικαιούχους ή και 
οικειοποίησης δηµόσιου χρήµατος και υπέδειξα ότι θα πρέπει να εισαχθούν τέτοιες διαδικασίες 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι τυγχάνουν επιχορήγησης είναι δικαιούχοι. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιες διαδικασίες θα µπορούσαν να 
τηρηθούν µόνο από την Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο ανήκει και 
το σχετικό κονδύλι. 

Τέλη πώλησης νερού.  Τα δικαιώµατα και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τα Συµβούλια 
Υδατοπροµήθειας σε σχέση µε την παροχή ή χρήση ύδατος καθορίζονται βάσει Κανονισµών που 
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 (1) (στ) του περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικών και Άλλων 
Περιοχών) Νόµου και τα δικαιώµατα σε σχέση µε την παροχή ή χρήση ύδατος σε περιοχές που 
υδρεύονται από ∆ήµους ή Κοινοτικά Συµβούλια καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται 
βάσει του άρθρου 87 του περί ∆ήµων Νόµου και του άρθρου 116 του περί Κοινοτήτων Νόµου, 
αντίστοιχα.  Όλοι οι πιο πάνω φορείς τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Από τη µελέτη και σύγκριση των Κανονισµών που έχουν εκδοθεί από τα Συµβούλια 
Υδατοπροµήθειας, καθώς και από δειγµατοληπτική επισκόπηση Κανονισµών που εκδόθηκαν από 
∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια, σε σχέση µε τα δικαιώµατα και επιβαρύνσεις για την παροχή και 
χρήση ύδατος, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία ούτε όσον αφορά στα είδη υπηρεσιών 
που τιµολογούνται, ούτε στον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων.   

Ενδεικτικά επισήµανα ότι όσον αφορά στα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, παρατηρείται 
ανοµοιοµορφία τόσο στην πολιτική όσο και στο ύψος των τελών που επιβάλλονται για οικιακή 
κατανάλωση, παρόλο που όλα τα Συµβούλια χρεώνονται µε τις ίδιες τιµές για το νερό που 
προµηθεύονται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας Λεµεσού επιβάλλει τα χαµηλότερα τέλη για κατανάλωση µέχρι και 90 τόνους 
ανά τριµηνία, ενώ επιβάλλει τα ψηλότερα τέλη για καταναλώσεις πέραν της κατανάλωσης αυτής, 
θεωρώντας, όπως µου αναφέρθηκε, ότι µε τον τρόπο αυτό αποθαρρύνει την υπερκατανάλωση 
νερού. 
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Από τη σύγκριση των οικιακών διατιµήσεων των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας προκύπτει, 
ενδεικτικά, ότι, για κατανάλωση 45 κ.µ ανά τριµηνία, που αποτελεί την υπολογιζόµενη ποσότητα 
κατανάλωσης ενός µέσου νοικοκυριού, οι καταναλωτές που υδρεύονται από το Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας χρεώνονται, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, µε ποσό ύψους €42,17 
(συµπεριλαµβανοµένου και του πάγιου ποσού χρέωσης), πλέον ΦΠΑ.  Για την αντίστοιχη 
ποσότητα, οι καταναλωτές που υδρεύονται από τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λάρνακας και 
Λεµεσού χρεώνονται µε €31,54 και €16,41 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα, δηλαδή µε το 75% και 39%, 
αντίστοιχα, του ποσού που καλούνται να καταβάλουν οι καταναλωτές του Συµβουλίου 
Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι χρεώσεις του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού 
είναι πολύ χαµηλότερες από εκείνες των άλλων Συµβουλίων, είναι η παραχώρηση σε αυτό, βάσει 
συµφωνιών που επιτεύχθηκαν µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων στα πλαίσια της κατασκευής του 
φράγµατος του Κούρρη, δωρεάν ποσοτήτων νερού. 

Επισήµανα ότι σε παρόµοιους τοµείς δηµόσιων αγαθών όπως η παροχή υπηρεσιών ενέργειας 
που θεωρούνται πρώτης ανάγκης, οι χρεώσεις προς τους καταναλωτές είναι οµοιόµορφες 
παγκυπρίως. Αν η Κυβέρνηση υιοθετεί την άποψη ότι οι υδάτινοι πόροι αποτελούν εθνικό πλούτο 
και, ως δηµόσιο αγαθό, ανήκουν στο σύνολό τους στο Κράτος, δηλαδή τους πολίτες, κατά τρόπο 
ισότιµο ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται γεωγραφικά οι διάφορες πηγές/φράγµατα/γεωτρήσεις, 
τότε η µεγάλη ανοµοιοµορφία που παρατηρείται στις χρεώσεις του νερού προς τους καταναλωτές 
αποτελεί άνιση µεταχείριση των πολιτών της ∆ηµοκρατίας αφού οι καταναλωτές, οι οποίοι 
διαµένουν σε περιοχές που είναι φτωχότερες σε υδάτινους πόρους από άλλες, καταβάλλουν πολύ 
ψηλότερα ποσά για την ύδρευσή τους.  

Τέλος, επισήµανα ότι, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό, οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στον περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νερών Νόµο του 2004, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει, µέχρι το 2010, να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τιµολόγησης νερού θα παρέχουν 
κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, για να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους 
και, κατά συνέπεια θα συµβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας ενώ 
οι πολιτικές τιµολόγησης νερού θα είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών 
ύδατος.  Οι σηµερινές τιµές χρέωσης του νερού προς τους καταναλωτές είναι τέτοιες που όχι µόνο 
δεν ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών ύδατος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν ανακτάται ούτε 
καν το κόστος προµήθειας του νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Λαµβάνοντας υπόψη 
τα πιο πάνω, ζήτησα να ενηµερωθώ αναφορικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο 
για την όσον το δυνατό πιο οµαλή µετάβαση, από τις σηµερινές χαµηλές τιµές χρέωσης, στις 
σαφώς ψηλότερες τιµές που θα πρέπει να επιβάλλονται, για συµµόρφωση µε την υπό αναφορά 
Οδηγία, από το 2010.  

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε ενηµέρωσε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα σε συνεργασία 
µε τους εµπλεκόµενους φορείς για τη ρύθµιση του θέµατος. 

∆ιαχείριση συµβάσεων για τα έργα διαχείρισης των στερεών οικιακών αποβλήτων.  Τα 
έργα διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων αφορούν τη διαχείριση ετησίως 540.000 τόνων 
στερεών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από όλους τους δήµους και κοινότητες. Τα έργα 
εκτελούνται σταδιακά στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας – Αµµοχώστου, Λεµεσού και Λευκωσίας 
κατά την περίοδο 2002 – 2013 και το κόστος τους εκτιµάται σε €360 εκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηµατοδοτεί µόνο το κόστος κατασκευής κατά τα 2/3 ενώ το κόστος λειτουργίας θα καταβάλλεται 
από τα Συµβούλια ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων. 

Από την έναρξη των πιο πάνω Έργων, η Υπηρεσία µου εντοπίζει συνεχώς σοβαρά προβλήµατα 
στη διαχείριση των συµβάσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα, 
καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις. Η Υπηρεσία µου εξέφρασε τη θέση ότι η εκτέλεση των Έργων θα 
έπρεπε να ανατεθεί σε κρατική υπηρεσία η οποία διαθέτει την υποδοµή και εµπειρία στη διαχείριση 
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µεγάλων και πολύπλοκων συµβάσεων έργων. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω υπέδειξα ότι για την 
πιο αποτελεσµατική διαχείριση µεγάλων και πολύπλοκων έργων ή σχεδίων οι νέοι Κανονισµοί που 
εγκρίθηκαν δυνάµει του Νόµου περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Κ.∆.Π. 201/2007) διαλαµβάνουν τη Σύσταση ∆ιαχειριστικών Επιτροπών οι οποίες 
έχουν την ευθύνη της διεκπεραίωσής τους. Παράλληλα στους νέους Κανονισµούς, δυνάµει του 
Νόµου περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας οι 
οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάµενους Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 115/2004), και οι οποίοι 
αναµένεται να εγκριθούν σύντοµα, προβλέπεται ότι, στα Έργα ή Σχέδια που λειτουργούν 
∆ιαχειριστικές Επιτροπές, αυτές θα έχουν και τη αρµοδιότητα για εξέταση και έγκριση των αλλαγών 
και απαιτήσεων. 

Υπό τις συνθήκες η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο Εσωτερικών προωθήσει τη 
σύσταση και έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο ∆ιαχειριστικής Επιτροπής η οποία θα 
αντικαταστήσει την υφιστάµενη Καθοδηγητική Επιτροπή και όπως στην εν λόγω ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή µετέχουν και δύο έµπειροι πολιτικοί µηχανικοί στη διαχείριση µεγάλων κατασκευαστικών 
έργων, ένας από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ένας από το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι προωθεί τη σύσταση ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την εισήγηση µου. 

 Μετακίνηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) του Βιολογικού 
Σταθµού και του Πυρσού Καύσης του Βιοαερίου του έργου στην Κόσιη.   Το έργο της 
Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων Επαρχιών Λάρνακας – Αµµοχώστου έχει ανατεθεί µετά από διαγωνισµό, σε 
κοινοπραξία εταιρειών έναντι του ποσού των €35.076.000 για τη κατασκευή και €99.880.000 για τη 
Λειτουργία και Συντήρηση των εγκαταστάσεων για περίοδο 10 ετών. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο η 
έναρξη των εργασιών κατασκευής ορίστηκε η 26.1.2007 και η αποπεράτωση στις 26.1.2009. 

Όπως ανέφερα και στην Ετήσια Έκθεσή µου για το 2006, µετά από έντονες διαµαρτυρίες από την 
Κοινότητα Λυµπιών, συµφωνήθηκε η µετακίνηση τµηµάτων του πιο πάνω έργου κατά 1.5 – 2 χλµ 
ανατολικότερα από την αρχική τους θέση. Το Μάιο του 2008 η µετακίνηση του Χ.Υ.Τ.Υ. εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε τις ανησυχίες της τόσο για τις σοβαρές καθυστερήσεις που 
προκλήθηκαν από την µετακίνηση του Χ.Υ.Τ.Υ. καθώς και για το γεγονός ότι δόθηκε η ευκαιρία 
στον Ανάδοχο του έργου να απαιτεί αποζηµιώσεις ύψους €2.406.159. Ο Ανάδοχος απαιτεί επίσης 
για επιπρόσθετες εργασίες λόγω της µετακίνησης, ποσό €5.800.000, ενώ η αντίστοιχη εκτίµηση 
του Επιβλέποντα Μηχανικού ανέρχεται σε €3.457.265. Επιπρόσθετα, απαιτεί αύξηση του 
λειτουργικού κόστους κατά €3,00 ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων, ενώ η αντίστοιχη 
εκτίµηση του Επιβλέποντα Μηχανικού ανέρχεται σε €0,83 ανά τόνο εισερχοµένων απορριµµάτων. 

Πέραν της αύξησης στο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος ο Ανάδοχος ζητά να του δοθεί 
παράταση χρόνου 16 µηνών για τη συµπλήρωση της κατασκευής του έργου.    

 Μετακίνηση ∆ιαµετακοµιστικού Σταθµού Απορριµµάτων από την Ξυλοφάγου στη 
Βιοµηχανική Περιοχή Παραλιµνίου.  Το έργο της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας των 
∆ιαµετακοµιστικών Σταθµών Επαρχιών Λάρνακας – Αµµοχώστου στις θέσεις «Ξυλοφάγου» και 
«Σκαρίνου», έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία εταιρειών, έναντι του ποσού των €6.627.000 για την 
κατασκευή και €14.800.000 για 10 χρόνια λειτουργίας και συντήρησής του. Όπως ανέφερα στην 
Ετήσια Έκθεση µου για το 2006, µετά από αντιδράσεις από την Κοινότητα Ξυλοφάγου το 
Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη µετακίνηση του ∆ιαµετακοµιστικού Σταθµού στο Παραλίµνι. 

Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη τις σοβαρές οικονοµικές επιβαρύνσεις στο έργο λόγω της 
µετακίνησης του σταθµού και των συνεπακόλουθων καθυστερήσεων από υπαιτιότητα  της 
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Αναθέτουσας Αρχής ζήτησε να πληροφορηθεί πώς αντιµετωπίζει το θέµα το Υπουργείο 
Εσωτερικών ενόψει του γεγονότος ότι ο Ανάδοχος του έργου ζητεί επιπρόσθετο ποσό €4,6 εκ. 
περίπου για την κατασκευή του Σταθµού και €10,4 ανά τόνο, για τη λειτουργία του. Οι αντίστοιχες 
εκτιµήσεις του Τεχνικού συµβούλου, ανέρχονται σε €2,5 εκ. για την κατασκευή και €7 ανά τόνο 
περίπου, για τη λειτουργία. 

Πρόσθετα των πιο πάνω και ανεξάρτητα από την τελική θέση του Σταθµού, ο Ανάδοχος υπέβαλε 
ήδη οικονοµικές απαιτήσεις €2.805.548, για την καθυστέρηση στη κατασκευή του Σταθµού.  

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι τον Μάιο του 2008, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την 
µετακίνηση του ∆ιαµετακοµιστικού Σταθµού στη νέα θέση. 

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Επαρχία Πάφου.  H σύµβαση για το 
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου εκτός από τη Μελέτη – Κατασκευή, περιλαµβάνει και τη Λειτουργία – Συντήρηση 
του έργου για δέκα έτη έναντι του ποσού των £363.423 ανά έτος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, η ποσότητα των αποβλήτων που κατέληξαν στο Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου 
για τη περίοδο Σεπτέµβριος 2005 – Αύγουστος 2006 ήταν συνολικά 60.234 τόνοι. Η Υπηρεσία µου 
παρατήρησε ότι η ποσότητα αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που προέβλεπε η µελέτη 
Κόστους – Ωφέλους για το έργο. Με βάση τη µελέτη αυτή, για το έτος 2007, η συνολική ποσότητα 
στερεών αποβλήτων θα ανέρχετο σε 62.600 τόνους από τους οποίους 35.776 τόνοι θα κατέληγαν 
στο Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου και ποσότητα 26.824 τόνων θα ανακτάτο µε ανακύκλωση, πράγµα το οποίο (η 
ανάκτηση µε ανακύκλωση) µέχρι τον Οκτώβριο του 2006 δεν υλοποιήθηκε. 

Παρατήρησα ότι οι επιπτώσεις από τη µη ανακύκλωση υλικών είναι πολύ σοβαρές επειδή – λόγω 
της αυξηµένης ποσότητας που καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α. – αφενός διπλασιάζεται το κόστος 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. (περίπου £600.000/ανά έτος αντί £363.423) και αφετέρου ο χρονικός 
ορίζοντας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. θα µειωθεί ανάλογα – λόγω πρόωρης πλήρωσης της συνολικής 
χωρητικότητας των κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α..   
Ενόψει των πιο πάνω, τον Οκτώβριο 2006, ζήτησα όπως έχω τις απόψεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις ενέργειες του για αντιµετώπιση του θέµατος. O Γενικός ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου µε πληροφόρησε  ότι σύµφωνα µε τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόµο 32(1) του 2000, οι έµποροι και παραγωγοί υλικών συσκευασίας οφείλουν να 
εφαρµόσουν ένα σύστηµα συλλογής, µεταφοράς και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας, 
ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, πράγµα που δυστυχώς δεν 
εφαρµόστηκε. Ανέφερε επίσης ότι η Αρµόδια Αρχή για τη παρακολούθηση της εφαρµογής του 
Νόµου που είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος τον πληροφόρησε ότι το σύστηµα ανάκτησης υλικών θα αρχίσει εντός του 2007. 
Με επιστολή µου προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος το Φεβρουάριο 2007 ζήτησα όπως µε ενηµερώσει για τους λόγους που 
καθυστέρησε/καθυστερεί η εφαρµογή της πιο πάνω νοµοθεσίας. Τον ∆εκέµβριο του 2007, ο 
Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε από το Γενικό 
Εισαγγελέα τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των παραγωγών αποβλήτων. Ο Γενικός 
Εισαγγελέας απάντησε ότι κάθε παραγωγός θα πρέπει να κατηγορηθεί ξεχωριστά, πράγµα το 
οποίο δεν µπορούσε να εφαρµόσει άµεσα η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, αφού θα έπρεπε να 
ετοιµάσει γύρω στις 1 300 ξεχωριστές υποθέσεις ανά την Κύπρο. Για το πρόβληµα αυτό η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο χρήσης εξωδίκων σύµφωνα µε το 
Νόµο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 215(1)/2005 αφού οι συσκευασίες θεωρούνται 
ως στερεό απόβλητο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό τότε εισηγείται την τροποποίηση 
του άρθρου για τις κυρώσεις στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµο 
32(1)/2002. Με πληροφόρησε επίσης ότι σε περίπτωση επιβολής προστίµου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τη µη εκπλήρωση των στόχων για ανακύκλωση, αυτό σίγουρα θα επιµεριστεί στους 
παρανοµούντες παραγωγούς.  Για επίλυση του προβλήµατος που παρουσιάζεται στο Χ.Υ.Τ.Α. 
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Πάφου, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανέφερε ότι εξετάζεται όπως το έργο που επιτελεί η εταιρεία 
Green Dot Ltd επεκταθεί και στις Επαρχίες Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου µε κρατική βοήθεια. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου οι ενέργειες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για την εφαρµογή 
του Νόµου 32(1) του 2000 έγιναν και γίνονται µε σηµαντική καθυστέρηση, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, στο κόστος 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. αλλά και περιβαλλοντικές λόγω της µη ανακύκλωσης των υλικών. 

Αιτήσεις για έκδοση πολεοδοµικών αδειών οι οποίες επηρεάζονται από τον Νόµο 
95(Ι)/2004 για την καταβολή Φ.Π.Α. στις αγορές ακινήτων. 

Κριτήρια για την αποδοχή/απόρριψη των αιτήσεων.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί 
Φ.Π.Α. Νοµοθεσίας (Νόµος 95(Ι)(2004), η παράδοση κτιρίων που ανεγέρθηκαν µε βάση δεόντως 
συµπληρωµένες πολεοδοµικές αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι τις 30.4.2004, δεν υπόκειται 
σε Φ.Π.Α. Προειδοποίησα ότι, ενόψει του ότι, για ένα µεγάλο µέρος των αιτήσεων που αφορούν σε 
χιλιάδες οικιστικής και άλλης χρήσης µονάδες, οι αιτητές έχουν ζητήσει µετά την 1.5.2004 
ουσιαστικές αλλαγές στα σχέδια, σε περίπτωση που οι αιτήσεις αυτές θεωρηθούν ότι 
υποβλήθηκαν δεόντως συµπληρωµένες, το Κράτος θα απωλέσει έσοδα δεκάδων εκατοµµυρίων 
λιρών και ζήτησα όπως, διευκρινιστούν και εφαρµοστούν άµεσα τα αναγκαία κριτήρια, ώστε να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Κράτους.  Μέχρι τον Ιούλιο 2007, δε λήφθηκε απόφαση 
αναφορικά µε τον καθορισµό και την επεξήγηση των κριτηρίων για την αποδοχή/απόρριψη τέτοιων 
αιτήσεων πριν την εφαρµογή του Νόµου, µε αποτέλεσµα οι αιτήσεις να εξετάζονται και εκδίδονται 
µε βάση την αρχική υποβληθείσα αίτηση και µε συνεπακόλουθο να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για στήριξη της άποψης των αιτητών ότι τα ακίνητα αυτά  εξαιρούνται από την 
καταβολή Φ.Π.Α. οπότε το Κράτος θα στερηθεί αρκετά εκατοµµύρια λίρες ως έσοδα, τα οποία 
διαφορετικά θα εισέπραττε. 

Αίτηση εταιρείας για χορήγηση Πολεοδοµικής Άδειας για µεγάλη ανάπτυξη στα Κούκλια.   Η 
πιο πάνω αίτηση, η οποία υποβλήθηκε στις 30.4.2004 – δηλαδή την τελευταία ηµέρα πριν την 
έναρξη ισχύος του περί Φ.Π.Α. Νόµου (Νόµος 95(Ι)/2004) µελετήθηκε αρχικά από τα Κεντρικά 
Γραφεία της Πολεοδοµίας στη Λευκωσία και ακολούθως από το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδοµίας 
της Πάφου.  Τα σχέδια για την προτεινόµενη ανάπτυξη όπως είχαν υποβληθεί από την εταιρεία, 
δεν µπορούσαν να εγκριθούν για ουσιαστικούς λόγους οι οποίοι αναφέρονται λεπτοµερώς στις 
εκθέσεις των Λειτουργών του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και ως εκ τούτου, η αίτηση 
απορρίφθηκε από την Πολεοδοµική Αρχή.  Μεταξύ άλλων για µέρος της ανάπτυξης προτάθηκαν 
τετραώροφες και τριώροφες οικοδοµές αντί διώροφες µε επιτρεπόµενο ύψος 8,30 µ., ενώ µέρος 
της ανάπτυξης προτάθηκε να ανεγερθεί εκτός ορίων οικιστικής ζώνης, σε γεωργική ζώνη Γ3 και 
ζώνη προστασίας Ζ2.  Η εταιρεία στις 26.10.2005 υπέβαλε προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
ιεραρχική προσφυγή που στρεφόταν εναντίον της απόφασης της Πολεοδοµικής Αρχής να αρνηθεί 
τη χορήγηση Πολεοδοµικής Άδειας για την πιο πάνω ανάπτυξη. 

Στις 16.1.2006, ο νέος Επαρχιακός Λειτουργός του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως Πάφου 
υπέβαλε έκθεση προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, µε την οποία ενώ αποδέχθηκε ότι τα 
υποβληθέντα από την εταιρεία σχέδια ανάπτυξης χρήζουν ουσιαστικών τροποποιήσεων για να 
µπορούν να εξεταστούν, ωστόσο εισηγήθηκε όπως η ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας γίνει 
αποδεκτή ώστε η αρχικά υποβληθείσα αίτηση να µην ακυρωθεί, αλλά να τακτοποιηθεί µε 
τροποποίηση των υποβληθέντων σχεδίων. Προηγουµένως µε επιστολή µου στο Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου, ηµερ. 21.10.2005, ανέφερα ότι η άποψη της Υπηρεσίας µου είναι ότι µε βάση τις 
διατάξεις του σχετικού Νόµου, την επιστολή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως ηµερ. 18.4.2005 και την εγκύκλιο που εκδόθηκε από την Έφορο Φ.Π.Α. στις 6.5.2005 η 
αίτηση της εταιρείας για πολεοδοµική άδεια ορθώς είχε αρχικά απορριφθεί και συνεπώς ο αιτητής 
είχε υποχρέωση να υποβάλει νέα αίτηση µε τα τροποποιηµένα σχέδια. 
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Με την επιστολή µου, ηµερ. 5.4.2006 ανέφερα επίσης ότι αν η ιεραρχική προσφυγή εναντίον της 
απόφασης της Πολεοδοµικής Αρχής για απόρριψη της αίτησης για πολεοδοµική άδεια γίνει 
αποδεκτή, και στη συνέχεια ακολουθήσει η εξέταση της χωρίς να ζητηθεί η υποβολή νέας αίτησης 
τότε ενδεχοµένως το ∆ηµόσιο να απωλέσει καθαρά έσοδα περίπου £7 εκ. που σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις της Υπηρεσίας µου θα εισέπραττε υπό µορφή Φ.Π.Α.  

Σε απάντηση του ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι η 
αρµόδια Υπουργική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία, στις 28.2.2006 αποφάσισε να 
εγκρίνει την Ιεραρχική Προσφυγή και εξουσιοδότησε την Πολεοδοµική Αρχή να επανεξετάσει την 
αίτηση, µε στόχο να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές και να καταστεί δυνατή η έγκριση 
πολεοδοµικής άδειας.  Με πληροφόρησε επίσης ότι, για τη λήψη της απόφασης αυτής, η 
Υπουργική Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη οποιουσδήποτε παράγοντες ή γεγονότα δεν συναρτώνται 
µε την ουσία της υποβληθείσας αίτησης ή τη συνήθη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ανάλογης 
φύσης και έκτασης. 

Λόγω του ότι διατηρούσα επιφυλάξεις αναφορικά µε την ουσία της υποβληθείσας αίτησης, ανέθεσα 
στο Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) να ερευνήσει το θέµα και να µου 
υποβάλει έκθεση.  Σύµφωνα µε την υποβληθείσα έκθεση τα σχέδια για την προτεινόµενη ανάπτυξη 
όπως είχαν υποβληθεί από την εταιρεία, δεν έπρεπε να εγκριθούν για ουσιαστικούς λόγους, όπως 
η καταλληλότητα της πρόσβασης, ο αριθµός των ορόφων, η απουσία περιβαλλοντικής µελέτης 
κ.λπ.  Τον Μάρτιο 2007 απέστειλα στον Υπουργό Εσωτερικών την έκθεση του ΕΤΕΚ και 
διατύπωσα την άποψη ότι ενόψει του ότι οι διαπιστώσεις της έκθεσης µε τις οποίες συµφωνώ 
έρχονται σε αντίθεση µε τις θέσεις της Πολεοδοµικής Αρχής, η ιεραρχική προσφυγή χρήζει 
επανεξέτασης. 

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε τον Νοέµβριο 2007 ότι η αίτηση για την χορήγηση Πολεοδοµικής 
Άδειας επανεξετάστηκε και απορρίφθηκε στις 6.7.2007 από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος 
ενήργησε ως Πολεοδοµική Αρχή.  Η αιτήτρια εταιρεία υπέβαλε στις 31.7.2007 Ιεραρχική Προσφυγή 
προς το Υπουργικό Συµβούλιο  εναντίον της απόφασης του Υπουργού. Η Υπουργική Επιτροπή, 
στην οποία έχει εκχωρηθεί η εξουσία του Υπουργικού Συµβουλίου για λήψη απόφασης σε 
Ιεραρχική Προσφυγή που υποβάλλεται µε βάση το άρθρο 31(1) του περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας Νόµου αποφάσισε τον Απρίλιο του 2008 να απορρίψει την εν λόγω Ιεραρχική 
Προσφυγή, κρίνοντας ότι η απόφαση της Πολεοδοµικής Αρχής είναι ορθή και σύµφωνη µε την 
Νοµοθεσία και τις πρόνοιες της ∆ήλωσης Πολιτικής. 

Ακολούθως οι αιτητές προσέφυγαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο το οποίο δεν έχει ακόµη εκδώσει 
απόφαση. 

 Έλεγχος Πολεοδοµικών Φακέλων στη Γεροσκήπου.  Τον Νοέµβριο του 2007, από τον έλεγχο 
δύο συγκεκριµένων φακέλων που αφορούν αιτήσεις/άδειες για τις οποίες Πολεοδοµική Αρχή είναι 
το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, προέκυψαν σοβαρά θέµατα τα οποία υποβλήθηκαν στον 
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για διερεύνηση. 

Συγκεκριµένα, η υποβολή της µιας αίτησης για πολεοδοµική άδεια υποβλήθηκε στις 17.4.2003 και 
αφορούσε 6 κατοικίες, 9 µεζονέτες και 2 διαµερίσµατα. Στις 25.2.2004 το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας ειδοποίησε τους αιτητές ότι έγινε λανθασµένη µεταφορά του διαχωρισµού από τον 
οποίο προέκυψε το τεµάχιο στο εν χρήσει Κυβερνητικό Χωροµετρικό Σχέδιο και ότι προτίθεται να 
διορθώσει το λάθος αυτό. Στις 11.6.2004 εισπράχθηκαν πρόσθετα δικαιώµατα λόγω υποβολής 
από τον αιτητή νέων σχεδίων που διαφοροποιούσαν την ανάπτυξη σε 3 µεζονέτες και 28 
διαµερίσµατα. 

Στο έντυπο µελέτης πολεοδοµικής αίτησης και πρακτικών απόφασης της Πολεοδοµικής Αρχής, η 
Λειτουργός Πολεοδοµίας που εξέτασε την αίτηση αναφέρει ότι «σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Επαρχιακού Λειτουργού ειδοποιήθηκε µέσω του µελετητή ο αιτητής για να υποβάλει νέα αίτηση και 
να αποσύρει την παρούσα. Επειδή µέχρι σήµερα και παρά τις υπενθυµίσεις δεν έχει καταθέσει νέα 
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αίτηση, η παρούσα απορρίπτεται µε βάση τους λόγους άρνησης που επισυνάπτονται». Επειδή 
ακολούθως ο φάκελος της αίτησης απωλέσθη και δεν έχει ανευρεθεί µέχρι σήµερα, ανοίχθηκε νέος 
φάκελος σε αντικατάσταση του απολεσθέντα µε ορισµένα αντίγραφα που κράτησε η Λειτουργός 
που χειριζόταν την υπόθεση. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, εγέρθηκε το ερώτηµα από την Υπηρεσία µου γιατί µετά την 
απόρριψη της αίτησης δεν γνωστοποιήθηκε η άρνηση χορήγησης πολεοδοµικής άδειας προς τον 
αιτητή από την Πολεοδοµική Αρχή που στην προκειµένη περίπτωση ήταν ο Επαρχιακός 
Λειτουργός Πολεοδοµίας Πάφου. 

Στις 22.12.2005 το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδοµίας Πάφου απέστειλε επιστολή προς τον 
∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας στην οποία ζητούσε τις απόψεις του για τον χειρισµό της 
αίτησης και ο ∆ιευθυντής σε απαντητική του επιστολή ηµερ. 30.6.2006 εισηγήθηκε την έκδοση της 
πολεοδοµικής άδειας. 

Στις 8.8.2006, εκδόθηκε πολεοδοµική άδεια για τη τροποποιηµένη διαφορετικού τύπου ανάπτυξη, 
που στο σύνολο της αφορά τελικά 30 οικιστικές µονάδες. Η έκδοση της πολεοδοµικής άδειας, 
βασίστηκε στην άποψη του ∆ιευθυντή ότι, η τροποποίηση των σχεδίων της ανάπτυξης οφείλεται 
στην τροποποίηση/διόρθωση που έγινε από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας στο επί 
σχεδίου µέγεθος του τεµαχίου. 

Εν τω µεταξύ, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε επιστολή του Επαρχιακού Λειτουργού Πολεοδοµίας 
Πάφου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος ηµερ. 22.12.2005 - δηλαδή 8 µήνες πριν την έκδοση της 
πολεοδοµικής άδειας - σηµειώνετο, µεταξύ άλλων, ότι η ανάπτυξη είχε υλοποιηθεί µε βάση τα 
τελικά σχέδια τα οποία προνοούσαν για την ανέγερση 30 διαµερισµάτων.  

Ενόψει των πιο πάνω εγέρθηκαν από την Υπηρεσία µου τα ακόλουθα ζητήµατα: 

(i) Ο λόγος που προβλήθηκε για έκδοση της πολεοδοµικής άδειας (αλλαγή χωροµετρικού 
σχεδίου) ήταν ήδη γνωστός όταν οι απόψεις της Πολεοδοµικής Αρχής για έκδοση της 
Πολεοδοµικής Άδειας ήσαν αρνητικές. Εποµένως δηµιουργείται το ερώτηµα τι άλλο προέκυψε 
ώστε να αλλάξουν οι απόψεις από αρνητικές σε θετικές. 

(ii) Σχετικά µε την απώλεια του φακέλου, ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο έγινε σχετική έρευνα 
και αν ναι ποια τα αποτελέσµατα. 

(iii) Παρόλο που αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις στις 26.1.2005 και 22.12.2005 ότι ο αιτητής 
προχωρούσε στην υλοποίηση και συµπλήρωση της ανάπτυξης χωρίς να είχε εξασφαλίσει 
πολεοδοµική άδεια, εντούτοις δεν υπάρχει οτιδήποτε στους φακέλους που να υποδηλοί ότι έγιναν 
ενέργειες προς τον αιτητή για το θέµα αυτό. 

Τον Απρίλιο του 2008 ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών µε πληροφόρησε ότι 
παρόλο που θεωρεί ότι από το χειρισµό των αναφερόµενων δύο αιτήσεων δεν τεκµηριώνεται 
προνοµιακός ή µεροληπτικός υπέρ του αιτητή χειρισµός, εντούτοις η έκθεση των γεγονότων και οι 
χειρισµοί που έγιναν για τις δύο αιτήσεις αποκαλύπτουν: 

• Λανθασµένες ή προβληµατικές πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου 
Πάφου κατά την περίοδο πριν τις 29.9.2005, 

• Περιπλοκές και σύγχυση που προέκυψαν από την ολιγόµηνη εφαρµογή τροποποίησης του περί 
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) ∆ιατάγµατος και την ανάκληση του στη 
συνέχεια, 

• Εµπλοκή του ∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως στο τρόπο χειρισµού της 
συγκεκριµένης αίτησης κατά τρόπο που δεν αιτιολογείται µε βάση την κατανοµή εξουσίας 
άσκησης πολεοδοµικού ελέγχου, και 
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• ∆ιάφορα άλλα ζητήµατα σε σχέση µε τα οποία απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες και 
παρεµβάσεις από τη ∆ιεύθυνση του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως (σε γενικότερο 
επίπεδο, και όχι σε σχέση µε τις αναφερόµενες δύο αιτήσεις). 

Τέλος, µου ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να συνεργαστεί µε τη ∆ιεύθυνση του 
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ώστε να διορθωθούν και να µην επαναληφθούν στο µέλλον 
όσες ατέλειες και αδυναµίες διαπιστώνονται στις ενέργειες είτε του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου, 
είτε της ∆ιεύθυνσης του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων από ∆ήµους και Κοινότητες.   Στα πλαίσια 
διερεύνησης παραπόνου, που υποβλήθηκε το Νοέµβριο 2007 στην Υπηρεσία µου, ότι τα 
απορριµµατοφόρα οχήµατα που είχαν αγοράσει διάφοροι ∆ήµοι και Κοινότητες από συγκεκριµένο 
κατασκευαστή, παρουσίαζαν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων των 
διαγωνισµών, διεξήχθη το ∆εκέµβριο 2007 δειγµατοληπτικός έλεγχος σε ένα από τα πιο πάνω 
οχήµατα, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το όχηµα παρουσίαζε ορισµένες αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συµβολαίου. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα έγγραφα 
προσφορών για την αγορά των υπό αναφορά οχηµάτων ετοιµάζονταν/δίδονταν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών (το οποίο αφενός µεν χρηµατοδοτεί τα Κοινοτικά Συµβούλια για την αγορά τους και 
αφετέρου εκπρόσωπος του συµµετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών), ζήτησα τον 
Ιανουάριο 2008 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, όπως διερευνήσει κατά πόσον οι πιο 
πάνω αποκλίσεις παρουσιάζονται και στα υπόλοιπα απορριµµατοφόρα οχήµατα που είχε 
προµηθεύσει ο ίδιος κατασκευαστής σε συγκεκριµένους ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε τον Ιούλιο 2008 τα ακόλουθα: 

(α) Η αξιολόγηση των προσφορών που προκηρύχθηκαν τους τελευταίους µήνες και η 
κατακύρωση τους έγινε από τους ιδιοκτήτες/αγοραστές των συγκεκριµένων οχηµάτων, που ήταν οι 
∆ήµοι και τα Κοινοτικά Συµβούλια, βάσει δικών τους προδιαγραφών. 

(β) Οι αποκλίσεις του συγκεκριµένου οχήµατος - το οποίο εξετάστηκε από την Υπηρεσία µου - 
από τις τεχνικές προδιαγραφές, εντοπίστηκαν και από το Υπουργείο σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, και ειδοποιήθηκε ο ∆ήµος να ζητήσει από τον κατασκευαστή 
όπως προβεί στις αναγκαίες αλλαγές/προσθήκες ώστε να ικανοποιηθούν οι όροι του συµβολαίου.   

(γ) Τα απορριµµατοφόρα που αγοράστηκαν παλαιότερα από άλλους ∆ήµους και Κοινότητες, 
των οποίων ο κατασκευαστής τους είναι ο ίδιος µε τον πιο πάνω, ενδεχοµένως να έχουν τις ίδιες 
αποκλίσεις. 

(δ) Λαµβάνοντας τα πιο πάνω σοβαρά υπόψη, το Υπουργείο αποφάσισε να διαφοροποιήσει τη 
διαδικασία ετοιµασίας των προδιαγραφών για την αγορά των συγκεκριµένων οχηµάτων, ως 
ακολούθως: 

(i) Έχουν ετοιµαστεί προδιαγραφές για αγορά απορριµµατοφόρων συγκεκριµένου όγκου καθώς 
και σαρώθρων. 

(ii) Τα έγγραφα και οι όροι της προσφοράς στάληκαν στα Τµήµατα Οδικών Μεταφορών και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών για τις δικές τους παρατηρήσεις. 

(iii) Οι παρατηρήσεις του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών ενσωµατώθηκαν στα 
έγγραφα. 

(iv) Οι παρατηρήσεις του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, οι οποίες είχαν ληφθεί πρόσφατα, 
µελετούνται και θα συζητηθούν µε το εν λόγω Τµήµα. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 216

(v) Μόλις συµπληρωθούν όλες οι προσθήκες στα έγγραφα, θα αποσταλούν και στους 
συνδέσµους εισαγωγέων και κατασκευαστών τέτοιων οχηµάτων, για να εκφράσουν και αυτοί τις 
δικές τους απόψεις. 

(vi) Τα τελικά έγγραφα θα αποσταλούν προς όλους τους ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια, ώστε 
όλοι να ακολουθούν τις ίδιες προδιαγραφές κατά την αγορά απορριµµατοφόρων και σαρώθρων. 

4.39 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
Μέρος Α 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων, τα οποία 
αφορούν κυρίως σε δόσεις ενοικιαγοράς οικοπέδων, ενοίκια καταστηµάτων σε συνοικισµούς 
αυτοστεγάσεων και έξοδα κατεδαφίσεων, ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £436.088, σε σύγκριση 
µε £467.637 στις 31.12.2006.    

Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Το σύνολο των λογαριασµών καταθέσεων στις 31.12.2007 ανέρχεται 
σε £7.729.095.  Σε πολλές περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν κρατήσεις εργολάβων, καταθέσεις 
Κοινοτικών Συµβουλίων για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων που 
εκκρεµούν για πολλά χρόνια.  Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από 
την περίοδο για την οποία απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο 
πέραν των πέντε χρονών πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους.  

Πιστοποιητικά έγκρισης. Σύµφωνα µε τον Περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο, άρθρο 
10(1) και 10(2) κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει ή να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε 
οικοδοµή εκτός αν εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης  για το οποίο ο κάτοχος της άδειας οικοδοµής 
θα πρέπει εντός 21 ηµερών από την αποπεράτωση της οικοδοµής να αποταθεί στην αρµόδια αρχή 
για έκδοσή του.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 20(1) οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 10 , 
διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες, ή χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1000 ή και τις δυο αυτές ποινές. 

Παρατηρήθηκε ότι  δεν εξασκείται έλεγχος ως προς το κατά πόσο έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά 
έγκρισης για όλες τις οικοδοµές που έχουν αποπερατωθεί, µε αποτέλεσµα να µην εισπράττονται τα 
τέλη που προβλέπονται στην Κ.∆.Π. αρ. 587/2003. Τονίζεται ότι η µη έκδοση πιστοποιητικού 
έγκρισης έχει σαν συνεπακόλουθο την απώλεια σηµαντικών άλλων εσόδων που προβλέπονται σε 
άλλες Νοµοθεσίες, όπως στον περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο, τον περί ∆ήµων Νόµο και 
τον περί Κοινοτήτων Νόµο. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων.  Τόσο τα αναλυτικά όσο και τα συγκεντρωτικά µητρώα 
περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν ενηµερωθεί και δεν έχει υποβληθεί στο Γενικό Λογιστή µε 
αντίγραφο στην Υπηρεσία µου, το πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης των περιουσιακών 
στοιχείων που προβλέπεται στο σχετικό  Κανονισµό Αποθηκών. 

Μηχανές παιγνιδιού και ψυχαγωγίας.  Στις επαρχίες λειτουργούν διάφορα κέντρα ψυχαγωγίας, 
οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, ούτε και έχουν προβεί στην 
εγγραφή όλων των µηχανών παιγνιδιού και ψυχαγωγίας, βάσει του Νόµου 32(Ι)/96.  Εισηγήθηκα 
το συντονισµό µεταξύ των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων, για 
εντοπισµό και καταγγελία όλων των κατόχων  µηχανών παιγνιδιού και ψυχαγωγίας, για τις οποίες 
δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό εγγραφής, καθώς και όλων των ιδιοκτητών ή κατόχων υποστατικών 
στα οποία λειτουργούν µηχανές παιγνιδιού ή ψυχαγωγίας χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

Για σκοπούς αποκέντρωσης, µείωσης των διοικητικών εξόδων αλλά και για πιο αποτελεσµατικό 
έλεγχο και παρακολούθηση της έκδοσης των αδειών, της είσπραξης των τελών εγγραφής κ.λ.π. 
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εισηγήθηκα όπως σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών µελετηθεί το ενδεχόµενο 
ανάθεσης της διαδικασίας που αφορά στις µηχανές παιχνιδιού και ψυχαγωγίας στις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Άδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και άδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 
Μεγάλος αριθµός πρατηρίων πετρελαιοειδών  και υποστατικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών 
λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την άδεια που προνοείται στη σχετική  Νοµοθεσία. 
Υπέδειξα ότι σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η µη εξασφάλιση άδειας αποτελεί 
ποινικό αδίκηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του περί Ρυθµίσεως της Κατασκευής, Καθιδρύσεως και 
Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµου του 1968.   

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός της Νοµοθεσίας περί διενέργειας εράνων.   Στα πλαίσια 
αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού της Νοµοθεσίας που διέπει τη διενέργεια εράνων, η Υπηρεσία 
µου υπέβαλε εισηγήσεις και υπέδειξε µέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για περιορισµό των 
ανεξέλεγκτων εράνων και ελέγχου του τρόπου διάθεσης του προϊόντος από τους εράνους. Μεταξύ 
άλλων, έγινε εισήγηση όπως µελετηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των εράνων σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και όπως περιληφθούν πρόνοιες για τήρηση λογαριασµών και υποβολή τους στην Αρµόδια 
Αρχή για έλεγχο.  Ετοιµάστηκε νοµοσχέδιο το οποίο στάληκε στα εµπλεκόµενα µέρη για απόψεις 
πριν την προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Άδειες Οικοδοµών/διαίρεσης γης.  Προς απάµβλυνση των προβληµάτων και των 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά την εξέταση των αιτήσεων για έκδοση αδειών 
οικοδοµής/διαίρεσης γης, εισηγήθηκα στην περσινή Έκθεσή µου, τη µηχανογράφηση των 
διαδικασιών παραλαβής, εξέτασης, παρακολούθησης και έκδοσης των αδειών, µε την εφαρµογή 
ολοκληρωµένου µηχανογραφικού προγράµµατος, δεν φαίνεται όµως να  έχουν γίνει ουσιαστικές 
προσπάθειες προώθησης του θέµατος. 

Κατ’ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς.  Με βάση τις αποφάσεις 
του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 27.837, ηµερ. 13.11.1986 και αρ. 32.976, ηµερ. 25.1.1990, 
στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς οι οποίοι υπηρετούν στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις καταβάλλεται 
µηνιαία κατ’ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή, σε όσους από αυτούς αποδεδειγµένα εργάζονται 
υπερωριακά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.   

Όπως διαπιστώθηκε, η µηνιαία αµοιβή καταβάλλεται σε όλους τους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς, µε 
βάση υπεύθυνη δήλωσή τους κάθε µήνα ότι έχουν εργαστεί υπερωριακά, χωρίς ωστόσο να 
καταγράφονται οι ώρες και οι µέρες που εργάστηκαν ούτε ο σκοπός της υπερωριακής 
απασχόλησής τους.  Σηµειώνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω λειτουργών για 
διεκπεραίωση άλλων εργασιών όπως για έκδοση αδειών οικοδοµής, έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε 
συνοικισµούς αυτοστέγασης και εργασία σε σχέση µε τις εκλογές, αποζηµιώνεται επιπρόσθετα.  
Υπέδειξα ότι, ενόψει της σηµαντικής δαπάνης που απαιτείται, το όλο θέµα θα πρέπει να 
απασχολήσει τόσο τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών όσο και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 
µε σκοπό να διαφανούν οι πραγµατικές ανάγκες και να επανακαθοριστούν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την καταβολή του. 

Καθυστερηµένα ενοίκια καταστηµάτων εµπορικών κέντρων στους συνοικισµούς 
αυτοστέγασης. Σε ότι αφορά επαρχίες µε συνοικισµούς αυτοστέγασης παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ έχει λήξει η σύµβαση µίσθωσης, οι διαχειριστές των υποστατικών 
εξακολουθούν να τα  διαχειρίζονται. Επίσης διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που ενώ λήφθηκαν 
νοµικά µέτρα και εκδόθηκε απόφαση δικαστηρίου για καταβολή των οφειλόµενων ποσών, οι 
διαχειριστές δεν συµµορφώνονται, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται η εκ νέου λήψη νοµικών µέτρων 
και να αυξάνονται τα καθυστερηµένα ποσά.  Η µη έγκαιρη λήψη των αναγκαίων µέτρων στο στάδιο 
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που παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις, σε ορισµένες περιπτώσεις δηµιουργεί προβλήµατα στην 
είσπραξη των εσόδων. 

4.40 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

∆ιαχείριση Έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  Η Επαρχιακή 
∆ιοίκηση Λευκωσίας έχει οριστεί ως Τελικός ∆ικαιούχος για τέσσερα έργα που εντάχθηκαν στο 
Στόχο 2 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ενιαίου 
Εγγράφου Προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την Προγραµµατική Περίοδο 2004-
2006 και συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία έργα εντάχθηκαν στο Μέτρο 
1.3.1 «Ανάπτυξη Βιώσιµων Κοινοτήτων» και το ένα έργο στο Μέτρο 1.3.2 «Ανάπτυξη Κοινοτικών 
Υπηρεσιών», τα οποία στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής σε κοινότητες της 
υπαίθρου,  σε συνδυασµό µε την οικονοµική τους ανάπτυξη για τη διατήρηση του τοπικού 
πληθυσµού και για προσέλκυση επισκεπτών και επιχειρήσεων.  Ο προϋπολογισµός των έργων 
της κατηγορίας 1.3.1 καλύπτεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 45% από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία και 5% από τις επωφελούµενες Τοπικές Αρχές. Ο προϋπολογισµός του έργου της 
κατηγορίας 1.3.2 καλύπτεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 35% από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία και 15% από τις επωφελούµενες Τοπικές Αρχές. Ο συνολικός εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός των έργων ανέρχεται σε £3,4 εκ. (€5,8 εκ.).  

Οι δαπάνες που έγιναν µέχρι 31.12.2007 ανήλθαν σε £2.006.682 (€3.428.620) και το ποσοστό 
υλοποίησης των έργων κατά την 31.12.2007 ανέρχεται σε 58,7%, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τις 
30.6.2008 ανέρχονται σε €4.531.888 (£2.652.396) και 77,6%. Οι κατασκευαστικές εργασίες και για 
τα τέσσερα έργα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.7.2008, ενώ για τα δύο έργα έχει ήδη υποβληθεί 
ο τελικός λογαριασµός για εξέταση και για τα υπόλοιπα δύο βρίσκεται στα τελικά στάδια. 

Λογαριασµοί Καταθέσεων. Το σύνολο των λογαριασµών καταθέσεων στις 31.12.2007 ανέρχεται 
σε £2.433.186. Σε πολλές περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν, καταθέσεις Κοινοτικών Συµβουλίων 
για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων που εκκρεµούν για πολλά χρόνια.   
Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από την περίοδο για την οποία 
απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο πέραν των πέντε χρονών 
πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους. 

Ωροµίσθιο προσωπικό. Μερικοί  φάκελοι αδειών του προσωπικού έχουν απωλεσθεί και 
αναδηµιουργήθηκαν µε στοιχεία από το  2006 και µετά. Αρκετά  έντυπα αιτήσεων για άδειες 
απουσίας δεν ήταν πλήρως συµπληρωµένα και εγκεκριµένα από αρµόδιο  υπάλληλο.  Επίσης, σε 
µερικές περιπτώσεις οι άδειες απουσίας και άδειες ασθενείας δεν ήταν καταχωρισµένες στα φύλλα 
υπολογισµού αδειών και ως εκ τούτου τα σχετικά υπόλοιπα αδειών ήταν λανθασµένα.   

Μηχανές παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.  Αρκετοί ιδιοκτήτες υποστατικών δεν έχουν εξασφαλίσει 
την απαιτούµενη από το Νόµο  άδεια λειτουργίας. Τον Οκτώβριο του 2006 υποβλήθηκε σχετική 
κατάσταση στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας για έλεγχο και εντοπισµό όσων λειτουργούσαν 
χωρίς τη σχετική άδεια.  Όπως πληροφορήθηκα, ο Έπαρχος δεν ενηµερώθηκε για τα 
αποτελέσµατα της έρευνας.  

Άδειες πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σηµαντικός αριθµός 
υποστατικών, στα οποία πωλούνται οινοπνευµατώδη  ποτά, δεν ανανεώνουν την άδεια πώλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµου. Ο Έπαρχος 
Λευκωσίας ζητά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από την αστυνοµία τη διεξαγωγή ελέγχου και τη 
λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των παρανοµούντων. Ωστόσο, δε φαίνεται να λαµβάνονται 
εναντίον τους τα νοµικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Νόµου, µε αποτέλεσµα οι 
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παρανοµούντες να µην τιµωρούνται και να συνεχίζεται η παράνοµη πώληση  οινοπνευµατωδών 
ποτών στα υποστατικά αυτά. 

Υπέδειξα ότι αυτό, αφενός στερεί το Κράτος από τα ανάλογα έσοδα και αφετέρου το επιβαρύνει µε 
διοικητικά και άλλα έξοδα για εντοπισµό των παρανοµούντων.   

Κατ’ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς.  Με βάση τις αποφάσεις 
του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 27.837, ηµερ. 13.11.1986 και αρ. 32.976, ηµερ. 25.1.1990, 
στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς οι οποίοι υπηρετούν στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις καταβάλλεται 
µηνιαία κατ’ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή, σε όσους από αυτούς αποδεδειγµένα εργάζονται 
υπερωριακά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.   

Όπως διαπιστώθηκε, η µηνιαία αµοιβή καταβάλλεται σε όλους τους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς, µε 
βάση υπεύθυνη δήλωσή τους κάθε µήνα ότι έχουν εργαστεί υπερωριακά, χωρίς ωστόσο να 
καταγράφονται οι ώρες και οι µέρες που εργάστηκαν ούτε ο σκοπός της υπερωριακής 
απασχόλησής τους.  Σηµειώνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω λειτουργών  για 
διεκπεραίωση άλλων εργασιών όπως για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε συνοικισµούς 
αυτοστέγασης και εργασία σε σχέση µε τις εκλογές, αποζηµιώνεται επιπρόσθετα .  Υπέδειξα ότι, εν 
όψει της σηµαντικής δαπάνης που απαιτείται, το όλο θέµα θα πρέπει να απασχολήσει τόσο τα  
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών όσο και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις µε σκοπό να 
διαφανούν οι πραγµατικές ανάγκες και να επανακαθοριστούν  οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
καταβολή του. 

4.41 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Α 

Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Το σύνολο των λογαριασµών καταθέσεων στις 31.12.2007 ανέρχεται 
σε £2.099.373.  Σε πολλές περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν, καταθέσεις Κοινοτικών 
Συµβουλίων για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων που εκκρεµούν για πολλά 
χρόνια.  Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από την περίοδο για την 
οποία απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο πέραν των πέντε 
χρονών πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους. 

Άδειες πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σηµαντικός αριθµός 
υποστατικών, στα οποία πωλούνται οινοπνευµατώδη  ποτά, δεν ανανεώνουν την άδεια πώλησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµου. Η Έπαρχος 
Λεµεσού ζητά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από την Αστυνοµία τη διεξαγωγή ελέγχου και τη 
λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των παρανοµούντων.  

Από την Αστυνοµία λαµβάνονται όπου απαιτείται τα ενδεικνυόµενα µέτρα έναντι όσων 
παραλείπουν να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη άδεια.  Ωστόσο δεν φαίνεται να λαµβάνονται 
οποιαδήποτε νοµικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Νόµου, εναντίον όσον κατά τον 
έλεγχο της Αστυνοµίας δεν είχαν την απαιτούµενη άδεια. 

Υπέδειξα ότι αυτό, αφενός στερεί το Κράτος από τα ανάλογα έσοδα και αφετέρου το επιβαρύνει µε 
διοικητικά και άλλα έξοδα για εντοπισµό των παρανοµούντων. 

Μέρος B 

Υδατικό Έργο για την υδατοπροµήθεια περιοχής των χωριών Μουτταγιάκας, Αγίου 
Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου και Μονής (πρώην περιοχή Αµαθούντας).  Η καταγραφή και 
είσπραξη των τελών κατανάλωσης νερού ανατέθηκε από τις πιο πάνω Τοπικές Αρχές στο 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα, το οποίο, παρόλο ότι έχει εισπράξει τα σχετικά τέλη από τους 
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καταναλωτές, και παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού, στις 
31.12.2007 όφειλε προς το Υδατικό Έργο, ποσό ύψους £724.703 (2006 - £1.345.471). 

Η µη καταβολή του οφειλόµενου ποσού στερεί και από τις υπόλοιπες Τοπικές Αρχές το δικαίωµα 
είσπραξης οικονοµικής βοήθειας από τα ταµειακά διαθέσιµα των εισπράξεων δικαιωµάτων 
σύνδεσης, για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, όπως προνοείται στον Κανονισµό 9(2) της 
Κ.∆.Π. 366/97, ηµεροµηνίας 12.12.1997. 

Σηµειώνεται ότι εντός του 2008 καταβλήθηκε από το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα προς το 
πιο πάνω Υδατικό Έργο ποσό ύψους £117.055 (€200.000).  Αναφέρεται επίσης ότι το Κοινοτικό 
Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα υπέβαλε αίτηµα για διαγραφή µέρους του οφειλόµενου ποσού και στις 
17.1.2008, µε έγκριση της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αµαθούντας, διαγράφηκε 
ποσό £89.070 (€152.185) και όπως µε πληροφόρησε η Έπαρχος το Συµβούλιο υποσχέθηκε να 
εξοφλήσει και το υπόλοιπο ποσό εντός του 2008. 

Υδατικό Έργο Κόλπου Πισσουρίου.  Τα Κοινοτικά Συµβούλια Πισσουρίου, Αρχιµανδρίτας, 
Αλέκτορας και Αυδήµου όφειλαν στις 31.12.2007 προς το Υδατικό Έργο Κόλπου Πισσουρίου, για 
την υδροδότηση της Κοινότητας τους,  ποσό ύψους £177.421 σε σύγκριση µε £250.425 το 2006.   
Από το ποσό αυτό, ποσό £148.922 (2006 - £217.606) οφείλεται από το Κοινοτικό Συµβούλιο 
Πισσουρίου, παρόλο ότι το ίδιο έχει εισπράξει τα τέλη από τους καταναλωτές.  Σηµειώνεται ότι 
εντός του 2008 καταβλήθηκε από το Κοινοτικό Συµβούλιο Πισσουρίου προς το πιο πάνω Υδατικό 
Έργο ποσό ύψους  £85.997 (€146.935). 

4.42 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

Συµβόλαια για κατασκευή πεζοδροµιών σε οικόπεδα Άπορων Οικογενειών στη Μοσφιλωτή 
(Συµφωνία αρ. 80/2007) και στον Ψευδά, (Συµφωνία αρ. 81/2007).  Από έλεγχο που διεξήγαγε 
η Υπηρεσία µου τον Μάιο του 2008 στα πιο πάνω συµβόλαια, διαπιστώθηκε ότι στα ∆ελτία 
Ποσοτήτων των προσφορών και συµβολαίων τόσο οι περιγραφόµενες εργασίες όσον και οι 
ποσότητες είναι κατά πολύ λιγότερες από τις εργασίες και τις ποσότητες που τελικά εκτελέστηκαν. 
Συγκεκριµένα, ενώ το αρχικό ποσό του συµβολαίου για το έργο στον Ψευδά ήταν £8.638 το τελικό 
ποσό της εργασίας που εκτελέστηκε ανήλθε στις £14.836. Στη περίπτωση του έργου στη 
Μοσφιλωτή ενώ το αρχικό ποσό του συµβολαίου ήταν £15.991, το τελικό ποσό ανήλθε στις 
£39.954. 

Παρατήρησα ότι για τις επιπλέον εργασίες που εκτελέστηκαν και τα ποσά που πληρώθηκαν δεν 
ακολουθήθηκε η διαδικασία εγκρίσεων που προβλέπεται από την Κ.∆.Π. 115/2004 (Κανονισµοί 5 
και 20) που αφορά αλλαγές σε συµβάσεις.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν υπήρχαν στους 
σχετικούς φακέλους οποιοιδήποτε εργαστηριακοί έλεγχοι για την ποιότητα των εργασιών που 
εκτελέστηκαν. 

Μέρος Β 

Έλεγχος λογαριασµών.  Λόγω έλλειψης χρόνου δεν διεξήχθη έλεγχος των λογαριασµών της 
Επαρχιακής ∆ιοίκησης για το έτος 2007.  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν προέκυψαν από τον 
έλεγχο για το 2006 και εξακολουθούν να ισχύουν και κατά το 2007. 

Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Το σύνολο των λογαριασµών καταθέσεων στις 31.12.2007 ανέρχεται 
σε £912.164.  Σε πολλές περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν κρατήσεις εργολάβων, καταθέσεις 
Κοινοτικών Συµβουλίων για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων που 
εκκρεµούν για πολλά χρόνια.   Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από 
την περίοδο για την οποία απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο 
πέραν των πέντε χρονών πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους.  
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4.43 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Μέρος Β 

Έλεγχος λογαριασµών.  Ο έλεγχος των λογαριασµών της Επαρχιακής ∆ιοίκησης για το έτος 
2007 δεν διεξάχθηκε.  Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν προέκυψαν από τον έλεγχο για το 2006 
και εξακολουθούν να ισχύουν και κατά το 2007. 

Παράνοµες οικοδοµές. Όπως ανέφερα στην Έκθεση του 2006, από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε 
φακέλους αδειών οικοδοµών, εντοπίστηκε περιορισµένος αριθµός καταγγελιών για ανέγερση 
παράνοµων οικοδοµών, επεµβάσεις σε ιδιωτική ή δηµόσια περιουσία, αλλαγή χρήσης οικοδοµής 
κ.λ.π.,  ορισµένες από τις οποίες δεν εξετάστηκαν έγκαιρα µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η 
παρανοµία και να δηµιουργούνται τετελεσµένα τα οποία εκ των υστέρων δεν είναι εύκολο να 
ανατραπούν. Σε ορισµένες περιπτώσεις, που έχουν στο µεταξύ εξεταστεί και έχουν διαπιστωθεί 
παρανοµίες, δεν φαίνεται να λήφθηκαν επαρκή µέτρα εναντίον των παρανοµούντων.  Για καλύτερη 
παρακολούθηση των περιπτώσεων αυτών, εισηγήθηκα την τήρηση κατάλληλου µητρώου το οποίο 
να ενηµερώνεται µε τις εξελίξεις για την κάθε υπόθεση.  

Η θέση του Επάρχου Αµµοχώστου, όπως µου διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι 
ότι οι περισσότερες παρανοµίες αφορούν έναρξη εργασιών προτού εξασφαλιστεί άδεια οικοδοµής, 
αλλά αφού εξασφαλιστεί πρώτα πολεοδοµική άδεια και οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίζονται µε 
κάποια ελαστικότητα, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην έκδοση της 
πολεοδοµικής άδειας, θέµα το οποίο δεν θεωρείται τόσο σοβαρό.  Σοβαρό πρόβληµα 
παρουσιάζεται όπως ανέφερε ο Έπαρχος σε  περιπτώσεις όπου υπάρχει άµεση ανάγκη για 
έκδοση ανασταλτικού διατάγµατος, αφού η ακολουθούµενη τακτική/διαδικασία, για την έκδοση του 
που καθορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα, θεωρείται χρονοβόρα. 

4.44 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΑΦΟΥ 
Μέρος Α 

Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Το σύνολο των λογαριασµών καταθέσεων στις 31.12.2007 ανέρχεται 
σε £1.709.919.  Σε πολλές περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν κρατήσεις εργολάβων, καταθέσεις 
Κοινοτικών Συµβουλίων για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων που 
εκκρεµούν για πολλά χρόνια.  Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από 
την περίοδο για την οποία απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο 
πέραν των πέντε χρονών πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους.    

Ο Έπαρχος Πάφου, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
ενηµέρωσε ότι άρχισε και θα συνεχιστεί η διερεύνηση των υπολοίπων και η επιστροφή τους στις 
δικαιούχες κοινότητες και στους εργολάβους. 

Εκτέλεση έργων.  Ο Προϋπολογισµός προβλέπει την εκτέλεση µεγάλου αριθµού µικρών έργων 
σε πολλές κοινότητες της επαρχίας Πάφου, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει ορθολογιστικός 
προγραµµατισµός, συντονισµός και αποτελεσµατική παρακολούθηση και τελικά σηµαντικός 
αριθµός έργων να µην υλοποιούνται. 

Η θέση του Επάρχου Πάφου, όπως µου διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι ότι η 
εκτέλεση µεγάλου αριθµού µικρών έργων σε όλες τις κοινότητες αποτελεί θέµα πολιτικής 
απόφασης. 

Κατ΄ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή που καταβάλλεται στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς.  Με 
βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 27.837, ηµερ. 13.11.1986 και αρ. 32.976, 
ηµερ. 25.1.1990, στους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς οι οποίοι υπηρετούν στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 
καταβάλλεται µηνιαία κατ΄ αποκοπή υπερωριακή αµοιβή, σε όσους από αυτούς αποδεδειγµένα 
εργάζονται υπερωριακά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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Όπως διαπιστώθηκε, η µηνιαία αµοιβή καταβάλλεται σε όλους τους ∆ιοικητικούς Λειτουργούς, 
χωρίς να υπογράφεται υπεύθυνη δήλωσή τους κάθε µήνα ότι έχουν εργαστεί υπερωριακά και 
χωρίς να καταγράφονται οι ώρες και οι µέρες που εργάστηκαν ούτε ο σκοπός της υπερωριακής 
απασχόλησής τους.  Σηµειώνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω λειτουργών για 
διεκπεραίωση άλλων εργασιών όπως για έκδοση αδειών οικοδοµής, έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε 
συνοικισµούς αυτοστέγασης και εργασία σε σχέση µε τις εκλογές, αποζηµιώνεται επιπρόσθετα.  
Υπέδειξα ότι, ενόψει της σηµαντικής δαπάνης που απαιτείται, το όλο θέµα θα πρέπει να 
απασχολήσει τόσο τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών όσο και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 
µε σκοπό να διαφανούν οι πραγµατικές ανάγκες και να επανακαθοριστούν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την καταβολή του. 

Άδειες οικοδοµών/διαίρεσης γης - Καθυστερηµένες αιτήσεις.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε η 
εξέταση 1237 αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδοµής και 188 διαίρεσης  γης.  Κατά το 2007, ο 
Έπαρχος Πάφου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη µόνιµου ή έκτακτου 
προσωπικού και εισηγήθηκε όπως υποβληθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού χωρίς ανταπόκριση. 

Ο Έπαρχος Πάφου, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε ότι κατά το 2008 υποβλήθηκε εκ νέου το αίτηµα για υπερωριακή απασχόληση και το 
Υπουργείο έδωσε πρόσφατα προφορική έγκριση. 

Πιστοποιητικά έγκρισης.  Σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο,  άρθρο 
10(1) και 10(2) κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει ή να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε οικοδοµή 
εκτός αν εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης για το οποίο ο κάτοχος της άδειας οικοδοµής θα πρέπει εντός 
21 ηµερών από την αποπεράτωση της οικοδοµής να αποταθεί στην αρµόδια αρχή για έκδοσή του. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20(1) οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 10, 
διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες, ή χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις £1000 ή και τις δυο αυτές ποινές. 

Παρατηρήθηκε ότι δεν εξασκείται έλεγχος ως προς το κατά πόσο έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά 
έγκρισης για όλες τις οικοδοµές που έχουν αποπερατωθεί, µε αποτέλεσµα να µην εισπράττονται τα 
τέλη που προβλέπονται στην Κ.∆.Π. αρ. 587/2003.  Τονίζεται ότι η µη έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 
έχει σαν συνεπακόλουθο την απώλεια σηµαντικών άλλων εσόδων που προβλέπονται σε άλλες 
Νοµοθεσίες, όπως στον περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο, τον περί ∆ήµων Νόµο και τον περί 
Κοινοτήτων Νόµο. 

Ο Έπαρχος Πάφου, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε ότι µε τη δοθείσα έγκριση για υπερωριακή απασχόληση κατά το 2008, άρχισε ήδη η 
εξέταση των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης.  

Άδειες λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών και Άδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών.  
Παρατηρήθηκε όπως και σε προηγούµενα έτη, ότι πρατήρια πετρελαιοειδών και υποστατικά 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών, λειτουργούν χωρίς την άδεια που προνοείται στη σχετική 
Νοµοθεσία.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η µη εξασφάλιση της 
απαιτούµενης άδειας αποτελεί ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε το άρθρο 11 του περί Ρυθµίσεως της 
Κατασκευής, Καθιδρύσεως και Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµου του 1968.  

Ο Έπαρχος Πάφου, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε ότι από τα δώδεκα πρατήρια πετρελαιοειδών που υπάρχουν στην Επαρχία Πάφου, 
εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας και αποθήκευσης τα οκτώ.  Για τα υπόλοιπα τέσσερα λαµβάνονται 
µέτρα συµµόρφωσής τους. 

Μηχανές παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.  Το  2007 εκδόθηκαν µόνο 7 άδειες για 48 µηχανές.  
Αναφορικά µε υποστατικά στα οποία λειτουργούν µηχανές παιχνιδιού και ψυχαγωγίας και δεν 
έχουν αποταθεί ποτέ για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής και κατά συνέπεια δεν είναι 
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εγγεγραµµένα στο µητρώο της Επαρχιακής ∆ιοίκησης, παρατηρήθηκε ότι δε λαµβάνονται 
οποιαδήποτε µέτρα για εντοπισµό τους και επιβολή των νενοµισµένων τελών.  

Για σκοπούς αποκέντρωσης, µείωσης των διοικητικών εξόδων και για πιο αποτελεσµατικό έλεγχο 
και παρακολούθηση της έκδοσης αδειών και είσπραξης τελών εγγραφής, εισηγήθηκα όπως 
εξεταστεί το ενδεχόµενο της ανάθεσης της όλης διαδικασίας στις Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης, ύστερα 
από συνεννόηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

4.45 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ  
Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός του Τµήµατος για το έτος 2007 προνοούσε έσοδα 
£143 εκ. (£93 εκ.  το 2006)  και δαπάνες £72 εκ. (£44,9 εκ. το 2006).  Τα πραγµατικά έσοδα για το 
έτος ανήλθαν στα £244,2 εκ.  σε σύγκριση µε £126,4 εκ. το 2006 και οι δαπάνες στα £68 εκ. σε 
σύγκριση µε £42,2 εκ. το 2006.  Η αύξηση  των εσόδων του Τµήµατος  κατά το 2007, οφείλεται  
στα αυξηµένα έσοδα από τέλη και δικαιώµατα τα οποία ανήλθαν σε £236,7 εκ. σε  σύγκριση µε 
£123,6 εκ. το 2006, λόγω κυρίως του αυξηµένου αριθµού των µεταβιβάσεων ακίνητης ιδιοκτησίας 
καθώς και των υποθηκεύσεων.  Η αύξηση των εξόδων του Τµήµατος οφείλεται κυρίως στα 
αυξηµένα έξοδα για αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων τα οποία ανήλθαν σε £44,8 εκ. σε 
σύγκριση µε £19,1 εκ. το 2006. 

Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα, που αφορούν κυρίως σε µισθώµατα κρατικής 
γης, στη συνεισφορά ∆ήµων και Κοινοτήτων για Πολεοδοµικά έργα καθώς και σε οφειλόµενα ποσά 
για κρατική γη στην Αγία Νάπα που παραχωρήθηκε σε διάφορα άτοµα ύστερα από απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου και που ανέρχονται σε £351.350, για τα οποία γίνεται ειδική αναφορά σε 
άλλη παράγραφο της Έκθεσής µου, ανήλθαν στις 31.12.2007 σε £3.575.103, σε σύγκριση µε 
£2.777.711 το 2006. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι αναφορικά µε τα καθυστερηµένα µισθώµατα, το Τµήµα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για είσπραξή τους και στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης 
των µισθωτών αυτές παραπέµπονται στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νοµικών µέτρων.  Επίσης το 
Τµήµα ετοίµασε προσχέδιο νοµοσχεδίου µε το οποίο θα ρυθµίζονται η επιβολή τόκου υπερηµερίας 
στα οφειλόµενα δικαιώµατα ή τέλη, σύµφωνα µε τον περί του Ενιαίου ∆ηµοσίου Επιτοκίου 
Υπερηµερίας Νόµο αρ. 167(Ι)/2006 και ο τρόπος είσπραξης του ποσού µε την πώληση του 
ακινήτου σε δηµόσιο πλειστηριασµό. Το εν λόγω προσχέδιο νοµοσχεδίου υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 24.4.2008 για περαιτέρω προώθησή του. 

Απώλεια εσόδων.  Όπως προκύπτει από διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε 
επόµενες παραγράφους της παρούσας Έκθεσης, η ετήσια απώλεια εσόδων του Τµήµατος 
ανέρχεται σε σηµαντικά ποσά. Συγκεκριµένα, από τη µη αναθεώρηση των τελών και δικαιωµάτων, 
το ύψος των οποίων καθορίστηκε το 1979, η υπολογιζόµενη απώλεια ανέρχεται σε πέραν των £4 
εκ. το χρόνο.  Από τα κυβερνητικά αγροκτήµατα στην Πάφο η απώλεια υπολογίζεται γύρω στις 
£178.000 ετήσια.  Πολύ σηµαντική απώλεια εσόδων προέρχεται επίσης και από τη µη 
αναθεώρηση των µισθωµάτων κρατικής γης στο επίπεδο του αγοραίου ενοικίου, όπως προνοείται 
στους περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόµους.   

Επιπρόσθετα, λόγω της µη εκτίµησης από το Τµήµα της αξίας των βιοµηχανικών περιοχών και 
των ξενοδοχείων που έχουν ανεγερθεί σε κρατική γη, προκύπτει σηµαντική απώλεια εσόδων όσον 
αφορά στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η εκτίµηση έχει γίνει µόνο στην Επαρχία Λεµεσού, όπου τα 
ανάλογα έσοδα ανέρχονται γύρω στις £40.000 - £50.000 ετησίως. 

Καθυστέρηση στην είσπραξη µισθωµάτων κρατικής γης.  Σε αρκετές περιπτώσεις η είσπραξη 
των ετήσιων µισθωµάτων καθυστερεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς να κινείται η διαδικασία 
λήψης δικαστικών µέτρων ή ακύρωσης των µισθώσεων, ενώ αρκετές περιπτώσεις  
παραπέµφθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα και εκκρεµούν. Στις 31.12.2007 εκκρεµούσαν 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 224

καθυστερηµένα µισθώµατα ύψους £1.852.729, για περίοδο µέχρι και 10 ετών.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγµατα: 

(α)  Συγκεκριµένη εταιρεία στην Πάφο οφείλει καθυστερηµένα ενοίκια από εκµίσθωση κρατικής 
γης, ύψους £142.946, για την περίοδο 1993-2007.  Σηµειώνεται ότι η εταιρεία προβαίνει σε 
παράνοµη χρήση άλλης κρατικής γης.  Ζήτησα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως λάβει τα 
αναγκαία µέτρα για άρση της παράνοµης επέµβασης και είσπραξη των καθυστερηµένων ενοικίων.  
Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος έχει κινηθεί  διαδικασία επιδιαιτησίας, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Σύµβασης Μίσθωσης. 

(β) Σε συγκεκριµένη εταιρεία εκµισθώθηκε στις 5.2.1987 κρατική γη στο Παραλίµνι συνολικής 
έκτασης 20.736 τ.µ, για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναµικότητας 300 κλινών, µε ετήσιο µίσθωµα 
£9.000 και αναπροσαρµογή του κάθε 5 χρόνια µετά την πάροδο της πρώτης δεκαετίας.  Η 
µισθώτρια εταιρεία µε την δικαιολογία ότι παρουσιάζεται κρίση στην τουριστική βιοµηχανία δεν έχει 
καταβάλει τα οφειλόµενα ενοίκια ύψους £46.939 πλέον τόκους, που αφορούν στην περίοδο 2003-
2007 ενώ έχει καταστεί πληρωτέο, στις 5.2.2008, το ενοίκιο για το 2008 ύψους £31.793.  Η 
υπόθεση παραπέµφθηκε στη Νοµική Υπηρεσία  τον Απρίλιο του 2005 και εκκρεµεί. 

(γ)  Σε συγκεκριµένη εταιρεία στη Λεµεσό εκµισθώθηκε το Φεβρουάριο 1993 κρατική γη έκτασης 
3.880 τ.µ. για τουριστικούς σκοπούς µε ετήσιο µίσθωµα £4.660 και αναθεώρησή του κάθε πέντε 
χρόνια.  Η µισθώτρια εταιρεία αρνείται να καταβάλει τα οφειλόµενα ενοίκια ύψους £45.000 πλέον 
τόκους που αφορούν στην περίοδο 2005-2007 ενώ στις 19.2.2008, έχει καταστεί πληρωτέο το 
ενοίκιο για το 2008 ύψους £15.000.  

Καθυστέρηση στην είσπραξη της συνεισφοράς των ∆ήµων/Κοινοτήτων για Πολεοδοµικά 
έργα.  Σε αρκετές περιπτώσεις το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας καταβάλλει τις σχετικές 
αποζηµιώσεις για απαλλοτριώσεις γής που αφορούν στα Πολεοδοµικά έργα περιλαµβανοµένης 
της  συνεισφοράς των ∆ήµων/ Κοινοτήτων που τους αναλογεί, χωρίς την εκ των προτέρων 
είσπραξη από αυτούς του ανάλογου ποσού.   Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Στροβόλου 
οφείλει στο Τµήµα, ως συνεισφορά του για απαλλοτριώσεις για πολεοδοµικά έργα, ποσό ύψους 
£279.835 ενώ ο ∆ήµος Λεµεσού οφείλει για τον ίδιο σκοπό το ποσό των £357.277. 

Η άποψη του Τµήµατος είναι ότι το θέµα της συνεισφοράς, αφορά αποκλειστικά τις 
απαλλοτριούσες αρχές, οι οποίες πρέπει να φροντίζουν να εισπράττουν έγκαιρα τη συνεισφορά 
των ∆ήµων/Κοινοτήτων και να τη διαβιβάζουν στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, για να 
προβαίνει στην πληρωµή των αποζηµιώσεων.  Επιπρόσθετα ο ∆ιευθυντής εισηγείται και 
συµφωνώ µε την εισήγησή του, όπως τα ποσά που χρωστούν οι ∆ήµοι/Κοινότητες αφαιρούνται 
από την ετήσια χορηγία που τους παραχωρείται για κάθε επόµενο έτος. 

Αναθεώρηση τελών και δικαιωµάτων.  Παρατηρήθηκε ότι τα τέλη και δικαιώµατα που 
εισπράττονται από το Τµήµα µε βάση το Νόµο δεν ανταποκρίνονται στο πραγµατικό κόστος για 
την παροχή των υπηρεσιών, λαµβανοµένων υπόψη των µισθών, επιδοµάτων και άλλων σχετικών 
δαπανών.  Η τελευταία αναθεώρηση τελών και δικαιωµάτων έγινε µε το Νόµο 66/79, ενώ το 
Τµήµα, µε σχετικές επιστολές ηµερ. 23.11.1998 και 10.5.2001, απέστειλε προς το Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών προσχέδιο νοµοσχεδίου για αναθεώρηση των τελών και 
δικαιωµάτων.  Τελικά το νοµοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατατέθηκε στη 
Βουλή και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 17.6.2005 αλλά 
ακολούθως αποσύρθηκε από την Κυβέρνηση, αφού, όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος, κατά τη συζήτηση του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, έγιναν τέτοιες 
επεµβάσεις στα τέλη, που, αν το νοµοσχέδιο προχωρούσε για ψήφιση, θα υπήρχε όχι αύξηση 
αλλά σηµαντική µείωση των εσόδων του Κράτους.  Η αύξηση των εσόδων του Τµήµατος από την 
προτεινόµενη αναθεώρηση τελών και δικαιωµάτων υπολογιζόταν να είναι πέραν των £4 εκ. 
ετησίως. 
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Το Τµήµα ετοίµασε νέο προσχέδιο νοµοσχεδίου κατά τρόπο που να µην υπάρχει η δυνατότητα 
διαφοροποίησης των τελών και δικαιωµάτων, για τα οποία δεν θα γίνεται πρόταση για αύξησή τους 
και το οποίο, όπως πληροφορήθηκα αναµένεται να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για 
περαιτέρω προώθησή του. 

Αναφέρεται σχετικά ότι µετά από συνάντηση που έγινε στις 10.5.2006 στο Γραφείο του Γενικού 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίστηκε να ετοιµαστεί κατάσταση στην οποία να 
φαίνεται το ύψος της απώλειας των εσόδων του Κράτους, να γίνει έλεγχος από το Υπουργείο 
Οικονοµικών και µετά να προωθηθεί το νοµοσχέδιο. 

Παρατήρησα ότι µέχρι σήµερα δεν υπολογίστηκε εκ νέου το ύψος της απώλειας των εσόδων του 
Κράτους, ως η πιο πάνω απόφαση, για σκοπούς προώθησης του νοµοσχεδίου. 

Ανάθεση εργασίας εκτός ωρών Γραφείου.  Παρόλο που η διεκπεραίωση εργασίας εκτός του 
κανονικού ωραρίου, έναντι αµοιβής µε το τεµάχιο και υπερωριακά, συνεχίστηκε και κατά το έτος 
2007, εξακολουθεί να παρατηρείται αύξηση της συσσωρευµένης εργασίας στο Τµήµα.  
Συγκεκριµένα, στις 31.12.2007 εκκρεµούσαν συνολικά 40 878 υποθέσεις στους Κλάδους 
Επιτόπιων Ερευνών, Χωροµετρίας, Χαρτογραφίας και Ελεγκτών του Τµήµατος, σε σύγκριση µε 34 
738 το 2006, 29 310 το 2005, 25 695 το 2004 και 21 288 το 2003.  Το σύνολο των επιδοµάτων για 
υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας ανήλθε κατά το 2007 σε £2.011.098, σε 
σύγκριση µε £2.011.916 το 2006, £2.150.564 το 2005, £2.113.297 το 2004 και £2.122.145 το 
2003. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 14.9.1994 
προνοούσε τη διεκπεραίωση της συσσωρευµένης εργασίας σε διάστηµα 15-18 µηνών και τη 
διάθεση ποσού ύψους £3,5 εκ.  Από 1.4.1995, όταν άρχισε η υπερωριακή εργασία, και 
µεταγενέστερα η συσσωρευµένη εργασία αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα των υπερωριών στο Τµήµα θα πρέπει να επανεξεταστεί, καθότι 
η συσσωρευµένη εργασία στους διάφορους Κλάδους όχι µόνο δεν µειώνεται αλλά, αντίθετα, 
αυξάνεται, µε συνεπακόλουθο το ∆ηµόσιο να  επιβαρύνεται µε εκατοµµύρια λίρες για υπερωρίες, 
σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης του όγκου εργασίας, χωρίς στην πράξη να διαφαίνονται 
προοπτικές επίλυσης του προβλήµατος.  

Για απάµβλυνση του προβλήµατος, εισηγήθηκα, µεταξύ άλλων, όπως ληφθούν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες περιλαµβανοµένης της απλοποίησης των διαδικασιών εκεί όπου απαιτείται 
και όπως, µεταξύ άλλων, προωθηθεί περαιτέρω η ανάθεση χωροµετρικών εργασιών στον ιδιωτικό 
τοµέα, στα πλαίσια του περί Χωροµετρίας Νόµου του 2005, Ν.67(Ι)/2005 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
από 1.1.2006.  Εισηγήθηκα επίσης όπως γίνει σχετική ενηµέρωση του κοινού, για τη δυνατότητα 
εκτέλεσης χωροµετρικών εργασιών και από ιδιώτες χωροµέτρες. 

Καταγγελίες για παράνοµες επεµβάσεις σε κρατική γη.  Παρά το ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις πληροφόρησαν τα αρµόδια Επαρχιακά Κτηµατολογικά Γραφεία για 
παράνοµες επεµβάσεις σε κρατική γη, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν επιτόπιας εξέτασης από 
λειτουργούς τους ή/και από καταγγελίες που έγιναν προς τον Έπαρχο από ιδιώτες, ωστόσο το 
Τµήµα καθυστερεί  να προβεί σε διερεύνηση των περιπτώσεων αυτών, ώστε να ληφθούν µέτρα για 
άρση των επεµβάσεων αυτών, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα των παράνοµων επεµβάσεων να 
προσλαµβάνει συνεχώς µεγαλύτερες διαστάσεις. 

Επίσης σε περιπτώσεις παράνοµων επεµβάσεων σε κρατική γη, για τις οποίες υπάρχει σχετική 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, το Τµήµα καθυστερεί να εξακριβώσει κατά πόσο υπήρξε 
συµµόρφωση ή όχι µε τις σχετικές αποφάσεις ή/και τη λήψη µέτρων για άρση των επεµβάσεων. 

Επισήµανα ότι η ανοχή έναντι οποιωνδήποτε παράνοµων επεµβάσεων σε κρατική γη, εκτός του 
ότι συντελεί στην παγίωση τους, δυνατόν να εκληφθεί και ως αδυναµία για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση τους και ενθαρρύνει, αντί να αποτρέπει, την επανάληψή τους. 
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Υπέδειξα ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν το συντοµότερο µηχανισµοί για προστασία της κρατικής 
γης και να ληφθούν άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα εναντίον αυτών που παρανοµούν.  Για το 
σκοπό αυτό εισηγήθηκα όπως, συσταθεί οµάδα από λειτουργούς του Τµήµατος οι οποίοι να 
µελετήσουν το όλο θέµα και παράλληλα σε κάθε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, ορισθεί 
συγκεκριµένος λειτουργός ο οποίος να χειρίζεται, κατά προτεραιότητα,  θέµατα επεµβάσεων σε 
κρατική γη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω ορισµένα παραδείγµατα: 

(α)  Ύστερα από σχετική καταγγελία και επιτόπια έρευνα από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας, 
η Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση Λάρνακας ζήτησε το Μάιο 2003 από το Επαρχιακό Κτηµατολόγιο 
Λάρνακας σχετική έκθεση µε τοπογραφικό σχέδιο για παράνοµη επέµβαση σε συγκεκριµένο τµήµα 
κρατικής γης, νότια του αεροδροµίου Λάρνακας. 

Παρά το γεγονός ότι η περίπτωση κρίθηκε εκ µέρους του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας ως πολύ επείγουσα, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έγινε οποιαδήποτε διερεύνηση 
από το Τµήµα και ετοιµασία σχετικής έκθεσης για σκοπούς τεκµηρίωσης της υπόθεσης από την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας. 

(β)  Πρόσωπο επενέβη από το 1988 σε κρατική γη στην Αραδίππου και ανέγειρε δύο 
κτηνοτροφικά υπόστεγα.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του ηµερ. 10.1.2001 απέρριψε 
σχετικό αίτηµά του για εκµίσθωση του µέρους της κρατικής γης στο οποίο ήδη παρενέβη, 
δεδοµένου ότι η ζητούµενη κρατική γη βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η ανέγερση 
κτηνοτροφικών υποστατικών.  Μέχρι σήµερα δεν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για να εξακριβωθεί κατά πόσο ο αιτητής/υπαίτιος 
επέµβασης συµµορφώθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και, αν όχι, να ληφθούν 
δικαστικά µέτρα εναντίον του, όπως προέβλεπε η εν λόγω απόφαση. 

(γ)  Οικογένεια επενέβη παράνοµα σε τεµάχιο κρατικής γης στο χωριό Πάνω Κυβίδες Λεµεσού 
χρησιµοποιώντας το για κτηνοτροφικούς σκοπούς, από το 1976.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
απόφαση του ηµερ. 15.9.2004, απέρριψε σχετική αίτηση µέλους της πιο πάνω οικογένειας για 
εκµίσθωση κρατικής γης, περιλαµβανοµένου του συγκεκριµένου τεµαχίου γης. 

Μέχρι σήµερα δεν εξακριβώθηκε από το Τµήµα κατά πόσο έχει αρθεί η επέµβαση και, αν όχι, να 
ληφθούν δικαστικά µέτρα εναντίον του, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε 
σκοπό την άρση της επέµβασης.  Σηµειώνεται ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση για ανταλλαγή της 
κρατικής γης στην οποία φαίνεται να εξακολουθεί να επεµβαίνει, µε άλλο ιδιόκτητο τεµάχιο γης 
στην ίδια περιοχή. 

(δ)  Ο Έπαρχος Λάρνακας πληροφόρησε το Μάρτιο 2002 τον Επαρχιακό Κτηµατολογικό 
Λειτουργό Λάρνακας για παράνοµη επέµβαση σε κρατική γη που χρησιµοποιήθηκε για εκτροφείο 
λαγών για εκπαίδευση σκύλων.  Μέχρι σήµερα δεν έγινε από το Τµήµα οποιαδήποτε επιτόπια 
εξέταση, µε σκοπό τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων. 

(ε) Ο Έπαρχος Λάρνακας πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2007 τον Επαρχιακό Κτηµατολογικό 
Λειτουργό Λάρνακας για παράνοµη επέµβαση σε κρατική γη στο Καλό Χωριό και συγκεκριµένα ότι 
ο επεµβασίας προέβηκε σε οικοδοµικές εργασίες ανέγερσης υποστατικού χωρίς, µεταξύ άλλων, να 
έχει εκδοθεί προηγουµένως άδεια οικοδοµής από την αρµόδια Αρχή.  Μέχρι σήµερα δεν έγινε από 
το Τµήµα οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση, µε σκοπό τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες για άµεση εξέταση όλων των  
πιο πάνω περιπτώσεων. 

Παράνοµη επέµβαση ιδιώτη πάνω σε κρατική παραλιακή γη στη Λάρνακα.  Ιδιώτης στη 
Λάρνακα, του οποίου η σύµβαση έληξε από το 1987 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε, εξακολουθεί να 
κάνει χρήση/επέµβαση σε κρατική γη, ενώ πρόσφατα έχει προβεί και σε άλλες παράνοµες 
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επεµβάσεις, χωρίς να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετικές 
αποφάσεις του ηµερ. 18.2.1993 και 24.1.1999, απέρριψε αίτηµά του για ανανέωση της σύµβασης 
και, παράλληλα, αποφάσισε όπως αυτός καταβάλει δικαιώµατα για τον κατασκηνωτικό  χώρο 
(παράνοµη κατοχή και χρήση παραλιακής γης) από το 1986 µέχρι την άρση της επέµβασης, 
καθώς και τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον του, τόσο από το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, για την παράνοµη επέµβαση σε κρατική γη, όσο και από τον Έπαρχο Λάρνακας, για 
ανέγερση οικοδοµής χωρίς άδεια από την αρµόδια Αρχή.   

Το θέµα παραπέµφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας το Σεπτέµβριο του 2002 για να 
καταχωρίσει αγωγή στο δικαστήριο, για είσπραξη των ενδιάµεσων οφελών και για άρση της 
επέµβασης.  Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος το θέµα βρίσκεται ακόµα σε 
εκκρεµότητα. 

Μισθώσεις κρατικών γαιών.  Παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις µισθώσεων κρατικής γης 
που εξακολουθούν να παρουσιάζουν διάφορα προβλήµατα, όπως καθυστέρηση στην πληρωµή 
των ενοικίων, µη συµµόρφωση των µισθωτών µε τους σχετικούς όρους των συµβάσεων, µη 
υπογραφή συµβάσεων, κ.ά.  Ζήτησα όπως υπάρξει στενότερη παρακολούθηση των µισθώσεων 
και ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, περιλαµβανοµένης της µηχανογράφησης του αρχείου των 
µισθώσεων, για διευθέτηση των πιο πάνω προβληµάτων.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µου ανέφερε ότι για τη στενότερη παρακολούθηση/ διαχείριση των 
συµβάσεων µίσθωσης/αδειών χρήσης κρατικής γης ετοιµάστηκε σχετική µελέτη και σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής µελετούνται τρόποι ένταξης των πληροφοριών αυτών στο 
υφιστάµενο Σύστηµα Πληροφοριών Γης.  Επιπρόσθετα, έχει οριστεί υπεύθυνος Λειτουργός για τις 
συµβάσεις µίσθωσης/άδειες χρήσης κρατικής γης, σε κάθε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο. 

Κτιριακές εγκαταστάσεις.  Από επιτόπιες επισκέψεις κλιµακίων της Υπηρεσίας µου, 
διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια στα οποία στεγάζονται το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο 
Λευκωσίας είναι ακατάλληλα και ανεπαρκή, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διεκπεραίωση της 
καθηµερινής εργασίας και να ταλαιπωρείται τόσο το προσωπικό όσο και το πολυπληθές κοινό που 
τα επισκέπτεται καθηµερινά.  Επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τους αποθηκευτικούς χώρους 
του Γραφείου µε αποτέλεσµα η φύλαξη µητρώων και άλλων εγγράφων να µην είναι ασφαλής.  
Επιπρόσθετα, τα κτίρια δεν παρέχουν ικανοποιητική ασφάλεια και δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
γενικά στις σηµερινές λειτουργικές ανάγκες του Τµήµατος.   

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από αλλεπάλληλες κατά καιρούς αποφάσεις του, µε πρόσφατη 
απόφασή του αρ. 66.999 ηµερ. 26.3.2008, ανακάλεσε προηγούµενη απόφαση του (αρ. 65.813 
ηµερ. 11.7.2007) για την προκήρυξη προσφορών σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής 
νοµοθεσίας, Νόµος Ν.11(I)/2006, για τη στέγαση Επαρχιακών Κτηµατολογικών Γραφείων 
Λευκωσίας και Κερύνειας.  Παράλληλα αποφάσισε να εγκρίνει την ανέγερση του κτιρίου για τη 
στέγαση των πιο πάνω Κτηµατολογικών Γραφείων σε τµήµα τεµαχίου γης στην Αγλαντζιά το οποίο 
ανήκει στο Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) και το οποίο θα αγοραστεί από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. 

Όπως πληροφορήθηκα, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου µε σχετική επιστολή του ηµερ.  24.6.2008 
ενηµέρωσε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν είναι διατεθειµένο να 
παραχωρήσει το συγκεκριµένο τεµάχιο γης για τις ανάγκες ανέγερσης κτιρίων του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου   γι’ αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετική επιστολή ηµερ. 21.7.2008, 
ενηµέρωσε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ότι επεξεργάζεται πρόταση 
προς το Υπουργικό Συµβούλιο για στέγαση των πιο πάνω Γραφείων στο χώρο της ∆ιεθνούς 
Κρατικής Εκθέσεως. 

Επισήµανα, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι προσπάθειες µεταστέγασης του Κτηµατολογικού 
Γραφείου Λευκωσίας χρονολογούνται από το 1986 και παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες που 
έγιναν και τις επιλογές διάφορων χώρων για ανέγερση των εν λόγω κτιρίων, µέχρι σήµερα δεν έγινε 
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κατορθωτή η επίλυση του οξύτατου αυτού προβλήµατος, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 21 
και πλέον έτη. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε κατορθωτό µέχρι σήµερα να 
ανεγερθούν τα πιο πάνω Κτηµατολογικά Γραφεία, οφείλεται αφενός στην έλλειψη επαρκούς 
προγραµµατισµού και συντονισµού όλων των εµπλεκοµένων κυβερνητικών τµηµάτων προκειµένου 
να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και αφετέρου στο γεγονός ότι  δεν υπήρξε η αναγκαία 
αποφασιστικότητα εκ µέρους του Κράτους για λήψη οριστικής και τελεσίδικης απόφασης, χωρίς 
παλινδροµήσεις, ώστε να επιλυθεί το θέµα µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.   

Έλεγχος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Απαλλοτριώσεων.  Από αξιολόγηση 
που έγινε από την Υπηρεσία µου στο πιο πάνω σύστηµα, ετοιµάστηκε σχετική έκθεση την οποία η 
Υπηρεσία µου απέστειλε στις 7.2.2006 στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, όπου διαπιστώνονται αδυναµίες που αφορούν κυρίως στη διαδικασία εκτίµησης, 
διαπραγµάτευσης και στον καθορισµό της αποζηµίωσης,  οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά πιο 
κάτω.  Για το θέµα έγιναν  δύο συσκέψεις, στις 23.3.2006 και στις 15.5.2006, στο Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών παρουσία του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, της Γενικού 
Ελεγκτή,  Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, ∆ιευθυντών και Υπηρεσιακών Λειτουργών από διάφορα 
Τµήµατα, και εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα, µε σκοπό τη βελτίωση του συστήµατος.   Στα 
πλαίσια αυτών των συναντήσεων, έχουν ετοιµαστεί από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
σε συνεργασία µε τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, τροποποιήσεις του περί Αναγκαστικής 
Απαλλοτρίωσης Νόµου, αρ. Ν15/62 µε σκοπό την προώθησή τους για ψήφιση. 

Η Υπηρεσία µου στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου, έχει ζητήσει σχετικές εξηγήσεις/απόψεις από το 
Τµήµα για συγκεκριµένες ενδεικτικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων που παρουσίασαν 
προβλήµατα και των σχετικών αποζηµιώσεων και παράλληλα έχει επισηµάνει επιπρόσθετα 
προβλήµατα/αδυναµίες που παρατηρήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται η καταβολή σηµαντικών 
ποσών αποζηµιώσεων υπό µορφή τόκων λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, το γεγονός ότι 
αρκετές απαλλοτριώσεις ατονούν και απαιτείται η εκ νέου δηµοσίευση απαλλοτρίωσης (θέµα 
βεβαίως που αφορά κυρίως στις απαλλοτριούσες Αρχές), µη υλοποίηση των έργων 
απαλλοτρίωσης εντός της προθεσµίας των τριών ετών που προβλέπεται από το Σύνταγµα και τη 
σχετική νοµοθεσία (που επίσης αφορά στις απαλλοτριούσες Αρχές), µε αποτέλεσµα είτε να 
απαιτείται νέα απαλλοτρίωση µε όλα τα επακόλουθα περιλαµβανοµένης της αυξηµένης δαπάνης 
για αποζηµιώσεις, είτε να γίνεται εξώδικος συµβιβασµός παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα ή 
εκπροσώπου του, µε την καταβολή εύλογης αποζηµίωσης στους αιτητές ή ακόµη να εκδίδεται 
∆ιάταγµα Επίσχεσης προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η απαλλοτριωθείσα γη για σκοπό άλλο από 
εκείνον για τον οποίον έγινε η απαλλοτρίωση, µε αβέβαιο όµως το αποτέλεσµα για το Κράτος αφού 
σε µερικές περιπτώσεις το ∆ιάταγµα Επίσχεσης ακυρώνεται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι λόγω του σηµαντικού ύψους της ετήσιας δαπάνης για απαλλοτριώσεις η 
οποία ανέρχεται στα £20 εκ. κατά µέσο όρο για τα έτη 2001 – 2006, ενώ ανήλθε στα   £44,8 εκ. 
(€76,6 εκ.) για το 2007, σε συσχετισµό µε τα κενά και τις αδυναµίες που υπάρχουν στη νοµοθεσία, 
τη µη θέσπιση σχετικών Κανονισµών, τις αδυναµίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστηµα 
των απαλλοτριώσεων, αλλά και των νέων προβληµάτων που προκύπτουν ένεκα των χειρισµών 
των εκάστοτε απαλλοτριουσών Αρχών, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται το Τµήµα µε επιπλέον 
εργασία αλλά και το Κράτος µε πρόσθετο διοικητικό και άλλο κόστος, το θέµα των 
απαλλοτριώσεων θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σφαιρικά και θα πρέπει να επισπευσθεί η λήψη των 
απαραίτητων µέτρων προς άρση των αδυναµιών. 

(α)  ∆ιαδικασία εκτίµησης, διαπραγµάτευσης και καθορισµός της αποζηµίωσης.  Το Τµήµα 
καθυστερεί την έναρξη της διαδικασίας εκτίµησης και διαπραγµάτευσης για τον καθορισµό του 
ύψους της αποζηµίωσης.  Σε αρκετές περιπτώσεις οι διαπραγµατεύσεις αρχίζουν µετά τη 
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δηµοσίευση του διατάγµατος απαλλοτρίωσης και συνεχίζονται, σε αντίθεση µε τις πρόνοιες της 
νοµοθεσίας, και µετά την παρέλευση των 14 µηνών από τη γνωστοποίηση της απαλλοτρίωσης.   

Εξέφρασα την άποψη ότι η διαδικασία πρέπει να αρχίζει πριν από την έκδοση του διατάγµατος 
απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν απαγορεύεται από την υφιστάµενη νοµοθεσία.  Η θέση του 
Τµήµατος, την οποία και υιοθετώ, είναι όπως ο χρόνος των 14 µηνών κατανέµεται µεταξύ της 
απαλλοτριούσας Αρχής και του Τµήµατος Κτηµατολογίου, µε τρόπο που το Τµήµα να έχει 
περισσότερο χρόνο στη διάθεση του από την ηµέρα δηµοσίευσης του  διατάγµατος 
απαλλοτρίωσης, το οποίο θα µπορούσε να δηµοσιεύεται π.χ. σε 7 µήνες από την ηµέρα 
γνωστοποίησης της απαλλοτρίωσης (αντί σε 12 µήνες, όπως προβλέπει σήµερα η νοµοθεσία), για 
το λόγο ότι το Τµήµα συνήθως αρχίζει την προεργασία σχετικά µε την εκτίµηση για την καταβλητέα 
αποζηµίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος απαλλοτρίωσης.   Παράλληλα θα 
µπορούσε ο χρόνος κοινοποίησης της προσφερόµενης τιµής απαλλοτρίωσης να παραταθεί από 
14 σε 15 ή 16 µήνες µε σχετική τροποποίηση της νοµοθεσίας, ώστε να υπάρχει περισσότερος 
χρόνος για διαπραγµατεύσεις. 

Η άποψη του ∆ιευθυντή του Τµήµατος είναι ότι οι διαπραγµατεύσεις µπορεί να συνεχίζονται και 
µετά την παρέλευση των 14 µηνών, όπως είναι η µέχρι σήµερα τακτική. 

(β) Αναθεωρηµένη εκτίµηση.  Σε πολλές περιπτώσεις το Τµήµα προβαίνει, κατόπιν 
εκτίµησης, στον καθορισµό του ποσού της αποζηµίωσης (προσφερόµενη αποζηµίωση) και 
ακολούθως, ανάλογα µε τις διαπραγµατεύσεις που γίνονται µε τους ενδιαφερόµενους 
(περιπτώσεις µη αποδοχής της προσφοράς), προβαίνει σε αναθεωρηµένη εκτίµηση, µε ποσό 
αποζηµίωσης πολύ ψηλότερο από την αρχική προσφερόµενη αποζηµίωση, η οποία δυνατόν να µη 
βασίζεται πάντοτε σε αντικειµενικά/επιστηµονικά κριτήρια ή/και δεν αιτιολογείται η απόκλιση από 
την αρχική προσφορά.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο της 
Έκθεσής µου. 

Για αποφυγή των κινδύνων που υπάρχουν σήµερα µε την ισχύουσα διαδικασία, η οποία είναι 
χρονοβόρα, και τον περιορισµό των υποθέσεων που καταλήγουν στο δικαστήριο, εισηγήθηκα 
όπως: 

(i) Μελετηθεί το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης, µε σχετική τροποποίηση της νοµοθεσίας, 
αναθεωρητικής αρχής /επιτροπής (απαρτιζόµενης είτε από υπηρεσιακούς, προς αποφυγή 
πρόσθετου κόστους, κατά το πρότυπο της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων είτε 
από ολιγάριθµα µόνιµα µέλη), η οποία θα εξετάζει τις περιπτώσεις µη επίτευξης συµφωνίας ως 
προς την αποζηµίωση, εντός του καθορισµένου χρόνου (14 µήνες).   

Η άποψη του ∆ιευθυντή µε την οποία συµφωνώ, είναι ότι  το θέµα θα πρέπει να συζητηθεί πολύ 
σοβαρά µεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τµήµατος και της 
Υπηρεσίας µου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.  

(ii) Οι εκτιµήσεις του Τµήµατος να είναι κατά το δυνατόν πιο αντικειµενικές και αξιόπιστες και να 
µπορούν να τεκµηριωθούν µε επιστηµονικά κριτήρια στο δικαστήριο, αν χρειαστεί. 

(iii) Αναθεωρηµένες εκτιµήσεις να γίνονται όταν και εφόσον  δικαιολογούνται και τεκµηριώνονται 
µε βάση στοιχεία πραγµατικά/ επιστηµονικά, τα οποία δεν είχαν, για οποιοδήποτε λόγο, ληφθεί 
υπόψη στην αρχική εκτίµηση. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια ώστε η 
εκτίµηση να βασίζεται κυρίως πάνω σε αντικειµενικά κριτήρια, για να είναι πιο τεκµηριωµένη στη 
διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. 

(γ) Εκδίκαση υποθέσεων απαλλοτριώσεων για καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης.  
Λόγω της συσσώρευσης πολλών υποθέσεων στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια, για σκοπούς 
καθορισµού δίκαιης και εύλογης αποζηµίωσης στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης,  εισηγήθηκα 
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όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο καθίδρυσης ∆ικαστηρίου, στο πρότυπο του ∆ικαστηρίου Ελέγχου 
Ενοικιάσεων που προβλέπεται στον περί Ενοικιοστασίου Νόµο, η σύσταση του οποίου δεν 
συγκρούεται, σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 3.6.1999, µε 
οποιαδήποτε συνταγµατική διάταξη.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος συµφώνησε µε την πιο πάνω εισήγησή µου. 

(δ) Παραποµπές στο δικαστήριο. Σχεδόν για όλες τις παραποµπές στο δικαστήριο για 
σκοπούς καθορισµού της αποζηµίωσης, εκδίδεται εκ συµφώνου απόφαση του δικαστηρίου, µε 
ποσά αποζηµίωσης πάντοτε µεγαλύτερα από τα προσφερόµενα από το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, ενώ αυτές για τις οποίες εκδίδεται απόφαση δικαστηρίου είναι ελάχιστες, από τις 
οποίες µόνο περίπου το 1/3 είναι υπέρ του Τµήµατος. Νοουµένου ότι θα γίνονται αντικειµενικές 
εκτιµήσεις, οι οποίες θα µπορούν να τεκµηριωθούν στο δικαστήριο από τους εµπειρογνώµονες-
εκτιµητές του Τµήµατος, µε παράθεση επιστηµονικών κριτηρίων, εξέφρασα την άποψη ότι το 
Τµήµα θα πρέπει να επιδιώκει την εκδίκαση των υποθέσεων και µόνο σε περιπτώσεις,  όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν, να γίνεται συµβιβασµός, όπως π.χ. σε περιπτώσεις όπου η διαφορά στην 
εκτίµηση δεν είναι σηµαντική και ο χρόνος που θα αναλωθεί είναι δυσανάλογος, σύµφωνα και µε 
τη διαδικασία που αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Εισαγγελέα, ηµερ. 2.5.2000 και 
6.6.2005.  Αυτό θα ενίσχυε την εµπιστοσύνη του κοινού προς τις εκτιµήσεις του Τµήµατος. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια, σε συνεργασία πάντα µε το Γενικό 
Εισαγγελέα, να εκδικαστούν οι υποθέσεις, ειδικά στις περιπτώσεις όπου αυτές είναι 
εµπεριστατωµένες και επιπρόσθετα ανέφερε ότι η ισχυροποίηση της θέσης του Τµήµατος µε πλέον 
αντικειµενικές και αξιόπιστες εκτιµήσεις µπορεί να επιτευχθεί µε την πρόσληψη ικανοποιητικού 
αριθµού πτυχιούχων εκτιµητών. 

(ε) Κανονισµοί.  Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων των περί Αναγκαστικής 
Απαλλοτριώσεως Νόµων, εισηγήθηκα τη θέσπιση σχετικών Κανονισµών, όπως προνοείται στο 
άρθρο 21 του βασικού Νόµου.  

Η θέση του Τµήµατος είναι ότι η σύνταξη των Κανονισµών θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της 
υπό µελέτη τροποποίησης του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόµου του 1962 (Ν15/62). 

Απαλλοτριώσεις για τις οποίες οι αναθεωρηµένες εκτιµήσεις των αποζηµιώσεων του 
Τµήµατος δεν στοιχειοθετούνται επαρκώς.  Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου οι 
εκτιµήσεις του Τµήµατος για σκοπούς αποζηµιώσεων,  δεν στοιχειοθετούνται επαρκώς ή/και δεν 
δικαιολογούνται µε βάση αντικειµενικά, και επιστηµονικά στοιχεία.  Ενδεικτικά παραδείγµατα 
αναφέρονται πιο κάτω:  

(α)  Απαλλοτρίωση για Αρχαιολογικούς σκοπούς - Πόλη Χρυσοχούς.  Από την 
απαλλοτρίωση επηρεάστηκαν τρία τεµάχια για τα οποία η αρχική εκτίµηση του Τµήµατος 
ανερχόταν σε £2.169.000. Για το ένα τεµάχιο, οι ιδιοκτήτες αποδέχθηκαν µε επιφύλαξη την 
προσφερόµενη αποζηµίωση ύψους £607.000 ενώ εκκρεµεί σχετική παραποµπή στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο.  Για τα άλλα δύο τεµάχια, οι δύο  συνιδιοκτήτες δεν αποδέχθηκαν τις προσφορές του 
Τµήµατος ηµεροµηνίας 3.9.2004 για  συνολική αποζηµίωση £1.562.000 και αντιπρότειναν το ποσό 
των £1.820.000.  Το ποσό αυτό έγινε τελικά αποδεκτό από το Τµήµα το οποίο  στις 4.10.2004 
αναπροσάρµοσε τις εκτιµήσεις του και ακολούθησαν οι σχετικές πληρωµές. 

Εξέφρασα την διαφωνία µου µε τον τρόπο που το Τµήµα χειρίστηκε  την πιο πάνω  περίπτωση και 
ανέφερα ότι η αναθεωρηµένη εκτίµηση του Τµήµατος δεν στοιχειοθετείται επαρκώς.   Επισήµανα, 
το γεγονός ότι στην αναθεωρηµένη εκτίµηση διαφοροποιήθηκε το πλεονέκτηµα στα δύο υπό 
εκτίµηση κτήµατα σε ότι αφορά τη θέση, θέα και πολεοδοµική ζώνη, στοιχεία τα οποία ήταν 
δεδοµένα τόσο κατά την αρχική όσο και κατά την αναθεωρηµένη εκτίµηση χωρίς να 
διαφοροποιηθούν σε διάστηµα ενός µηνός.  Επίσης το Τµήµα προέβηκε σε διόρθωση στοιχείων 
που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική εκτίµηση, αλλά δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια για 
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να αποκαταστήσει µε τον ίδιο τρόπο τους  επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες του πρώτου τεµαχίου στους 
οποίους η αποζηµίωση καταβλήθηκε µεταγενέστερα.  

Εξέφρασα την άποψη ότι, σε περιπτώσεις που γίνονται διαφοροποιήσεις στην αρχική εκτίµηση, 
νοουµένου ότι αυτές δικαιολογούνται, θα ήταν ορθό και δίκαιο το Τµήµα να τροποποιεί τις 
προσφερόµενες αποζηµιώσεις που δικαιούνται όλοι οι   επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες και γενικά  θα 
πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να προστατεύει τα δικαιώµατα των πολιτών µέσα στα 
πλαίσια της χρηστής διοίκησης και του Νόµου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, έχει γίνει ανάλογη αναθεώρηση της εκτίµησης 
και για το τρίτο τεµάχιο γης για το οποίο εκκρεµεί παραποµπή στο ∆ικαστήριο, ως ήταν και η 
εισήγησή µου.  Η αναθεωρηµένη εκτίµηση του Τµήµατος δηλώθηκε ήδη στο ∆ικαστήριο. 

(β)  Απαλλοτρίωση  για την Κατασκευή Ανισόπεδου Κυκλοφοριακού Κόµβου στη συµβολή 
των Λεωφ. Στροβόλου και Τροόδους.  Για συγκεκριµένο τεµάχιο γης για το οποίο η αρχική 
εκτίµηση ανερχόταν σε  £158.000 καταβλήθηκε τελικά, µετά από διαπραγµατεύσεις που έγιναν,  
ποσό  £200.000 µαζί µε τόκους ύψους £40.882, που δικαιολογήθηκε µε αναθεωρηµένη εκτίµηση.  

Εξέφρασα την άποψη ότι η αύξηση της αγοραίας αξίας στην αναθεωρητική έκθεση, δεν 
δικαιολογείται από τα συγκριτικά στοιχεία στην περιοχή και από τις αγοραίες αξίες που 
υιοθετήθηκαν από το ίδιο το Τµήµα για άλλα επηρεαζόµενα τεµάχια από την συγκεκριµένη 
απαλλοτρίωση.  

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι  τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας µου για το θέµα έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι γίνεται προσπάθεια από το Τµήµα 
για εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πληροφοριών πριν την συµπλήρωση της αρχικής εκτίµησης 
ώστε να αποφεύγονται οι αναθεωρήσεις εκτιµήσεων.   Ανέφερε επίσης ότι µε την προτεινόµενη 
τροποποίηση της νοµοθεσίας, η κατάσταση αναµένεται ότι θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο.    

Απαλλοτριώσεις για τις οποίες οι αρχικές εκτιµήσεις των αποζηµιώσεων του Τµήµατος 
είναι ιδιαίτερα χαµηλές και δεν στοιχειοθετούνται επαρκώς.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις οι αρχικές εκτιµήσεις του Τµήµατος είναι ιδιαίτερα χαµηλές καθότι δεν λαµβάνονται υπόψη ή 
δεν αξιολογούνται ορθά βασικά στοιχεία τα οποία είναι σε γνώση του Τµήµατος κατά την ετοιµασία της 
αρχικής εκτίµησης. Ως αποτέλεσµα, οι ιδιοκτήτες διεκδικούν ψηλότερα ποσά αποζηµιώσεων και 
αναγκάζονται πολλές φορές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη (καταχώριση σχετικών παραποµπών) µε 
όλα τα επακόλουθα όπως καθυστέρηση στη καταβολή των αποζηµιώσεων, καταβολή ψηλών ποσών 
τόκων, αµφισβήτηση από τους πολίτες της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων του Τµήµατος και ειδικά των 
αρχικών εκτιµήσεων, ενώ τίθεται και θέµα χρηστής διοίκησης.    

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της απαλλοτρίωσης για την βελτίωση του τουριστικού παραλιακού 
δρόµου στη Λεµεσό – Ξενοδοχείο Holiday Inn (πρώην Τσιέρτσιλ).  Από την εν λόγω απαλλοτρίωση 
επηρεάστηκαν 36 τεµάχια για τα οποία η αρχική εκτίµηση του Τµήµατος ανερχόταν σε £1.711.154 
ενώ µέχρι το Νοέµβριο 2007 είχε γίνει αποδοχή κατόπιν διαπραγµατεύσεων (µε ή χωρίς 
καταχώριση παραποµπής) για συνολικό ποσό £2.615.333, καταβλήθηκε ποσό £2.615.093 και 
επιπρόσθετα τόκοι ύψους £925.730 ή ποσοστό 35,4% επί του ποσού της αποζηµίωσης.     

Στην συγκεκριµένη περίπτωση ένα µέρος αρκετών από τα επηρεαζόµενα κτήµατα ανήκε σε 
εµπορική ζώνη και το υπόλοιπο σε οικιστική, αλλά κατά την ετοιµασία της αρχικής εκτίµησης σε 
αρκετές περιπτώσεις το Τµήµα δεν έλαβε υπόψη το Τοπικό Σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο υπάρχει 
η δυνατότητα διείσδυσης της εµπορικής ζώνης εντός της οικιστικής.  Επίσης σε αρκετές 
περιπτώσεις, ενώ ολόκληρο το µέρος που απαλλοτριωνόταν ανήκε σε εµπορική ζώνη η αξία της 
οποίας κυµαινόταν σε £800 - £1000/τµ,  το Τµήµα έκρινε σκόπιµο όπως υιοθετήσει ως αγοραία 
αξία, για σκοπούς εκτίµησης, το µέσο όρο της αξίας της εµπορικής και της οικιστικής ζώνης, 
περίπου £400/τµ.  Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, τα ποσά της αρχικής εκτίµησης ήταν ιδιαίτερα 
χαµηλά, απαιτήθηκαν να γίνουν χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις ή/και καταχώριση παραποµπών 
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για τις οποίες ο συµβιβασµός ή/και η έκδοση απόφασης έγινε σε ορισµένες περιπτώσεις µετά 
πάροδο 5 και πλέον ετών από την ηµέρα της Γνωστοποίησης της Απαλλοτρίωσης ενώ το Κράτος 
επιβαρύνθηκε, µεταξύ άλλων, µε ψηλά ποσά τόκων.   

Προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για έργα Απαλλοτρίωσης.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας που απαλλοτριώθηκε, οι οποίοι προσέφυγαν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο διεκδικώντας να τους επιστραφεί η περιουσία τους, καθότι εντός της προθεσµίας των 
τριών ετών από της απαλλοτρίωσης που προνοεί το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
(άρθρο 23) και ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος δεν χρησιµοποιήθηκε η 
απαλλοτριωθείσα ακίνητη ιδιοκτησία για το σκοπό της απαλλοτρίωσης και/ή ο σκοπός της 
απαλλοτρίωσης δεν κατέστη εφικτός και /ή εγκαταλείφθηκε.   Στις περιπτώσεις αυτές, οι αιτητές 
διεκδικούν την επιστροφή των απαλλοτριωθέντων τµηµάτων γης έναντι της τιµής κτήσης τους 
όπως προβλέπει το άρθρο 15(1) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου.  Προκειµένου 
να αποφευχθεί η επιστροφή και η επαναπαλλοτρίωση της συγκεκριµένης ακίνητης ιδιοκτησίας µε 
σηµερινές τιµές, το Κράτος, µέσω του Γενικού Εισαγγελέα, επιδιώκει εξώδικη διευθέτηση µε την 
καταβολή εύλογης αποζηµίωσης στους αιτητές. 

Επισήµανα το γεγονός ότι ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το κράτος επιβαρύνεται µε πρόσθετα 
ποσά αποζηµίωσης προς τους ιδιοκτήτες,  µε διοικητικό και άλλο κόστος και τα πιο πάνω θα 
µπορούσαν να αποφευχθούν µε καλύτερο προγραµµατισµό των κυβερνητικών έργων, του χρόνου 
δηµοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και του σχετικού ∆ιατάγµατος ή/και την  έγκαιρη 
εκτέλεση των έργων αυτών από τις απαλλοτριούσες Αρχές.  Επιπρόσθετα ανέφερα το γεγονός ότι 
το θέµα της µη επίτευξης του σκοπού της απαλλοτρίωσης εντός της προθεσµίας που θέτει το 
Σύνταγµα και ο περί Απαλλοτριώσεων Νόµος, δηµιουργεί πολύπλοκα προβλήµατα και επισήµανα 
ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις, σε 
συνεργασία µε τον Γενικό Εισαγγελέα και όλα τα εµπλεκόµενα Τµήµατα και Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.   

Η άποψη του Τµήµατος είναι ότι το σηµαντικό αυτό θέµα αφορά στις απαλλοτριούσες Αρχές, οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για τον όλο συντονισµό και διεκπεραίωση του έργου που αναλαµβάνουν να 
επιτελέσουν. 

Τόκοι πάνω στα ποσά των αποζηµιώσεων για σκοπούς απαλλοτρίωσης.  Με αφορµή την 
καταβολή ψηλών ποσών τόκων πάνω στα ποσά των απαλλοτριώσεων, εισηγήθηκα όπως 
µελετηθεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας, ώστε, στους ενδιαφερόµενους 
που προσφεύγουν στο δικαστήριο για καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης, να καταβάλλεται ή 
να κατατίθεται σε πίστη τους, ευθύς µετά την καταχώριση της αίτησης στο ∆ικαστήριο, το ποσό της 
προσφερόµενης αποζηµίωσης συν τόκους από την ηµεροµηνία Γνωστοποίησης της 
Απαλλοτρίωσης, και ακολούθως να καταβάλλεται τόκος µόνο στο ποσό της διαφοράς µεταξύ της 
αρχικής προσφοράς και του τελικού ποσού αποζηµίωσης που συµφωνείται/καθορίζεται στο 
δικαστήριο.  Επίσης σε περιπτώσεις που ο επηρεαζόµενος δεν ανταποκρίνεται  στην προσφορά 
του Τµήµατος για σκοπούς αποζηµίωσης και καθυστερεί να καταχωρίσει παραποµπή στο 
∆ικαστήριο,  το Τµήµα να προχωρεί το ίδιο σε καταχώριση σχετικής παραποµπής στο ∆ικαστήριο. 

Με αυτό τον τρόπο όχι µόνο θα περιοριστεί το ποσό που καταβάλλει το κράτος για 
απαλλοτριώσεις υπό µορφή τόκων αλλά θα περιοριστεί και το ύψος του ποσού που καταβάλλεται 
κυρίως για δικηγορικά έξοδα αφού θα υπολογίζονται µε βάση το επί πλέον ποσό που κερδήθηκε 
και όχι το συνολικό  ποσό της αποζηµίωσης. 

Εισηγήθηκα επίσης να µελετηθεί το ενδεχόµενο εισαγωγής στον σχετικό Νόµο περιοριστικής 
πρόνοιας για το χρόνο εντός του οποίου η απαλλοτριούσα Αρχή ή κάθε ενδιαφερόµενο  πρόσωπο, 
µπορεί µε αίτηση να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να προβεί στον καθορισµό της καταβλητέας 
αποζηµίωσης. 
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Καθυστέρηση στην καταβολή αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων. Παρατηρείται µεγάλη 
καθυστέρηση στην καταβολή των πιο πάνω αποζηµιώσεων, η οποία οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη 
χρονοβόρα διαδικασία µέχρι τον καθορισµό του τελικού ποσού της αποζηµίωσης.  Ως αποτέλεσµα, 
στο τέλος κάθε χρόνου εκκρεµούν σηµαντικά ποσά αποζηµιώσεων, περιλαµβανοµένων και 
οφειλών προς το Ταµείο  ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενώ το Κράτος επιβαρύνεται 
µε πολύ ψηλά ποσά τόκων.  

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι η µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται 
οφείλεται κυρίως στις διαδικασίες που προβλέπει ο σχετικός Νόµος των απαλλοτριώσεων και στην 
αδυναµία του Γραφείου Προγραµµατισµού να παραχωρεί έγκαιρα τα απαιτούµενα κονδύλια. 

Μητρώο Αποζηµιώσεων για τουρκοκυπριακές περιουσίες που απαλλοτριώθηκαν.  
Εισηγήθηκα όπως δηµιουργηθεί ειδικό Μητρώο Αποζηµιώσεων στο οποίο να καταχωριθούν όλα 
τα στοιχεία για αποζηµιώσεις που αφορούν σε απαλλοτριώσεις Τουρκοκυπριακών περιουσιών, 
συµπεριλαµβνοµένων των αποζηµιώσεων που ήδη καταβλήθηκαν προς όφελος των ιδιοκτητών 
καθώς και τα οφειλόµενα ποσά. 

Απαλλοτριώσεις γης οι οποίες ατόνησαν.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις Γνωστοποίησης 
Απαλλοτριώσεων για τις οποίες δεν εκδόθηκε το ∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης εντός της προθεσµίας 
των δώδεκα µηνών που προβλέπει ο Νόµος και ως εκ τούτου οι απαλλοτριώσεις  ατόνησαν.  Ως 
αποτέλεσµα, απαιτείται εκ νέου δηµοσίευση της απαλλοτρίωσης, ενώ το Κράτος θα επιβαρυνθεί µε 
πρόσθετα διοικητικά και άλλα έξοδα, µεταξύ των οποίων και αυξηµένες αποζηµιώσεις, λόγω 
αυξήσεων στην αξία της γης.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

(α)  Στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης για την ασφαλτόστρωση, βελτίωση και εγγραφή του 
δρόµου Παρεκκλησιά – Αρµενοχώρι όπου η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης έγινε στις 23.12.2003, 
το ∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης δεν εκδόθηκε εντός της προθεσµίας που προβλέπει ο Νόµος και η 
απαλλοτρίωση ατόνησε.  Παρατήρησα ότι η νέα Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης και το ∆ιάταγµα 
Απαλλοτρίωσης δηµοσιεύτηκαν τον Ιούλιο 2007 και τον Μάρτιο 2008 αντίστοιχα, για σκοπούς 
προώθησης του έργου το οποίο κρίθηκε ως επείγον και είχε προγραµµατιστεί µέσα στα πλαίσια 
της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 25.5.1998. 

(β)  Η απαλλοτρίωση για την  κατασκευή νέου δρόµου σε αντικατάσταση δρόµου που αποκόπηκε 
από την κατασκευή του Φράγµατος ∆ιπόταµου, ατόνησε για δεύτερη φορά (η πρώτη 
Γνωστοποίηση έγινε στις 23.1.2004, και η δεύτερη στις 20.4.2006) ενώ άρχισε το Μάιο του 2007 
νέα διαδικασία απαλλοτρίωσης.   Μέχρι τον Ιούλιο του 2008 εκκρεµούσε η δηµοσίευση νέας 
Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης για σκοπούς προώθησης του έργου. 

Εξέφρασα την άποψη  όπως το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας συνεργάζεται στενά µε 
όλα τα εµπλεκόµενα Τµήµατα, τα οποία και ενεργούν ως αρµόδια Αρχή, ώστε τόσο η 
Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης όσο και το ∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης να δηµοσιεύονται έγκαιρα, 
για αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων για το Κράτος.   

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι οι απαλλοτριούσες Αρχές είναι καθ’ όλα υπεύθυνες 
τόσο για τη διεκπεραίωση των έργων, όσο και για την έγκαιρη δηµοσίευση των ∆ιαταγµάτων 
Απαλλοτρίωσης.  

Σχέδιο επαναχωροµέτρησης της ελεύθερης περιοχής Κύπρου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
απόφαση του ηµερ. 13.10.1999, ενέκρινε την υλοποίηση του σχεδίου επαναχωροµέτρησης της 
ελεύθερης περιοχής Κύπρου και την αντικατάσταση όλων των υφιστάµενων γραφικών κτηµατικών 
σχεδίων µε νέα ψηφιακά, ψηλής ακρίβειας και πιστότητας. Η επαναχωροµέτρηση υπολογίστηκε ότι 
θα περατωθεί σε διάστηµα επτά χρόνων (2000-2006), µε συνολικό κόστος περίπου £27.500.000. 

Για την περίοδο 2000-2003 η δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε περιορίστηκε στο ποσό των 
£1.175.342.  Η δαπάνη για τα έτη 2007, 2006, 2005 και 2004 σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος, 
ανήλθε σε περίπου £715.340, £843.880, £819.800 και £800.000 αντίστοιχα.  Επισήµανα ότι δεν 
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έχει επιτευχθεί η υλοποίηση του σχεδίου επαναχωροµέτρησης µέσα στο χρονοδιάγραµµα που 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και ζήτησα να πληροφορηθώ για τα µέτρα που προτίθεται 
να πάρει το Τµήµα για προώθηση του σηµαντικού αυτού έργου. Συναφώς αναφέρεται ότι τα 
δεδοµένα της επαναχωροµέτρησης εντάσσονται και καταχωρούνται στο Σύστηµα Πληροφοριών 
Γης (ΣΠΓ), στη χωροµετρική βάση δεδοµένων.  Παρατήρησα ότι µέχρι τις 31.12.2007 έχουν 
εισαχθεί στο ΣΠΓ από σύνολο περίπου 1 100 000 µόνο 100 440 τεµάχια γης ή ποσοστό 9,1% 
(7,54% µέχρι τις 31.12.2006). 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι οι πρόνοιες του προηγούµενου στρατηγικού σχεδίου όπως 
έγκαιρη εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισµού και κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, 
ανάθεση εργασιών στον ιδιωτικό τοµέα, µίσθωση υπηρεσιών κατάλληλου προσωπικού, δεν έχουν 
υλοποιηθεί.  Ως αποτέλεσµα οι εργασίες που έχουν συµπληρωθεί µέχρι σήµερα καλύπτουν ένα 
µικρό ποσοστό του όλου έργου.  Επιπρόσθετα ανέφερε ότι το Τµήµα, λόγω της καθυστέρησης που 
παρατηρείται και λαµβάνοντας υπόψη τα οφέλη που θα προκύψουν από το σηµαντικό αυτό έργο, 
καθώς επίσης και τις µέχρι σήµερα εµπειρίες και τα νέα δεδοµένα, έχει ετοιµάσει νέο 
αναθεωρηµένο στρατηγικό σχέδιο για την επαναχωροµέτρηση, το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία 
προώθησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.   

Έργο Συλλογής Επεξεργασίας και Ταξινόµησης ∆εδοµένων στο Σύστηµα Πληροφοριών 
Γης.  Η καταχώριση των στοιχείων στο Σύστηµα άρχισε το 2000 που τέθηκε σε λειτουργία το ΣΠΓ 
και έκτοτε συνεχίζεται η συλλογή, επεξεργασία και καταχώριση των στοιχείων η οποία όµως  
φαίνεται να παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση  ιδιαίτερα στις Επαρχίες Λεµεσού, Λάρνακας και 
Πάφου.  Αναφέρεται ότι, όπως υπολογίστηκε αρχικά, το κτηµατολογικό και το γεωγραφικό µέρος 
του ΣΠΓ θα ολοκληρώνονταν µέχρι το 2003 και το εκτιµητικό µέρος µέχρι το 2005.  Μέχρι τις 
31.12.2007, έχουν καταχωριστεί  στην κτηµατολογική βάση δεδοµένων 984 705 εγγραφές που 
αφορούν σε περιοχές (∆ήµοι/Κοινότητες) της ελεύθερης Κύπρου από τις συνολικά 1 340 000 
εγγραφές/ιδιοκτησίες περίπου που υπολογίζονται ότι θα καταχωριστούν  (ποσοστό 73,5%) και 
επιπρόσθετα 45 478 ιδιοκτησίες κατεχοµένων περιοχών (επαρχίας Λευκωσίας).  Αναφορικά µε το 
εκτιµητικό µέρος του Συστήµατος Πληροφοριών Γης του Τµήµατος το οποίο διεξάγεται για 
σκοπούς επανεκτίµησης, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό µόνο 12% ενώ για το γεωγραφικό µέρος 
έχει ολοκληρωθεί περίπου το 98% της όλης εργασίας, σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι οι λόγοι για την καθυστέρηση στη συµπλήρωση του έργου 
της συλλογής δεδοµένων, είναι κυρίως το ψηλό ποσοστό λαθών ή παραλείψεων που προκύπτουν 
κατά τη διαδικασία της συλλογής κτηµατολογικών και γεωγραφικών δεδοµένων, το καθεστώς 
απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού µε τα γνωστά προβλήµατα που παρουσιάζει, η µειωµένη 
ανταπόκριση του προσωπικού για υπερωριακή εργασία κατά τα έτη 2001-2007 και η καθυστέρηση 
στην παραλαβή του απαιτούµενου εξοπλισµού. 

Έκθεση Αξιολόγησης του Συστήµατος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ).  Το έργο του Συστήµατος 
Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) το οποίο αφορά στη µηχανογράφηση των λειτουργιών του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2000 µε καθυστέρηση 30 
µηνών και µε συνολικό κόστος £12.759.844.  Η έκθεση αξιολόγησης του έργου ετοιµάστηκε µε 
σηµαντική καθυστέρηση και συγκεκριµένα τον Απρίλιο του 2007 κατόπιν υπόδειξης από την 
Υπηρεσία µου, σε αντίθεση µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 14.10.1998 που 
προνοεί ετοιµασία σχετικής έκθεσης ένα χρόνο µετά την παραλαβή στρατηγικού έργου 
µηχανογράφησης.  

Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης του έργου, θα πρέπει να ετοιµαστεί και υλοποιηθεί πλάνο για 
διόρθωση των δεδοµένων του ΣΠΓ, να γίνει επανασχεδιασµός των εργασιών του Τµήµατος και να 
καταργηθούν οι χειρόγραφες διαδικασίες που γίνονται παράλληλα µε τη λειτουργία του ΣΠΓ. 

Αιτήσεις που εκκρεµούν στο Τµήµα για οριζόντιο/κάθετο διαχωρισµό.  Παρατηρήθηκε ότι στα 
διάφορα Επαρχιακά Κτηµατολογικά Γραφεία εκκρεµούν συνολικά 223 υποθέσεις για έκδοση 2 566 
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τίτλων ιδιοκτησίας για διαµερίσµατα,  συγκροτήµατα κατοικιών και οικόπεδα, µετά από αιτήσεις για 
κάθετο ή οριζόντιο διαχωρισµό, που υποβλήθηκαν στο Τµήµα µέχρι το Νοέµβριο του 2005.  Οι 
υποθέσεις αυτές αφορούν αιτήσεις για διαχωρισµό 4 και άνω διαµερισµάτων ή κατοικιών ή 
οικοπέδων για τις οποίες κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα.  Επιπρόσθετα εκκρεµούν 896 
υποθέσεις για έκδοση 11 446 τίτλων ιδιοκτησίας, µετά από αίτηση για κάθετο ή οριζόντιο 
διαχωρισµό που υποβλήθηκε στο Τµήµα µέσα στο  2006 και 2007.  Οι υποθέσεις αυτές αφορούν 
σε αιτήσεις για διαχωρισµό 5 και άνω διαµερισµάτων ή κατοικιών ή οικοπέδων για τις οποίες 
επίσης κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα.   

Επειδή η προώθηση των πιο πάνω υποθέσεων, µε τη διεξαγωγή των αναγκαίων χωροµετρικών 
και άλλων εργασιών από το Τµήµα, θα έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση των σχετικών τίτλων στους 
δικαιούχους και, κατ’ επέκταση, την είσπραξη µεταβιβαστικών τελών από το Κράτος, εισηγήθηκα 
όπως  το Τµήµα ενεργήσει µε ταχύτερο ρυθµό προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι η µη έγκαιρη προώθηση των υποθέσεων αυτών δεν οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στο Τµήµα αλλά στη µη προσκόµιση από τους ενδιαφερόµενους των 
απαραίτητων εγγράφων. 

Μη εφαρµογή των όρων αδειών χρήσης.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις αδειών χρήσης στις 
οποίες οι όροι του συµβολαίου δεν έχουν τηρηθεί και ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο το 
Τµήµα έχει καθορίσει µηχανισµούς ελέγχου των όρων των συµβολαίων αναφορικά µε τις 
µισθώσεις/άδειες χρήσης κρατικής γης και αν αυτοί εφαρµόζονται.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο 
κάτω παραδείγµατα. 

(α) Στις 28.8.2000 υπογράφηκε άδεια χρήσης κρατικής γης µε συγκεκριµένη εταιρεία για χρήση 
µέρους κρατικού τεµαχίου γης στη Λάρνακα έκτασης 357 τ.µ. µαζί µε το υφιστάµενο υποστατικό 
και µε ετήσιο τέλος χρήσης  £2.750. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο ο αδειούχος έπρεπε να 
εξασφαλίσει µέσα σε περίοδο ενός χρόνου από την ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας, χαλάρωση 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόµου Κεφ. 59, όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα καθώς και τις απαραίτητες από την κειµένη νοµοθεσία πολεοδοµική 
άδεια και άδεια οικοδοµής.  Παρατήρησα ότι ο αδειούχος µέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν είχε 
εξασφαλίσει την σχετική χαλάρωση και την απαραίτητη πολεοδοµική και οικοδοµική άδεια, 
σύµφωνα µε το σχετικό όρο του συµβολαίου. 

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι ο αδειούχος έχει ήδη εξασφαλίσει την 
πολεοδοµική άδεια και προβαίνει σε διαβήµατα για εξασφάλιση της άδειας οικοδοµής.  Επίσης 
ανέφερε ότι για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων των συµβάσεων κρατικής γης, 
ετοιµάζεται µηχανογραφηµένο σύστηµα, κατόπιν  εισήγησης της Υπηρεσίας µου. 

(β) Στις 27.2.2006 παραχωρήθηκε άδεια χρήσης κρατικής γης σε συγκεκριµένη εταιρεία και 
υπογράφτηκαν τα σχετικά έγγραφα, για χρήση παραλιακής γης στον Άγιο Αθανάσιο Λεµεσού, 
συνολικής έκτασης 581 τ.µ. για τουριστικούς σκοπούς.  Σύµφωνα µε το συµβόλαιο ο αδειούχος 
έπρεπε να εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση και χρήση της παραλίας από το κοινό και για το 
σκοπό αυτό να τοποθετήσει πινακίδες µε τις οποίες να γνωστοποιείται στο κοινό ότι έχει δικαίωµα 
χρήσης της ζώνης του αιγιαλού. Επίσης υπάρχει πρόνοια σύµφωνα µε την οποία ο  αδειούχος δεν 
θα ανεγείρει πάνω στο ακίνητο οποιαδήποτε άλλα έργα χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.   

Από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκε ότι οι πιο πάνω όροι  του συµβολαίου δεν 
έχουν τηρηθεί και ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο το Τµήµα έχει καθορίσει µηχανισµούς 
ελέγχου των όρων των συµβολαίων αναφορικά µε τις µισθώσεις/άδειες χρήσης κρατικής γης και αν 
αυτοί εφαρµόζονται. 

Σε απάντησή του ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι το Τµήµα δεν έχει καθορίσει 
µηχανισµούς ελέγχου της εφαρµογής των όρων των συµβολαίων µισθώσεων/αδειών χρήσης λόγω 
έλλειψης προσωπικού.  
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Καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων για µίσθωση/άδεια χρήσης κρατικής γης.   Η 
εξέταση των αιτήσεων για µίσθωση/άδεια χρήσης κρατικής γης καθυστερεί σηµαντικά από το 
Τµήµα (µέχρι και 10 χρόνια σε µερικές περιπτώσεις) µε αποτέλεσµα οι αιτητές σε ορισµένες 
περιπτώσεις παύουν να ενδιαφέρονται ενώ το Τµήµα συνεχίζει την διαδικασία εξέτασης της 
αίτησης δαπανώντας πολύτιµο χρόνο.   Εισηγήθηκα όπως προτού  ετοιµαστεί η σχετική έκθεση 
του Τµήµατος προς την Υπουργική Επιτροπή, ειδικά στις περιπτώσεις που είχε καθυστερήσει η 
εξέταση της αίτησης, το Τµήµα να επιβεβαιώνει κατά πόσο ο αιτητής εξακολουθεί να ενδιαφέρεται 
ώστε να αποφεύγεται αχρείαστη εργασία.  Επίσης το Τµήµα να επιβεβαιώνει κατά πόσο κατά την 
περίοδο εξέτασης των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι κάνουν ήδη χρήση της κρατικής γης ώστε να 
υπολογίζονται και απαιτούνται ενδιάµεσα οφέλη. 

Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η γενική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται στην ελεγχόµενη από το Κράτος περιοχή άρχισε το 1982 και συµπληρώθηκε το 1992.  
Έκτοτε δεν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία για επανεκτίµηση των ακινήτων, στις περιπτώσεις 
ανέγερσης νέων κτιρίων, προσθηκών, αλλαγής πολεοδοµικών ζωνών κ.λπ.  Με σχετικές επιστολές 
µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος ανέφερα ότι, λόγω της παράλειψης αυτής, υπάρχει απώλεια 
σηµαντικών  εσόδων, τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για τις Τοπικές Αρχές, αφού για τον 
υπολογισµό του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, του δηµοτικού τέλους, του τέλους βελτιώσεως και 
των αποχετευτικών τελών λαµβάνεται υπόψη η αγοραία αξία κατά την 1.1.1980. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, στις περιπτώσεις ανάπτυξης ακινήτων, αυτά 
επανεκτιµώνται µόνο όταν το ζητούν οι αρµόδιες ∆ηµοτικές Αρχές. 

Επισήµανα το γεγονός ότι σε πρόσφατες επιστολές του Προέδρου του Συµβουλίου Αποχετεύσεων 
Παραλιµνίου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, εγέρθηκε έντονα το θέµα των επανεκτιµήσεων των ακινήτων στα 
όρια του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιµνίου.  Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
ανέφερε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν γίνονται επανεκτιµήσεις στην περιοχή του 
Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα αφού όπως εκτιµάται 
η απώλεια των εσόδων για την περίοδο αυτή ίσως να ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο λίρες.  Αναφέρεται 
επίσης ότι από τις 330 περιπτώσεις επανεκτιµήσεων που ζητήθηκαν από το Συµβούλιο, 
διεκπεραιώθηκαν 78 επανεκτιµήσεις από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (κατάλογος 
επανεκτιµήσεων δόθηκε στις 2.5.2007) οι οποίες όµως στην συντριπτική τους πλειοψηφία (74) 
αφορούν στην οικιστική περιοχή όπου οι αναπτύξεις δεν είναι τόσο µεγάλες ενώ ολόκληρη η 
τουριστική περιοχή Παραλιµνίου παραµένει µε τις εκτιµηµένες αξίες που είχε πριν από τέσσερα έτη 
όταν τα κτήµατα ήταν χωράφια και φορολογούνται µέχρι σήµερα ως τέτοια παρά το γεγονός ότι 
έχει συντελεστεί σ΄ αυτά µεγάλη ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα επισήµανα το γεγονός ότι, η µη επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηµιουργεί  
άνιση µεταχείριση των πολιτών. Ενδεικτικά ανέφερα ότι πολλοί, ενώ είναι ιδιοκτήτες επαύλεων 
ή/και κτιρίων σηµαντικής αξίας, καλούνται να καταβάλουν φόρους µε βάση τη γενική εκτίµηση 
1.1.1980, όταν στη θέση των επαύλεων/κτιρίων υπήρχαν χωράφια/οικόπεδα και φορολογούνται 
ως τέτοια ενώ την ίδια στιγµή κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες µικρών οικιών, καλούνται να πληρώσουν 
ψηλότερα ποσά φόρων επειδή είχαν ήδη κτισµένα τα σπίτια τους κατά την 1.1.1980 και 
φορολογούνται επί της αξίας της γης και των κτιρίων, σύµφωνα µε την τελευταία γενική εκτίµηση.  

Ενόψει των πιο πάνω και δεδοµένου ότι η ακίνητη ιδιοκτησία σε τιµές 1.1.1980, αποτελεί βάση για 
διάφορες φορολογίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάποιες από τις σχετικές νοµοθεσίες δυνατό να 
χρήζουν σχετικής τροποποίησης, αλλά και για λόγους ενηµέρωσης και εκσυγχρονισµού των 
κτηµατολογικών µητρώων του Τµήµατος, υπέδειξα ότι η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας 
σε τιµές 1.1.1980, από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας,  είναι επιβεβληµένη. 

Εισηγήθηκα όπως το  Τµήµα  λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για προώθηση της επανεκτίµησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, δίδοντας προτεραιότητα στις περιοχές όπου παρατηρείται σηµαντική 
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ανάπτυξη δηλ. στους ∆ήµους και στις παράλιες/τουριστικές περιοχές, για τις οποίες η απώλεια 
εσόδων τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για τις τοπικές Αρχές είναι σηµαντική. Επίσης εισηγήθηκα 
όπως το Τµήµα συνεργαστεί στενά µε άλλα αρµόδια Τµήµατα και Αρχές, ώστε να του 
κοινοποιούνται έγκαιρα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη γης, ενώ θα πρέπει, σε συνεργασία 
µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, να θεσµοθετηθεί διαδικασία επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας 
κατά τρόπο οικονοµικό και αποτελεσµατικό. 

Εκτίµηση – Επανεκτίµηση συγκεκριµένων ιδιοκτησιών. 

Το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο  Λευκωσίας προέβηκε κατά το 2007 σε επανεκτιµήσεις 
6 588 ακινήτων (4 541 το 2006) σε ∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια για σκοπούς επιβολής τελών 
ακίνητης ιδιοκτησίας και τελών αποχέτευσης που επιβάλλονται από τους ∆ήµους/Κοινοτικά 
Συµβούλια και το Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας, αντίστοιχα.  Από σχετικό έλεγχο της 
Υπηρεσίας µου προέκυψαν διάφορα προβλήµατα που αφορούν κυρίως στην διαδικασία 
επανεκτίµησης και στην καταχώριση των αξιών στο µηχανογραφηµένο σύστηµα, τα οποία 
αναφέρονται πιο κάτω . 

(α) Μη εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία κατά την εκτίµηση 
ή επανεκτίµηση συγκεκριµένων ιδιοκτησιών.  Παρατήρησα ότι το Τµήµα δεν ακολουθεί πιστά 
τη διαδικασία για επανεκτίµηση συγκεκριµένης ιδιοκτησίας όπως αυτή προβλέπεται στο  άρθρο 71 
του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, Κεφ. 224.  Ανέφερα 
σχετικά ότι στην περίπτωση των επανεκτιµήσεων των ακινήτων, δεν αποστέλλεται ειδοποίηση στα 
επηρεαζόµενα πρόσωπα µε σκοπό την ενηµέρωση τους για έγκαιρη υποβολή ένστασης σε 
περίπτωση που διαφωνούν, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.   

(β) Λανθασµένες καταχωρίσεις επανεκτιµήσεων στο µηχανογραφηµένο σύστηµα.  
∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις ακινήτων των οποίων η αξία κατά την 1.1.1980 η οποία ήταν 
καταχωρισµένη στο µηχανογραφικό σύστηµα του Τµήµατος (ΣΠΓ)  διέφερε από την αντίστοιχη 
αξία που ήταν καταχωρισµένη στα κτηµατολογικά µητρώα.  Ως αποτέλεσµα η πληροφόρηση που 
δόθηκε σε ∆ήµους και το Συµβούλιο Αποχέτευσεων ήταν λανθασµένη και κατά συνέπεια τα 
δηµοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας και αποχέτευσης που επιβλήθηκαν, ήταν επίσης λανθασµένα.  
Επισήµανα ότι το πρόβληµα είναι σοβαρό και οφείλεται κυρίως στον ελλιπή εσωτερικό έλεγχο και 
εισηγήθηκα όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Τµήµα για άµεση βελτίωση και 
ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου.  

(γ) Αναθεώρηση αξίας 1.1.1980 µετά από ενστάσεις ιδιοκτητών.  Παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις για τις οποίες το Τµήµα προέβηκε σε επανεκτίµηση ακινήτων σε αξία 1.1.1980 και, 
µετά από διαφωνία των ιδιοκτητών,  προέβηκε σε διαφοροποίηση της επανεκτίµησης 
καταχωρίζοντας στο ειδικό έντυπο µειωµένη αξία, χωρίς όµως να δίδονται σαφείς εξηγήσεις και 
στοιχεία από το Τµήµα που να δικαιολογούν την διαφοροποίηση της επανεκτίµησης. 

Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Προσωρινές ∆ιατάξεις)  Νόµος του 2004 
(Οικοδοµική Αµνηστία).  Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµος 
229(Ι)/2004 προνοούσε προσωρινές διατάξεις για την εγκαθίδρυση µηχανισµού εξασφάλισης 
ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης για ορισµένες υφιστάµενες οικοδοµές και οικόπεδα που δεν είχαν 
εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης.  Ο Νόµος δηµοσιεύτηκε στις 30.7.2004 στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και έθετε χρονικό όριο για υποβολή των σχετικών αιτήσεων µέχρι την 
31.12.2006 ενώ η αρµόδια Αρχή οφείλει να εκδώσει τις αποφάσεις της µέχρι την 31.12.2008.   

Βασικοί σκοποί του Νόµου αυτού φαίνεται να ήταν, αφενός η έκδοση τίτλων για οικίες και 
διαµερίσµατα που παρουσίαζαν προβλήµατα για την τιτλοποίησή τους και αφετέρου η είσπραξη 
σηµαντικών εσόδων που θα προέκυπταν από τις µεταβιβάσεις της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Μετά την λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού, φάνηκε 
ότι η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ περιορισµένη αφού ο αριθµός των σχετικών αιτήσεων 
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που υποβλήθηκαν κυµαίνεται παγκύπρια στις 288.  Αναφέρεται ότι µέχρι σήµερα εγκρίθηκαν ή/και 
εκδόθηκαν 118 ειδικά πιστοποιητικά, 134 αιτήσεις έχουν απορριφθεί ενώ εκκρεµούν άλλες 36 
αιτήσεις.  Ως εκ τούτου φαίνεται ότι οι σκοποί του πιο πάνω Νόµου δεν έχουν επιτευχθεί. 

∆εδοµένου ότι  το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας έχει την αρµοδιότητα για την έκδοση 
τίτλων ιδιοκτησίας και λόγω της περιορισµένης ανταπόκρισης του κοινού το Τµήµα στερήθηκε 
σηµαντικά ποσά εσόδων µε την µορφή µεταβιβαστικών τελών, εισηγήθηκα όπως µελετηθούν οι 
λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία υλοποίησης των στόχων και επιδιώξεων του Νόµου, σε 
συνεργασία µε όλα τα εµπλεκόµενα Τµήµα και φορείς και όπως ληφθούν διορθωτικά µέτρα 
συµπεριλαµβανοµένης της ψήφισης, εν ανάγκη, νέου σχετικού Νόµου ή και τροποποίηση του 
υφιστάµενου Νόµου, ώστε να υλοποιηθούν οι προσδοκώµενοι στόχοι.  

Όπως πληροφορήθηκα γίνονται ήδη προσπάθειες για τροποποίηση του υφιστάµενου Νόµου και το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ανέλαβε να επαναδιατυπώσει προσχέδιο Νοµοσχεδίου το 
οποίο είχε υποβληθεί προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Παρατηρείται 
µεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση ενταλµάτων πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας τα οποία 
εκδίδονται από τα Επαρχιακά ∆ικαστήρια κατόπιν αίτησης του ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων για την είσπραξη καθυστερηµένων φόρων.  Ένας από τους παράγοντες που το Τµήµα 
λαµβάνει υπόψη προτού προβεί στην προώθηση των ενταλµάτων καταναγκαστικής πώλησης, 
είναι η ύπαρξη εµπράγµατων βαρών στα ακίνητα, όπως υποθήκες από Εµπορικές Τράπεζες, που 
προηγούνται των απαιτήσεων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. Σε τέτοια περίπτωση το 
προϊόν της εκποίησης θα κατέληγε ολόκληρο ή µέρος του στις Τράπεζες και όχι στο ∆ηµόσιο. 

∆ιαπιστώθηκαν ωστόσο περιπτώσεις όπου ενώ το εµπράγµατο βάρος που προηγείται εκείνου που 
τοποθετήθηκε από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, είναι ασήµαντο σε ποσό σε σύγκριση µε την 
αξία του ακινήτου, εντούτοις το Τµήµα δεν προχώρησε στην εκτέλεση του εντάλµατος 
καταναγκαστικής πώλησης ακίνητης περιουσίας. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οι περιπτώσεις εκείνες, όπου η δεσµευθείσα ακίνητη περιουσία δεν 
βαρύνεται µε εµπράγµατα δικαιώµατα, θα πρέπει να τυγχάνουν άµεσης προτεραιότητας από το 
Τµήµα ενώ  θα πρέπει να αξιολογούνται όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις και να προωθούνται 
ανάλογα, προκειµένου να εισπράττει η Κυβέρνηση το λαβείν της.  

Μέρος Β 

Αντίθεση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Κανονισµών µε τους περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων Κανονισµούς. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (∆ιάθεση)  Κανονισµοί 
(Κ∆Π 173/89) και οι τροποποιητικοί Κανονισµοί (Κ∆Π 165/90 και Κ∆Π 14/99), που εκδόθηκαν από 
το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, βάσει των οποίων εξετάζονται και εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο οι συµβάσεις µίσθωσης κρατικής γης, περιέχουν διατάξεις/όρους που βρίσκονται σε 
αντίθεση µε τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις 
∆ηµόσιες Αρχές) Κανονισµούς του 2002 (Κ∆Π 92/2002), οι οποίοι εφαρµόζονταν κατ΄ αναλογία και 
στην ενοικίαση γης και κτιρίων, αλλά καταργήθηκαν από 1.5.2004 µε βάση τον περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικό) Νόµο αρ. 144(Ι)/2004, το περιεχόµενο τους όµως 
βρίσκεται σε ισχύ µε βάση Κοινοτικούς Κανόνες. Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις εκµίσθωσης 
κρατικής γης για βιοµηχανικούς σκοπούς, όπου η κρατική γη βρίσκεται µέσα σε βιοµηχανική ζώνη, 
το µίσθωµα καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και η αναθεώρηση του γίνεται, µετά τα 
πρώτα επτά χρόνια και στη συνέχεια κάθε πενταετία, µε βάση την αυξοµείωση του τιµαριθµικού 
δείκτη.  Αντίθετα, βάσει των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων και Κανονισµών,  το 
µίσθωµα έπρεπε να υπολογίζεται πάνω στην αγοραία αξία του ακινήτου (αγοραίο ενοίκιο) και η 
εκµισθωµένη γη να επανεκτιµάται µε βάση τη νέα εκτίµηση της αγοραίας αξίας ανά πενταετία.  
Όπως πληροφορήθηκα, το Τµήµα έχει ετοιµάσει προσχέδιο αναθεωρηµένων Κανονισµών, ώστε 
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αυτοί να συνάδουν µε τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµους του 2001 µέχρι 2007, 
το οποίο το Νοέµβριο 2005  προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τη Νοµική 
Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο και όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος εκκρεµεί. 

Υποθέσεις απαλλοτριώσεων όπου καταβλήθηκε/κατατέθηκε η αποζηµίωση, ενώ η εγγραφή 
τους εκκρεµεί ακόµη.  Αρκετά τεµάχια γης που επηρεάστηκαν από απαλλοτριώσεις, για τα οποία 
καταβλήθηκε/κατατέθηκε ήδη η αποζηµίωση στους δικαιούχους, εξακολουθούν να είναι 
εγγεγραµµένα στους πρώην ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν εγγραφεί στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας. Για 
τις περιπτώσεις όπου οι απαλλοτριώσεις αφορούν στη δηµιουργία ή/και διαπλάτυνση δρόµων, οι 
οποίοι δεν τιτλοποιούνται στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας, δεν εκδόθηκαν αναθεωρηµένοι τίτλοι στους 
ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα εκκρεµεί η εγγραφή 10 710 επηρεαζόµενων τεµαχίων γης, παγκύπρια, 
για τα οποία η γνωστοποίηση της απαλλοτρίωσης χρονολογείται από το 1975. 

Μίσθωση κρατικής παραλιακής γης στο Νέο Χωρίο Πάφου.  Για τη µίσθωση κρατικής 
παραλιακής γης, έκτασης 670 τ.µ., υπογράφηκε συµβόλαιο µε ιδιώτη για την περίοδο 15.3.1978 
µέχρι 14.3.2011, έναντι µισθώµατος £22,50 ετησίως.  Το εκµισθωθέν τεµάχιο, σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο, θα χρησιµοποιόταν ως «πλαζ» και ως χώρος προσπέλασης προς τη θάλασσα, για 
εξυπηρέτηση των πελατών τουριστικών καταλυµάτων που θα ανεγείρονταν σε γειτονικό τεµάχιο, 
ιδιοκτησίας του µισθωτή.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος ανέφερα ότι: 

(α)  ∆εν εφαρµόστηκαν οι πρόνοιες του συµβολαίου για ανέγερση τουριστικών καταλυµάτων. 

(β)  ∆εν έγινε αναθεώρηση του µισθώµατος στις 15.3.1988, σύµφωνα µε την πρόνοια του 
συµβολαίου, και, µεταγενέστερα, κάθε πέντε χρόνια, αλλά ούτε και έγινε οποιαδήποτε πληρωµή 
µισθώµατος µέχρι σήµερα.  Ενόψει των πιο πάνω και επειδή, σύµφωνα µε τους όρους του 
συµβολαίου, βασική υποχρέωση του µισθωτή ήταν η ανέγερση τουριστικών καταλυµάτων εντός 5 
ετών, η οποία δεν εκπληρώθηκε, υπέδειξα στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ότι έπρεπε να 
εφαρµοστούν οι όροι του συµβολαίου, οι οποίοι προνοούν άµεση ανάκτηση του τεµαχίου και 
αυτόµατη λύση της σύµβασης. 

Όπως πληροφορήθηκα, οι µισθωτές απέκτησαν εµπράγµατο δικαίωµα στην εκµισθωθείσα κρατική 
γη, η ακύρωση του οποίου προϋποθέτει την έκδοση δικαστικού διατάγµατος.  Το θέµα 
παραπέµφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα από τον Ιούλιο του 2000, για λήψη των απαραίτητων 
δικαστικών µέτρων προς ανάκτηση της κατοχής της κρατικής γης από την Κυβέρνηση, και 
σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος δεν υπάρχει πληροφόρηση κατά πόσο έχουν 
καταχωριθεί οι σχετικές αγωγές. 

Εκτίµηση των µισθώσεων των κρατικών κτηµάτων.  Επειδή ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων κατά την ενάσκηση των εξουσιών του για επιβολή του Φόρου Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις εκτιµήσεις των µισθώσεων κρατικών κτηµάτων 
(βιοµηχανικές ζώνες, µισθώσεις γης για ανέγερση ξενοδοχείων κ.λπ.), ζήτησα από το ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας όπως προχωρήσει στις πιο πάνω εκτιµήσεις για 
όλες τις Επαρχίες, πλην της Λεµεσού, όπου οι εκτιµήσεις έχουν γίνει πριν από αρκετά χρόνια και 
τα έσοδα από φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχονται στις £40.000 - £50.000 το χρόνο. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, παρά την ύπαρξη µεγάλου όγκου εργασίας και 
λόγω της εργασίας που πρέπει να γίνει για σκοπούς του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
θα δοθεί προτεραιότητα στις εκτιµήσεις βιοµηχανικών περιοχών και ξενοδοχείων. 

Μέχρι σήµερα οι εκτιµήσεις δεν έχουν γίνει, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η απώλεια σηµαντικών 
δηµόσιων εσόδων από όλες τις  Επαρχίες, πλην της Λεµεσού. 

Επεµβάσεις σε κρατική γη στην οικιστική περιοχή της Αγίας Νάπας.  Από επιτόπιο έλεγχο 
του Τµήµατος το 1989 στην Αγία Νάπα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 92 περιπτώσεις επεµβάσεων 
ιδιωτών σε κρατική γη.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετική απόφαση του, έδωσε οδηγίες όπως, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, πωληθεί η γη σ΄ αυτούς που προέβησαν στην επέµβαση, οι 
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οποίοι έχουν διευθετήσει τα ενδιάµεσα οφέλη που προέκυψαν από την παράνοµη κατοχή και 
χρήση της κρατικής γης, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις να ληφθούν µέτρα για άρση της 
επέµβασης. 

Το ολικό εισπρακτέο ποσό από την πώληση, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, ήταν £1.081.500, το οποίο, µε έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών το Φεβρουάριο 
του 1997, αποφασίστηκε να εισπραχθεί σε 4 ίσες άτοκες ετήσιες δόσεις.   Στις 31.12.2007 το ολικό 
οφειλόµενο ποσό ανερχόταν στις £351.350, πλέον τόκους. 

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι όσοι προέβησαν στις επεµβάσεις δεν συµµορφώθηκαν µε την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε 
µέτρα εναντίον τους. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε νέα απόφαση του αρ. 61.451 και ηµεροµ. 12.1.2005, έδωσε µια 
τελευταία ευκαιρία στους πιο πάνω να καταβάλουν τα οφειλόµενα ποσά µέσα σε ένα χρόνο από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς αυτούς της απόφασης και σε περίπτωση που και πάλι δεν 
συµµορφωθούν, τότε να ληφθούν δικαστικά µέτρα εναντίον τους. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο λήφθηκαν οποιαδήποτε µέτρα εναντίον όσων δεν 
συµµορφώθηκαν, δεδοµένου ότι έχει ήδη παρέλθει η σχετική περίοδος προειδοποίησης. 

Κυβερνητικά αγροκτήµατα στην Πάφο.  Στην Επαρχία Πάφου υπάρχουν κυβερνητικά 
αγροκτήµατα σε πέντε περιοχές, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε αρχικά στο Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενώ από το 1993, µε βάση το άρθρο 18(1) του περί 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, αρµόδιος για τη διαχείριση είναι ο 
Υπουργός Εσωτερικών και, κατ’ επέκταση, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Από 
σχετικό έλεγχο η Υπηρεσία µου διαπίστωσε τα πιο κάτω προβλήµατα, τα οποία χρήζουν άµεσης 
επίλυσης. 

(α) Τα συµβόλαια για την ενοικίαση των κλήρων των κυβερνητικών αγροκτηµάτων στην Πάφο 
υπογράφηκαν το 1980, µε τον όρο όπως αναθεωρούνται τα ενοίκια κάθε 8 χρόνια, δηλαδή η 
πρώτη αναθεώρηση έπρεπε να γίνει το 1988 και η επόµενη το 1996.   ∆εν έγινε αναθεώρηση των 
ενοικίων ούτε το 1988 ούτε το 1996, ούτε και έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα εναντίον εκείνων 
που παραβαίνουν ουσιώδεις όρους των συµβολαίων, µε αποτέλεσµα  το ∆ηµόσιο να είχε απώλεια 
εσόδων της τάξης των £200.000 ετησίως µέχρι και το 2004. 

Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, επειδή τα ενοικιαστήρια έγγραφα προνοούν 
ρητά για αναθεώρηση του ύψους του ενοικίου κάθε οκτώ χρόνια, κατά συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, 
δηλαδή το 1988, 1996 και 2004, και η ∆ηµοκρατία δεν άσκησε το δικαίωµα της αυτό το 1988 και 
1996, η επόµενη αναθεώρηση θα µπορούσε να γίνει το 2004.  Το Τµήµα, παρά το γεγονός ότι έχει 
προβεί σε αναθεώρηση των ενοικίων για το 2004 (εισπρακτέα από 2.1.2005), εντούτοις, µε 
σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αναστάλθηκε προσωρινά η είσπραξη των 
αναθεωρηµένων ενοικίων για τα έτη 2004 και 2005.   

Συναφώς αναφέρεται ότι το Τµήµα εξακολουθεί να εισπράττει τα παλιά ενοίκια ενώ η συνολική 
διαφορά µεταξύ των αναθεωρηµένων και των υφιστάµενων ενοικίων ανέρχεται σε περίπου 
£178.000 ετησίως και αφορά 411 κλήρους. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το θέµα της είσπραξης ή µη όλων των αναθεωρηµένων 
ενοικίων τέθηκε ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου και εκκρεµεί για να δοθούν στο 
Τµήµα οδηγίες ως προς τον παραπέρα χειρισµό του θέµατος. 

Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι οι συµβάσεις δεν 
είναι σε ισχύ και έγινε αναθεώρηση των σχετικών µισθωµάτων, οι µισθωτές δεν καταβάλλουν το 
αναθεωρηµένο µίσθωµα, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται σηµαντική απώλεια δηµόσιων εσόδων, 
η οποία ανέρχεται σε περίπου £430.000 και αφορά στην περίοδο 1999-2004. 
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(β)  Οι συµβάσεις µίσθωσης µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και τεσσάρων Συνεργατικών Εταιρειών, οι 
οποίες µε τη σειρά τους µίσθωναν τη γη σε γεωργούς, ακυρώθηκαν από τις 31.12.1997 και έκτοτε 
οι υποµισθωτές καταβάλλουν απευθείας στο Τµήµα Κτηµατολογίου τα µισθώµατα, χωρίς να 
υπάρχει µέχρι σήµερα σύµβαση µεταξύ του Τµήµατος και των δικαιούχων γεωργών. 

Με βάση γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ηµερ. 26.11.2002, για όλους τους επηρεαζόµενους 
κλήρους θα έπρεπε να ακολουθηθεί εξαρχής η διαδικασία που προβλέπεται από τους σχετικούς 
Κανονισµούς, καθότι η σύµβαση υποµίσθωσης µεταξύ Συνεργατικής Εταιρείας και καλλιεργητή δεν 
ισχύει πλέον, κάτι που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι, για επανεξέταση των πιο πάνω περιπτώσεων, 
απαιτείται, πέρα από την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό του Κλάδου ∆ιαχείρισης  στο 
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, όπως διευκρινιστούν ορισµένες πρόνοιες των σχετικών Κανονισµών.  

Επιπρόσθετα, για 60 περιπτώσεις κλήρων που παραχωρήθηκαν χωρίς απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, µε βάση την ίδια γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα άρχισε η διαδικασία υποβολής 
και εξέτασης νέων αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους για υπογραφή συµβάσεων, µε βάση τη 
διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισµούς. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων 
και να υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο. 

(γ)  Σε µερικές περιπτώσεις, όπου κάτοχοι κλήρων είχαν αποβιώσει, οι κλήροι περιήλθαν στην 
κατοχή των κληρονόµων, χωρίς να διερευνηθεί κατά πόσο ικανοποιούνταν οι όροι των σχετικών 
συµβολαίων. 

Μεταβίβαση µεριδίου κτήµατος στην Ορόκλινη της Επαρχίας Λάρνακας.  Σε συγκεκριµένη 
εταιρεία µεταβιβάστηκε το 81/1036 µερίδιο τεµαχίου γης που βρίσκεται στην Ορόκλινη, το οποίο 
δηλώθηκε για £123.000, ενώ η σχετική εκτίµηση που έγινε από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό 
Γραφείο, για σκοπούς καταβολής µεταβιβαστικών δικαιωµάτων, ήταν £165.000, χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η αγοραία αξία των κτιρίων που υπήρχαν στο πιο πάνω τεµάχιο γης, σε αντίθεση µε το 
άρθρο 72 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, και τις 
σχετικές γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα. 

Εισηγήθηκα τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, ώστε να µην υποχρεώνεται ο αγοραστής 
µεριδίου γης να καταβάλλει µεταβιβαστικά δικαιώµατα και επί της αξίας των κτιρίων που 
αποδεδειγµένα ανήκουν σε άλλους συνιδιοκτήτες του κτήµατος.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε 
πληροφόρησε ότι σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί στο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τον 
Ιούνιο του 2005, το οποίο τελικά αποσύρθηκε και αναµένεται να επανυποβληθεί από την 
Κυβέρνηση. 

Συµβάσεις Μίσθωσης κρατικής γης που συνιστούν κρατική ενίσχυση.  Παρατηρήθηκαν 
αρκετές περιπτώσεις συµβάσεων µίσθωσης κρατικής γης, οι οποίες συνοµολογήθηκαν µετά τις 
10.12.1994, χωρίς να προβλέπεται σ΄αυτές ο καθορισµός του µισθώµατος σύµφωνα µε το ύψος 
του αγοραίου ενοικίου ή/και αναθεώρησή του ανά πενταετία, µε βάση την αγοραία αξία του 
µισθίου, και ως εκ τούτου αποτελούν κρατική ενίσχυση και πρέπει να τροποποιηθούν στα πλαίσια 
των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων του 2001 µέχρι 2007.   

Συνολικά 91 συµβάσεις κρίθηκαν ήδη από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι 
αποτελούν κρατική ενίσχυση, αντίκεινται προς το Κοινοτικό Κεκτηµένο και πρέπει να 
τροποποιηθούν, έτσι ώστε είτε να καταβάλλεται το αγοραίο ενοίκιο (µε αναθεώρηση ανά πενταετία 
µε βάση την αγοραία αξία) είτε να µετατραπούν σε ενισχύσεις de minimis.  Όσες από αυτές δεν 
εµπίπτουν στον κανόνα de minimis θα πρέπει να κοινοποιηθούν αµέσως στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (µέσω του Εφόρου) για αξιολόγηση.  
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Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφασή του αρ. 64.518, ηµερ. 26.10.2006, ενέκρινε όπως οι 
µισθωτές κρατικής γης στις περιπτώσεις όπου οι Συµβάσεις Μίσθωσης ενέχουν οικονοµική ή 
εµπορική δραστηριότητα, καταβάλλουν το εκάστοτε συµβατικό ενοίκιο και το υπόλοιπο, δηλαδή η 
διαφορά µε το αγοραίο ενοίκιο, να τους παραχωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σηµασίας “de 
minimis”.  Οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά ενοικίου παραµείνει κατόπιν και της καταβολής της 
ενίσχυσης “de minimis”, να καταβάλλεται κανονικά από το µισθωτή. 

Παρατήρησα ότι µέχρι σήµερα το Τµήµα δεν έχει προβεί σε µετατροπή των πιο πάνω 
περιπτώσεων σε ενισχύσεις de minimis ως η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για εφαρµογή 
της οποίας επισήµανα το γεγονός ότι απαιτείται να γίνει σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 
Τµήµατος. 

Συµβάσεις µίσθωσης/άδειες χρήσης που συνοµολογήθηκαν µεταξύ Κυβέρνησης και 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  Αρκετές από τις µισθώσεις/άδειες χρήσης κρατικής 
γης, οι οποίες κρίθηκαν από τον Έφορο ότι συνιστούν κρατική ενίσχυση, έχουν συνοµολογηθεί, 
µετά τις 10.12.1994, µεταξύ της Κυβέρνησης και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΑΗΚ, 
ΑΤΗΚ και ΡΙΚ).  

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 23.9.2005, και στην οποία συµµετείχε ο Έφορος 
Κρατικών Ενισχύσεων συµφωνήθηκε όπως κοινοποιηθούν αµέσως στους Οργανισµούς αυτούς 
όλες οι σχετικές  συµβάσεις/άδειες για πλήρη συµµόρφωση, ώστε να αποφευχθεί η παραποµπή 
των υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μέχρι σήµερα παραµένουν σε εκκρεµότητα όλες οι πιο πάνω συµβάσεις/άδειες, οι οποίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντίθεση µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. 

Ζήτησα όπως γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες, ώστε όλες οι µισθώσεις/άδειες χρήσης να 
τροποποιηθούν ή/και τερµατιστούν και υπογραφούν νέες, έτσι που να συνάδουν µε το Νόµο των 
Κρατικών Ενισχύσεων και το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, ενόψει µάλιστα και της απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 26.10.2006 για υιοθέτηση του κανόνα de minimis στις συµβάσεις 
µίσθωσης που ενέχουν οικονοµική ή εµπορική δραστηριότητα. 

Μακροχρόνια σύµβαση µίσθωσης κρατικής γης µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του 
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (ΣΜ αρ. 464).  Μεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού υπογράφηκε στις 31.8.1988 σύµβαση µίσθωσης κρατικής γης 
στην περιοχή Αγλαντζιάς, έκτασης 4.014 τ.µ., µε ετήσιο µίσθωµα £4.500.  Η σύµβαση έχει ισχύ 33 
χρόνια, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλες 2 περιόδους (33 χρόνια η καθεµιά), µε τους ίδιους 
όρους, και περιλαµβάνει δικαίωµα αναθεώρησης του ετήσιου µισθώµατος κάθε 5 χρόνια.  

Παρατηρήθηκε ότι η ∆ηµοκρατία δεν άσκησε το δικαίωµα της για αναθεώρηση του ενοικίου το 
1993.  Η µοναδική αναθεώρηση που έγινε ήταν το 1998 όπου το ετήσιο ενοίκιο καθορίστηκε στις 
£16.000.  Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού δεν καταβάλλει, µέχρι σήµερα, το αναθεωρηµένο 
ενοίκιο, ενώ για τα έτη 2005, 2006, 2007 δεν κατέβαλε κανένα ενοίκιο, µε αποτέλεσµα στις 
31.12.2007 να οφείλει ποσό  £128.500 πλέον τόκους. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 39.012 ηµερ. 14.4.2004, κατόπιν αίτησης του 
Οργανισµού, ενέκρινε την  παραχώρηση του πιο πάνω τεµαχίου γης µε την καταβολή ποσού 
£1.350.000 εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης. Ο Οργανισµός 
παρέλειψε να καταβάλει το πιο πάνω ποσό και η απόφαση ακυρώθηκε µε τη νέα απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 61.451, ηµερ. 12.1.2005.  Ακολούθησε νέα αίτηση του Κυπριακού 
Οργανισµού Τουρισµού στις 31.10.2005 για παραχώρηση κρατικής γης η οποία εκκρεµεί.  
Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για είσπραξη όλων των 
οφειλόµενων ποσών. 

Συµβάσεις µίσθωσης στους τοµείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το Τµήµα Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας έχει συνοµολογήσει αριθµό συµβάσεων µίσθωσης στους τοµείς της γεωργίας και 
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κτηνοτροφίας οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την προσχώρηση της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν κοινοποιήθηκαν εντός της 
προκαθορισµένης περιόδου (30.8.2004), για να αποφασιστεί ο τρόπος χειρισµού τους.  
Παρατήρησα ότι κατάλογος των εν λόγω συµβάσεων θα πρέπει να αποσταλεί στον Έφορο 
Κρατικών Ενισχύσεων περιλαµβανοµένου µεταξύ άλλων του ύψους του καταβαλλόµενου ενοικίου 
καθώς επίσης και νέας εκτίµησης του αγοραίου ενοικίου.   

Όπως πληροφορήθηκα το Τµήµα απέστειλε το Νοέµβριο 2007 στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων το σχετικό κατάλογο.  Το θέµα εξακολουθεί να εκκρεµεί. 

Μεταβιβάσεις κτηµάτων χωρίς τη σύναψη/παρουσίαση συµφωνητικών εγγράφων.  Κατά τη 
µεταβίβαση κτηµάτων στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, κυρίως από µία εταιρεία σε 
άλλη, σε αρκετές περιπτώσεις δεν παρουσιάζονται έγγραφες συµφωνίες πώλησης, αλλά µόνο 
αποσπάσµατα των πρακτικών συνεδρίας των µετόχων που αναφέρονται στις συµφωνίες 
πώλησης.  Επειδή όµως, µε τον τρόπο αυτό, πιθανόν να γίνονται έγγραφες συµφωνίες και να µην 
παρουσιάζονται, µε επακόλουθο να µη χαρτοσηµαίνονται, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το 
ενδεχόµενο τροποποίησης της νοµοθεσίας, έτσι που σε περιπτώσεις µεταβίβασης κτηµάτων 
πέραν µιας αξίας (π.χ. £100.000) να απαιτείται η σύναψη και παρουσίαση έγγραφης συµφωνίας 
κατά τη µεταβίβαση.  Τούτο θα αποτελούσε δίκαιη µεταχείριση για όλους, επειδή οι νοµοταγείς 
εταιρείες ή πολίτες παρουσιάζουν και χαρτοσηµαίνουν τις έγγραφες συµφωνίες τους. 

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι το Τµήµα προχωρεί σε ετοιµασία Νοµοσχεδίων για τροποποίηση του 
περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόµου, του περί Συµβάσεων Νόµου και του περί 
Πωλήσεως Γης Νόµου, κατά  τρόπο που να καθίσταται υποχρεωτική η παρουσίαση συµφωνητικού 
εγγράφου αγοραπωλησίας στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, προτού γίνει 
αποδεκτή δήλωση µεταβίβασης δυνάµει πώλησης.  Επίσης όλες οι συµβάσεις πώλησης να 
κατατίθενται στο Κτηµατολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης. 

Άδειες χρήσης κρατικής γης που ανανεώνονται από χρόνο σε χρόνο.  ∆ιαπιστώθηκαν 
αρκετές περιπτώσεις αδειών χρήσης κρατικής γης που υπογράφηκαν πριν από αρκετά χρόνια 
(µερικές χρονολογούνται πριν από το 1960), οι οποίες αφορούν σε οικονοµική/εµπορική χρήση και 
συνεχίζουν να ανανεώνονται αυτόµατα από χρόνο σε χρόνο και µετά την έναρξη ισχύος του περί 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόµου, χωρίς να γίνει επανεξέταση τους, ειδικά στις περιπτώσεις 
όπου το µίσθωµα είναι ονοµαστικό (σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται στα 5 σεντ το χρόνο). Ως 
παράδειγµα αναφέρεται η άδεια χρήσης κρατικής γης Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ο οποίος 
καταβάλλει από το 1957 µέχρι σήµερα ετήσιο ενοίκιο ύψους £0,25, ενώ το ετήσιο αγοραίο ενοίκιο, 
σύµφωνα µε εκτίµηση του Τµήµατος στις 31.12.2000, υπολογίζεται σε περίπου £12.000. 

Εισηγήθηκα όπως όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις επανεξεταστούν το συντοµότερο δυνατόν, µέσα 
στα πλαίσια των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων του 2001 µέχρι 2007. 

Συνολικά 40 άδειες χρήσης κρίθηκαν ήδη από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι 
αποτελούν κρατική ενίσχυση, αντίκεινται προς το Κοινοτικό Κεκτηµένο και πρέπει να τερµατιστούν 
και να υπογραφούν νέες, µε ετήσιο αγοραίο ενοίκιο που να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια µε 
βάση την αγοραία αξία της κρατικής γης, νοουµένου ότι η άδεια χρήσης θα βρίσκεται σε ισχύ. 

Επειδή η διαδικασία τροποποίησης/τερµατισµού των συµβάσεων µίσθωσης και αδειών χρήσης 
είναι χρονοβόρα, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφαση του αρ. 59.775, ηµερ. 7.4.2004, 
εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών όπως, σε συνεννόηση µε το 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, προβαίνουν σε τροποποίηση ή/και 
τερµατισµό των συµβάσεων µίσθωσης και των αδειών χρήσης κρατικής γης που συνιστούν 
κρατική ενίσχυση και στη συνοµολόγηση  νέων συµβάσεων µίσθωσης και στη χορήγηση νέων 
αδειών χρήσης χωρίς την παραποµπή τους στο Υπουργικό Συµβούλιο. 

Το θέµα εξακολουθεί να εκκρεµεί. 
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Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι για τις άδειες που αφορούν σε Ηµικρατικούς Οργανισµούς 
γίνονται ενέργειες από το Τµήµα για τερµατισµό τους και χορήγηση νέας άδειας, µε πληρωµή 
ετήσιου αγοραίου τέλους χρήσης.  Όσον αφορά στις άδειες που αφορούν ιδιώτες, δόθηκαν οδηγίες 
για τερµατισµό τους και υπογραφή νέων µε αναθεωρηµένο τέλος χρήσης, κατόπιν σχετικής 
προειδοποίησης. 

Άδειες Χρήσης κρατικής γης για τις οποίες δεν καταβάλλεται το νέο αγοραίο ενοίκιο.  
∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις αδειών χρήσης κρατικής γης οι οποίες συνιστούν δηµόσια ενίσχυση, 
συνεχίζουν να ανανεώνονται αυτόµατα από χρόνο σε χρόνο και παρά το γεγονός ότι υπολογίστηκε 
από το Τµήµα το νέο αγοραίο ετήσιο τέλος χρήσης, εντούτοις οι αδειούχοι δεν ανταποκρίνονται και 
συνεχίζουν να καταβάλλουν το παλαιό ενοίκιο.  Στις περιπτώσεις αυτές το Τµήµα ειδοποίησε τους 
αδειούχους για τερµατισµό της συµφωνίας, σύµφωνα µε το σχετικό όρο της άδειας χρήσης και για 
υπογραφή νέας µε ετήσιο αγοραίο τέλος χρήσης το οποίο θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια, 
νοουµένου ότι η άδεια χρήσης θα βρίσκεται σε ισχύ, χωρίς όµως να υπάρξει ανταπόκριση από 
τους αδειούχους.  Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προχωρήσει, το συντοµότερο δυνατό, στην λήψη 
όλων των αναγκαίων µέτρων για τερµατισµό των αδειών χρήσης και την υπογραφή νέων µε βάση 
τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµους του 2001 µέχρι 2007.  Στις περιπτώσεις 
που δεν επέρχεται συµφωνία µεταξύ των δύο µερών, εισηγήθηκα όπως τερµατιστεί η άδεια 
χρήσης µε βάση την προειδοποίηση που προνοεί η άδεια χρήσης και να ληφθούν µέτρα για 
είσπραξη τυχόν οφειλόµενων ποσών όσο και για επανάκτηση της κρατικής γης.  

Ως παραδείγµατα αναφέρονται οι πιο κάτω άδειες χρήσης: 

(α)  Το ετήσιο τέλος χρήσης κρατικής γης στην Λεµεσό ύψους £3.970 αναθεωρήθηκε από 
31.7.2004 σε £27.800 ενώ ο αδειούχος (συγκεκριµένη εταιρεία) συνεχίζει να καταβάλλει το παλαιό 
ενοίκιο.   

(β)  Το ετήσιο τέλος χρήσης κρατικής γης στην Λεµεσό ύψους £6.640 αναθεωρήθηκε από 
31.7.2004 σε £46.400 ενώ ο αδειούχος  (συγκεκριµένη εταιρεία) συνεχίζει να καταβάλλει το 
προηγούµενο ενοίκιο.   

(γ)  Η άδεια χρήσης αφορά σε εκµίσθωση κρατικής γης προς το ∆ήµο Λεµεσού, υπογράφτηκε στις 
31.8.1996 και είχε ισχύ για ένα χρόνο µε αυτόµατη ανανέωση από χρόνο σε χρόνο µέχρι να 
τερµατιστεί από τον ένα ή τον άλλο συµβαλλόµενο µετά από εξάµηνη προειδοποίηση. Το ετήσιο 
τέλος χρήσης ύψους £530 αναθεωρήθηκε από 31.8.2004 σε £2.650 ενώ ο ∆ήµος Λεµεσού 
συνέχιζε να καταβάλλει µέχρι 31.12.2005 το προηγούµενο ενοίκιο.  Τα τέλη χρήσης για τα τρία 
τελευταία έτη εκκρεµούν.  Ο ∆ήµος Λεµεσού δεν αποδέχθηκε το αναθεωρηµένο ενοίκιο καθότι 
αµφισβητεί ότι η υφιστάµενη σύµβαση συνιστά δηµόσια ενίσχυση.   

(δ)  Το ετήσιο τέλος χρήσης κρατικής γης στη Λεµεσό ύψους £1.323 αναθεωρήθηκε από 
25.10.2003 σε £16.560 ενώ η αδειούχος (εταιρεία) καταβάλλει µέχρι σήµερα το προηγούµενο 
ενοίκιο.  Το τέλος χρήσης για το τελευταίο έτος εκκρεµεί.  Η εταιρεία, δεν αποδέχθηκε το 
αναθεωρηµένο ενοίκιο και ζήτησε µε επιστολή της ηµερ. 25.8.2005 αναθεώρηση της εκτίµησης και 
του αγοραίου ενοικίου.  Το Τµήµα δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε  περαιτέρω ενέργεια µέχρι 
σήµερα.   

Ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας µε ιδιωτική γη.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν 
ακολουθείται οµοιόµορφη πολιτική από το Τµήµα αναφορικά µε αιτήσεις ανταλλαγής κρατικής γης 
µε ιδιωτική και συγκεκριµένα παρατήρησα ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις αίτησης για ανταλλαγή 
κρατικής γης µε ιδιωτική γη, ο χειρισµός εκ µέρους του Τµήµατος, όσον αφορά στη σύσταση του 
προς την αρµόδια Υπουργική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, ήταν διαφορετική.  

Εισηγήθηκα όπως, για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης της κρατικής γης, µελετηθεί η τροποποίηση 
του Κανονισµού 11, των Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (∆ιάθεση) Κανονισµών, του 
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1989-99, ο οποίος προβλέπει ότι «ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας µε ιδιωτική 
ακίνητη ιδιοκτησία µπορεί να γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός εάν γίνεται για 
σκοπούς ευθυγράµµισης και αναπροσαρµογής συνόρων ενός ή περισσότερων όµορων τεµαχίων 
γης ή για βελτίωση του οδικού δικτύου», ώστε να καθοριστούν  σαφή κριτήρια που να εξειδικεύουν  
τις «εξαιρετικές περιπτώσεις» αναφορικά µε την ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας 
µε ιδιωτική γη, κατά τρόπο ανάλογο όπως έγινε µε τη χορήγηση Πολεοδοµικής Άδειας κατά 
παρέκκλιση. 

Όπως πληροφορήθηκα το Τµήµα, µέσα στα πλαίσια της ετοιµασίας νέων Κανονισµών που 
αφορούν στην διάθεση κρατικής γης, εισηγήθηκε την τροποποίηση του σχετικού Κανονισµού. 

Πώληση κτήµατος στο Αλεθρικό από Λειτουργό του Τµήµατος.  Κτήµα στο Αλεθρικό 
Λάρνακας, µεταβιβάστηκε σε συγκεκριµένη εταιρεία από Λειτουργό του Επαρχιακού 
Kτηµατολογίου Λάρνακας που ενεργούσε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της θυγατέρας του, 
ιδιοκτήτριας του εν λόγω κτήµατος.  Ως τίµηµα πώλησης του κτήµατος δηλώθηκε το ποσό των 
£10.000, η αγοραία αξία για σκοπούς µεταβιβαστικών δικαιωµάτων εκτιµήθηκε από το Τµήµα σε 
£12.000 ενώ στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου, κατόπιν σχετικής καταγγελίας, 
υποδηλώνουν εκ πρώτης όψεως ψευδή δήλωση µεταβίβασης και πιθανή διάπραξη ποινικού ή/και 
πειθαρχικού αδικήµατος.  

Εξέφρασα την άποψη ότι  αν στοιχειοθετηθεί ψευδής δήλωση, το θέµα εµπίπτει στις πρόνοιες του 
άρθρου 49(1) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου και τιµωρείται ποινικά, 
ενώ εγείρεται θέµα είσπραξης µειωµένων τελών µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, καθώς και 
είσπραξης µειωµένου φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.  

Όπως πληροφορήθηκα από την Νοµική Υπηρεσία, το θέµα διερευνάται από την Αστυνοµία. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι αν µετά την έρευνα της Αστυνοµίας αποδειχθεί ότι η δήλωση 
ήταν ψευδής, θα ληφθούν όλα τα νόµιµα µέτρα. 

4.46 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ  
Μέρος Α 
Αδυναµίες στη ∆ιαχείριση Συµβάσεων – Τελικών Λογαριασµών Έργων. 
(α) Πεζογέφυρες (2) και πεζόδροµος/ποδηλατόδροµος κατά µήκος της όχθης του 
Πεδιαίου στη Λακατάµια.  Η κατασκευή του έργου άρχισε τον Ιούνιο 2004 έναντι ποσού 
£318.697.  Το Νοέµβριο 2005 µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, παρατήρησα ότι 
κατά την εκτέλεση των εργασιών έγιναν πολλές αλλαγές και επιπρόσθετες εργασίες, µε 
αποτέλεσµα την υποβολή από τον εργολάβο απαίτησης για αποζηµίωση ύψους περίπου 
£132.000.  Ένα µεγάλο µέρος των απαιτήσεων πηγάζει από τις αλλαγές που αποφασίστηκαν για 
τη θεµελίωση των δύο πεζογεφυρών, επειδή η εδαφολογική µελέτη έγινε, σε αντίθεση µε την 
ενδεδειγµένη πρακτική, µετά την έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο.  Τόνισα ότι 
παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα διαχείρισης σε πολεοδοµικά έργα του Τµήµατος, χωρίς να 
λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, και εισηγήθηκα  τη διερεύνηση του θέµατος, µε σκοπό τη 
συµµόρφωση µε τις νενοµισµένες και ορθές διαδικασίες διαχείρισης των κατασκευαστικών 
συµβολαίων.   

Με βάση τον προκαταρκτικό τελικό λογαριασµό που υπέβαλε ο εργολάβος τον Μάϊο του 2006, 
διαπιστώνεται ότι απαιτεί ένα ποσό περίπου της τάξης των £200.000 για τις αλλαγές και ποσό 
περίπου £120.000 για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο έργο και για άλλες απαιτήσεις 
του.  Οι απαιτήσεις του εργολάβου εξετάστηκαν από το Τµήµα και στάληκαν το ∆εκέµβριο 2006 
στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ.Ε.Α.Α.).  Η Επιτροπή αποφάσισε όπως 
αναβάλει τη συζήτηση του θέµατος ώστε να ετοιµαστεί ολοκληρωµένη έκθεση από το Τµήµα µε 
όλα τα εκκρεµή θέµατα του έργου και ακολούθως να κληθούν ο Μελετητής και ο ∆ήµος Λακατάµιας 
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για συζήτησή τους.  Κατά τη συζήτηση του θέµατος στην Επιτροπή διαφάνηκαν ευθύνες του 
Μελετητή για ελλιπή µελέτη και του ∆ήµου Λακατάµιας ο οποίος όρισε τον Μελετητή και σε 
συνεργασία µαζί του έγινε αποδεκτή η έναρξη εργασιών χωρίς τη διεξαγωγή εδαφολογικής 
µελέτης, η οποία έγινε εκ των υστέρων.  

Μέχρι τον Ιούνιο του 2008 το Τµήµα δεν συµµορφώθηκε µε την πιο πάνω απόφαση της Κ.Ε.Α.Α., 
αφού δεν υπέβαλε έκθεση στην Επιτροπή µε όλα τα εκκρεµή θέµατα του έργου.  Το Τµήµα θεωρεί 
ότι ένας από τους κύριους λόγους για την καθυστέρηση αυτή είναι η µη έγκαιρη αξιολόγηση από 
τον ιδιώτη επιµετρητή των επιπρόσθετων εργασιών του τελικού λογαριασµού, όπως αυτός 
υποβλήθηκε από τον εργολάβο, τον Μάϊο του 2006.  Ο τελικός λογαριασµός υποβλήθηκε τελικά 
από τον ιδιώτη επιµετρητή στο Τµήµα το Σεπτέµβριο του 2007 και µέχρι τον Ιούνιο του 2008 το 
Τµήµα ολοκλήρωσε τον έλεγχό του.  Όµως ακόµη εκκρεµεί η εξέταση από το Τµήµα των θεµάτων 
παράτασης χρόνου και οικονοµικών αποζηµιώσεων που αυτή συνεπάγεται, ώστε να ετοιµαστεί 
έκθεση προς τις αρµόδιες Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων για τη λήψη των σχετικών 
εγκρίσεων.  

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι τα πιο πάνω θέµατα εξετάζονται από το Τµήµα και εντός του 
µήνα θα σταλούν στις αρµόδιες Επιτροπές για τη λήψη των σχετικών εγκρισεων. 

(β) Ανάπλαση πλατειών και δρόµων στο κέντρο της Μέσα Γειτονιάς.  Το Νοέµβριο 2005 µε 
επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι το έργο παρουσίαζε αρκετή 
καθυστέρηση λόγω αλλαγών και επιπρόσθετων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του 
έργου, απρόβλεπτων δυσκολιών στις εκσκαφές λόγω ανεύρεσης υπόγειων υπηρεσιών, και σε 
εργασίες των δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που έγιναν εκτός των ορίων του  εργοταξίου.  
Ενώ ο εργολάβος υπέβαλε έγκαιρα πολλές από τις απαιτήσεις του, η αξιολόγηση της 
καθυστέρησης έγινε από τους ιδιώτες Μελετητές καθυστερηµένα.  Το Τµήµα δεν µερίµνησε για την 
έγκαιρη έγκριση της, σύµφωνα µε τις νενοµισµένες διαδικασίες µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο 
κίνδυνος επικάλυψης της  καθυστέρησης του εργολάβου από άλλες καθυστερήσεις, για τις οποίες 
ευθύνεται η κυβερνητική πλευρά, και η συνεπακόλουθη πιθανότητα καταβολής σ’ αυτόν 
αποζηµιώσεων.  Ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για αποζηµίωση ύψους περίπου £84.000, λόγω 
των καθυστερήσεων στο έργο, ενώ η Συντονίστρια του έργου εισηγήθηκε προς την Τµηµατική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α.), την πληρωµή ποσού £46.829 για τις 
καθυστερήσεις αυτές.   

Επιπρόσθετα, παρατήρησα ότι το Τµήµα ενηµέρωσε καθυστερηµένα το ∆ήµο Μέσα Γειτονιάς για 
την αναγκαιότητα σύναψης συµπληρωµατικού δανείου για το έργο, ύψους £550.000, λόγω 
εξάντλησης του αρχικού δανείου των £890.000, και πιθανόν να κληθεί το ∆ηµόσιο να καταβάλει 
τόκους στον εργολάβο για την καθυστέρηση στην εξόφληση υποβληθέντων τιµολογίων του, 
συνολικού ποσού £254.000 περίπου. 

Τον Απρίλιο 2006 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µου ανέφερε ότι για το θέµα της καθυστέρησης που 
παρουσιάστηκε στο έργο και τις συνεπακόλουθες χρονικές και οικονοµικές απαιτήσεις του 
εργολάβου, ετοιµάστηκε έκθεση για εξέταση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.  Για το θέµα της µη 
ενηµέρωσης του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς για την αναγκαιότητα σύναψης συµπληρωµατικού δανείου, 
ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος εξέφρασε την άποψη πώς ο ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς τηρείτο ενήµερος 
για το υπόλοιπο του δανείου του µέσω επιστολών από το Γενικό Λογιστή και το Τµήµα. 

Η τελική παραλαβή του έργου έγινε στις 3.8.2006 και η Κ.Ε.Α.Α. αποφάσισε στις 5.10.2006 την 
έγκριση παράτασης χρόνου 93 εργάσιµων ηµερών µε αποζηµίωση £46.829.    

Πέραν των πιο πάνω, τον Ιούνιο του 2008 εκκρεµούσαν εγκρίσεις από τις αρµόδιες Επιτροπές, για 
θέµατα επιπλέον εργασιών.  Ο τελικός λογαριασµός του έργου υποβλήθηκε από τον ιδιώτη 
επιµετρητή στις 24.5.2006 και µετά από οδηγίες του Τµήµατος υπέβαλε αναθεωρηµένο τελικό 
λογαριασµό στις 22.5.2007, στον οποίο περιλαµβάνονται και όλες οι επιπλέον εργασίες του έργου.  
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Το Μάϊο του 2008 οι ιδιώτες Σύµβουλοι Αρχιτέκτονες έδωσαν στο Τµήµα σχόλια και παρατηρήσεις 
που είχαν για τον αναθεωρηµένο τελικό λογαριασµό.  Το Τµήµα προχωρεί προς το παρόν µε τον 
έλεγχο του αναθεωρηµένου τελικού λογαριασµού, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια/ παρατηρήσεις 
των ιδιωτών Συµβούλων Αρχιτεκτόνων, ώστε να σταλούν τα εκκρεµή θέµατα στις αρµόδιες 
Επιτροπές για απόφαση. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι ο ιδιώτης Επιµετρητής Ποσοτήτων διαφώνησε µε τα σχόλια 
και παρατηρήσεις των ιδιωτών Συµβούλων Αρχιτεκτόνων και εµµένει στις θέσεις του που 
παρουσιάζονται στον τελικό λογαριασµό του έργου.  Πρόσθεσε ότι ο εργολάβος διαφωνεί µε τις 
θέσεις και των δύο (Αρχιτέκτονα και Επιµετρητή).  Λόγω των πιο πάνω διαφωνιών, καθυστερεί και 
η διεκπεραίωση της εξέτασης του τελικού λογαριασµού του έργου από το Τµήµα του. 

(γ) Επιδιόρθωση κτιρίων Κυβερνητικού Οικισµού Άγιοι Ανάργυροι Ι, Φάση Β΄, 
Συγκρότηµα Σ2, στη Λάρνακα.   Η κατασκευή του έργου άρχισε τον Ιανουάριο 2006 έναντι 
ποσού £1.044.247, µε λήξη τον Ιούλιο 2007. Το Μάρτιο 2007 µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος παρατήρησα ότι το έργο παρουσίαζε καθυστέρηση περίπου 3 µηνών, η οποία 
οφειλόταν κυρίως στη µη έγκαιρη παραχώρηση των οικιών από το Τµήµα στον εργολάβο, λόγω 
της άρνησης ορισµένων ενοίκων να τις εγκαταλείψουν προσωρινά για να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες επιδιόρθωσης.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα αυτό προέκυψε παρόλο που ο 
Επιβλέπων Μηχανικός του Τµήµατος ενηµέρωσε έγκαιρα τον αρµόδιο προϊστάµενο του Τµήµατος 
για τις ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών των έξι οµάδων κατοικιών του συµβολαίου, ζητώντας 
όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη µετακίνηση των αδειούχων ενοίκων των οικιών.  
Λόγω του προβλήµατος αυτού, ο εργολάβος υπέβαλε χρονική και οικονοµική απαίτηση ύψους 
£66.690 για τις τρεις πρώτες οµάδες κατοικιών, ενώ αναµενόταν να πράξει το ίδιο και για τις άλλες 
τρεις οµάδες αν προέκυπτε το ίδιο θέµα.  Στην πιο πάνω επιστολή µου παρατήρησα ότι παρόλο 
που ο Επιβλέπων Μηχανικός του Τµήµατος απέστειλε αµέσως επιστολή στον εργολάβο 
ενηµερώνοντάς τον ότι τα αιτήµατά του εξετάζονται από το Τµήµα, µέχρι τον Ιούνιο 2008 δεν έγινε 
οποιαδήποτε αξιολόγηση της καθυστέρησης από τον Αρχιτέκτονα του έργου.  Τέλος τόνισα ότι η 
Υπηρεσία µου επανειληµµένα έχει διαπιστώσει τη µη έγκαιρη αξιολόγηση και έγκριση 
δικαιολογηµένης καθυστέρησης στους εργολάβους, γεγονός που δηµιουργεί κίνδυνο καταβολής 
αυξηµένων αποζηµιώσεων σε αυτούς, ως επακόλουθο της επικάλυψης της καθυστέρησης που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των εργολάβων.    

Το Τµήµα µε πληροφόρησε τον Ιανουάριο του 2008 ότι ετοιµάζεται έκθεση προς την Τ.Ε.Α.Α. το 
συντοµότερο δυνατό.  Το Μάϊο του 2008, µε νέα επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, 
παρατήρησα ότι πέραν της ενηµέρωσης αυτής το Τµήµα έχει την υποχρέωση να απαντήσει 
γραπτώς στα θέµατα που τίθενται στην επιστολή της Υπηρεσίας µου.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι µέχρι το τέλος του µήνα θα υποβληθεί σχετική έκθεση στις 
αρµόδιες Επιτροπές για έγκριση. 

(δ) Αναδόµηση Κυβερνητικού Οικισµού Άγιος Αθανάσιος στη Λεµεσό, Φάση Α΄, 
Συγκροτήµατα Σ2 και Σ3.  Η κατασκευή του έργου άρχισε το ∆εκέµβριο 2005 έναντι ποσού 
£1.015.287, µε λήξη τον Ιούνιο 2007. Τον Απρίλιο 2007 µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος παρατήρησα ότι το έργο παρουσίαζε καθυστέρηση περίπου 4 µηνών, η οποία οφειλόταν 
στον εργολάβο και τον εργοδότη.  Η καθυστέρηση από τον εργοδότη προέκυψε από τροποποίηση 
της θεµελίωσης λόγω ακατάλληλου υπεδάφους, µε αποτέλεσµα την αύξηση του όγκου εργασίας 
της γενικής εκσκαφής, γενικής επιχωµάτωσης και τοίχων αντιστήριξης, ενώ επιπρόσθετα έγινε 
αλλαγή του υλικού επιχωµάτωσης.   

Παρατήρησα ότι παρόλο που ο εργολάβος υπέβαλε έγκαιρα απαίτηση για παράταση χρόνου για 
λόγους που και το ίδιο το Τµήµα συµφωνεί, και το συµβόλαιο πλησίαζε στη λήξη του, το θέµα της 
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καθυστέρησης παρέµενε σε εκκρεµότητα αφού εξεταζόταν ακόµη από τη Συντονίστρια του έργου.  
Μέχρι τον Απρίλιο 2007 η δικαιολογηµένη παράταση χρόνου δεν στάληκε στις αρµόδιες Επιτροπές 
για εξέταση και απόφαση.  Παρατήρησα επίσης ότι η Υπηρεσία µου επανειληµµένα τόνισε στο 
Τµήµα τη σηµασία της έγκαιρης αξιολόγησης των καθυστερήσεων και της έγκρισης χρονικής 
παράτασης, χωρίς δυστυχώς να λαµβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα.  Επιπλέον 
παρατήρησα ότι λόγω των πιο πάνω αλλαγών που έγιναν δηµιουργήθηκε επιπλέον δαπάνη στο 
έργο περίπου £41.492.  Ενώ οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν από τον εργολάβο στα αρχικά στάδια 
του συµβολαίου, ακόµη δεν προωθήθηκε η νενοµισµένη διαδικασία για έγκρισή τους.  
Συµπερασµατικά ανέφερα πώς δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για όλα τα πιο πάνω θέµατα, όπως 
καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή, ούτε και οι οδηγίες της Εγκυκλίου του 
∆ιευθυντή του Τµήµατος, ηµερ. 21.6.1999, που επανεκδόθηκε στις 26.4.2001. 

Η επιστολή µου κοινοποιήθηκε στην Κ.Ε.Α.Α., η οποία το Μάιο 2007 ζήτησε από το Τµήµα όπως 
επισπεύσει την υποβολή καταλόγου µε τα θέµατα που εκκρεµούν στους τελικούς λογαριασµούς και 
πληροφορηθεί τους τρόπους µε τους οποίους το Τµήµα προτίθεται να χειριστεί το θέµα 
επίσπευσης εξέτασης των τελικών λογαριασµών. 

Τον Αύγουστο του 2007 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι σε σχέση µε τα πιο 
πάνω θέµατα και το φόρτο εργασίας που επωµίστηκε το Τµήµα, καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για έγκαιρη αξιολόγηση των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στα συµβόλαια του 
Τµήµατος, καθώς επίσης και για την έγκαιρη λήψη εγκρίσεων σε περιπτώσεις αλλαγών και 
τροποποιήσεων.  Το Φεβρουάριο του 2008, η Τ.Ε.Α.Α., µετά από εισήγηση της Συντονίστριας του 
έργου, ενέκρινε παράταση χρόνου 73 εργάσιµων ηµερών και 12 ηµερολογιακών για το 
Συγκρότηµα Σ3, και 30 εργάσιµων ηµερών και 12 ηµερολογιακών για το Συγκρότηµα Σ2.  Η 
συνολική αποζηµίωση για µέρος της παράτασης αυτής, ανήλθε στις £11.442 (€19.549).  Επιπλέον, 
το Μάρτιο του 2008 υποβλήθηκε έκθεση από το Τµήµα στην Κ.Ε.Α.Α., όπου γίνεται εισήγηση για 
έγκριση ποσού £63.679 (€108.802) για επιπλέον εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου.  Τον Απρίλιο του 2008, η Κ.Ε.Α.Α. αποφάσισε όπως το θέµα αυτό 
επανυποβληθεί µαζί µε την παράταση χρόνου που εγκρίθηκε από την Τ.Ε.Α.Α., ώστε να υπάρχει 
ολοκληρωµένη εικόνα του θέµατος.  Επιπλέον αποφάσισε όπως το Τµήµα αναφερθεί στους 
λόγους της υποβολής των πιο πάνω εκ των υστέρων και ζήτησε όπως στην επόµενη συνεδρία 
που θα συζητηθεί το θέµα, παρευρεθεί και η Συντονίστρια του έργου.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι καταβάλλεται προσπάθεια από το Τµήµα ώστε η Συντονίστρια 
του έργου να ανταποκριθεί στο αίτηµα της Κ.Ε.Α.Α. 

(ε) Πεζοδροµοποίηση Οδού Αγίας Μαύρης στην Αγία Νάπα - Β΄ Φάση - Τελικός 
Λογαριασµός.  Από δειγµατοληπτικούς ελέγχους που έγιναν το Μάρτιο 2005 στο έργο, 
διαπιστώθηκε συνολική καθυστέρηση 72 ηµερολογιακών ηµερών στη συµπλήρωση του, για την 
οποία, παρόλο που το έργο παραλήφθηκε προσωρινά από το Τµήµα στις 17.4.2003, δεν στάληκε 
σηµείωµα στα αρµόδια όργανα για εξέταση.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι εκδόθηκαν αρκετές 
αρχιτεκτονικές οδηγίες εργοταξίου προς τον εργολάβο για επιπλέον εργασίες/αλλαγές, αυξάνοντας 
κατά 17,4% το καθαρό ποσό του συµβολαίου, χωρίς και πάλι να σταλούν για έγκριση.  Επιπλέον, 
ο εργολάβος τον Μάρτιο του 2004 υπέβαλε οικονοµική απαίτηση ύψους £11.715 για την 
καθυστέρηση στη συµπλήρωση του έργου, την οποία ο σύµβουλος Επιµετρητής υπέβαλε στο 
Τµήµα τον ίδιο µήνα, χωρίς όµως και πάλι να προωθηθεί για εξέταση και τυχόν έγκριση σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία.   

Το Νοέµβριο 2006 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µου ανέφερε ότι οι πιο πάνω εκκρεµότητες 
οφείλονται κυρίως στο ότι τόσο ο Συντονιστής όσο και η Επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός του 
έργου αποχώρησαν από το Τµήµα αµέσως µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου.  Μου 
ανέφερε επίσης ότι πέραν αυτού, το θέµα έµεινε σε στασιµότητα λόγω φόρτου εργασίας του Τοµέα 
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Πολεοδοµικών Έργων του Τµήµατος, και ότι καταβάλλεται προσπάθεια για διευθέτηση των πιο 
πάνω το συντοµότερο.  

Το Νοέµβριο του 2007 το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι ετοιµάζονται σχετικές εισηγητικές 
εκθέσεις προς τις Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων για λήψη εγκρίσεων.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι οι πιο πάνω εκθέσεις ετοιµάζονται και αναµένεται να 
υποβληθούν στις αρµόδιες Επιτροπές µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου 2008 για έγκριση. 

(στ)  ∆ρόµοι και χώρος στάθµευσης παρά το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Νάπας – 
Τελικός Λογαριασµός.  Από τον έλεγχο του πιο πάνω λογαριασµού το Μάιο 2007, διαπιστώθηκε 
ότι ενώ αποκόπτεται ποσό £3.945 από τον τελικό λογαριασµό ως ποινική ρήτρα για αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, ο Αρχιτέκτονας/Συντονιστής αξιολόγησε τις καθυστερήσεις στη συµπλήρωση του 
έργου εκπρόθεσµα µετά την προσωρινή παραλαβή, χωρίς να εξασφαλίσει έγκριση για την 
αξιολόγηση από τα νενοµισµένα όργανα.  

Με επιστολή µου προς το Τµήµα τον Ιούνιο 2007, παρατήρησα, όπως και σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις, ελλείψεις και παραλείψεις του Τµήµατος στο θέµα ορθής διαχείρισης των 
κατασκευαστικών συµβολαίων, µε αποτέλεσµα να αφήνονται εκκρεµότητες, αρκετό χρόνο µετά την 
προσωρινή παραλαβή των έργων.  Τόνισα ότι στην πιο πάνω περίπτωση το θέµα της 
καθυστέρησης αφέθηκε να εκκρεµεί από τις 12.3.2002, οπότε έγινε η προσωρινή παραλαβή, µε 
αποτέλεσµα ο εργολάβος να απαιτεί πληρωµή τόκων.  Μέχρι τον Ιούνιο του 2008, δεν απαντήθηκε 
η πιο πάνω επιστολή µου από το Τµήµα.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι τελικά εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις και ο τελικός 
λογαριασµός στάληκε για εξόφληση. 

(ζ) Επιδιόρθωση κτιρίων Κυβερνητικού Οικισµού Λινόπετρας, Φάση Α΄, Συγκρότηµα Σ1, 
στη Λεµεσό – Τελικός Λογαριασµός.  Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, ηµερ. 
23.11.2007, παρατήρησα ότι για «αφανείς εργασίες» επιδιορθώσεων που εκτελέστηκαν στο έργο 
δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή την από κοινού 
γραπτή συµφωνία των ποσοτήτων των εργασιών µεταξύ επίβλεψης και εργολάβου ενόσω το έργο 
είναι υπό κατασκευή και αυτές είναι ακόµα εµφανείς.  Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε πώς υπήρχαν 
καταγραµµένα και υπογραµµένα στοιχεία από τον επιβλέποντα τεχνικό του Τµήµατος στο 
εργοτάξιο, όχι όµως από τον εργολάβο, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ερωτηµατικά για την 
αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαµβάνονται στον τελικό λογαριασµό και να αδυνατεί η 
Υπηρεσία µου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των εργασιών αυτών.  Τόνισα πως οποιαδήποτε 
άλλη διαδικασία εκ των υστέρων δεν διασφαλίζει την αξιοπιστία των επιµετρήσεων των ποσοτήτων 
των «αφανών εργασιών» του έργου και ζήτησα όπως σε µελλοντικούς τελικούς λογαριασµούς του 
Τµήµατος υπάρχουν διαθέσιµα στην Υπηρεσία µου τα συµφωνηµένα στοιχεία των εργασιών 
αυτών.   

Τον Απρίλιο του 2008 ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µου ανέφερε ότι παρόλο που 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργασίες που εκτελούνται καταγράφονται και καταµετρούνται 
στην παρουσία του Εργολάβου, και οι εργασίες αυτές συνυπογράφονται, το Φεβρουάριο του 2008 
εξέδωσε σχετική εγκύκλιο επί του θέµατος. 

(η) ∆ιαµόρφωση χώρου εκκλησίας Αγίου ∆οµετίου στον Άγιο ∆οµέτιο.  Με επιστολή µου 
προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, ηµερ. 30.1.2008, παρατήρησα ότι παρόλο που το πιο πάνω 
έργο συµπληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2001 και ο τελικός λογαριασµός υποβλήθηκε από τον 
εργολάβο το Φεβρουάριο του 2002, αυτός δεν διευθετήθηκε ακόµα και ένα ποσό £44.184 
παραµένει απλήρωτο.  Σύµφωνα µε το συµβόλαιο, η διευθέτηση του τελικού λογαριασµού 
καθορίζεται έξι µήνες µετά την τελική παραλαβή του έργου, δηλαδή µέχρι το Μάρτιο του 2003.  Στο 
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µεταξύ, σύµφωνα µε την επιστολή του, ο εργολάβος επιφυλάσσει τα δικαιώµατά του για 
αποζηµιώσεις λόγω της παρατηρούµενης καθυστέρησης στη διευθέτηση του λογαριασµού.   

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι το Σεπτέµβριο 2008 εξασφαλίστηκαν όλες οι αναγκαίες 
εγκρίσεις, τόσο για τις επιπλέον εργασίες όσο και για την παράταση χρόνου.  Με πληροφόρησε 
επίσης ότι το Τµήµα προέβη σε έναντι πληρωµή οφειλόµενων ποσών προς τον εργολάβο και ότι 
εντός του µήνα θα αποστείλει τον τελικό λογαριασµό στην Υπηρεσία µου. 

(θ) Ανάπλαση/∆ιαµόρφωση Πλατείας στο Τρόοδος.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι επιβλέποντες δεν εφάρµοσαν τις νενοµισµένες 
διαδικασίες διαχείρισης του συµβολαίου, σχετικά µε την έγκαιρη αξιολόγηση των καθυστερήσεων 
και την έγκριση τυχόν δικαιολογηµένης χρονικής παράτασης, προτού λήξει η συµβατική περίοδος 
εκτέλεσης του έργου.  Σε επιτόπιο έλεγχο στο έργο το Μάρτιο 2005, διαπιστώθηκε ότι ο 
Αρχιτέκτονας του έργου δεν ακολούθησε τις προηγούµενες υποδείξεις της Υπηρεσίας µου και δεν 
αξιολόγησε την παρατηρούµενη καθυστέρηση στο έργο, µε αποτέλεσµα αυτό να καταστεί 
απροσδιόριστης συµπλήρωσης, µε όλες τις αρνητικές χρονικές και οικονοµικές επιπτώσεις για το 
∆ηµόσιο, ενώ ο εργολάβος υπέβαλε διογκωµένη απαίτηση για παράταση χρόνου 360 ηµερών.  
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στο έργο εκτελέστηκαν επιπρόσθετες εργασίες, οι οποίες αναµενόταν να 
ανεβάσουν το σύνολο των επιπρόσθετων εργασιών/αλλαγών  στο ποσό των £129.000 περίπου 
(10% του ολικού ποσού του συµβολαίου).  Για τις εργασίες αυτές και πάλι δεν λήφθηκε  
οποιαδήποτε έγκριση εκ των προτέρων, ενώ η Υπηρεσία µου διαφώνησε µε τον υπολογισµό της 
δικαιολογηµένης παράτασης χρόνου (αποζηµιώσιµης και µη) που εισηγήθηκε το Τµήµα, όπως 
επίσης και µε τον τρόπο και το ποσό που υπολογίστηκε.  Σε απαντητική επιστολή του, ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι τα σχόλια της Υπηρεσίας µου µελετούνται και θα 
αποσταλεί σχετική απαντητική επιστολή.  

Εν τω µεταξύ το έργο παραλήφθηκε προσωρινά στις 28.7.2006 ενώ το Τµήµα, χωρίς να απαντήσει 
στην επιστολή της Υπηρεσίας µου, επανέφερε τα θέµατα των καθυστερήσεων και της παράτασης 
χρόνου στην Κ.Ε.Α.Α..  Η Επιτροπή αποφάσισε τον Νοέµβριο 2006 να αναβάλει τη συζήτηση του 
θέµατος µέχρι το Τµήµα εξετάσει τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου και επανυποβάλει σχετική 
έκθεση στην Επιτροπή εντός ∆εκεµβρίου 2006.  Τον Ιανουάριο 2007 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
µου απέστειλε απαντητική επιστολή µε την οποία το Τµήµα διατηρεί τις αρχικές του θέσεις στα 
θέµατα της καθυστέρησης και παράτασης χρόνου ενώ η Υπηρεσία µου δεν συµφωνεί µε τη θέση 
του Τµήµατος στα θέµατα αυτά.  Το Φεβρουάριο 2007 η Κ.Ε.Α.Α. επανεξέτασε το θέµα, και 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Τµήµατος προς την Υπηρεσία µου, αποφάσισε να αναβάλει τη 
συζήτησή του για να υποβληθεί στην Επιτροπή ολοκληρωµένη έκθεση αφού αξιολογηθούν 
συνολικά οι καθυστερήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις.  Παρόλο που η Κ.Ε.Α.Α. ζήτησε 
όπως το θέµα επανυποβληθεί για έγκριση µέχρι τέλος Μαρτίου 2007, µέχρι το Νοέµβριο του 2008 
δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση από το Τµήµα. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι η εξέταση του τελικού λογαριασµού από το Τµήµα έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα εξετάζεται το θέµα της δικαιολογηµένης παράτασης χρόνου.  Με 
πληροφόρησε επίσης ότι τα πιο πάνω θέµατα αναµένεται να σταλούν στις αρµόδιες Επιτροπές για 
έγκριση µέχρι το τέλος του 2008. 

(ι) Τελικοί Λογαριασµοί συµβολαίων για οικοδοµικά και τεχνικά έργα - Καθυστέρηση 
στην ετοιµασία τους.  Όπως παρατήρησα και σε προηγούµενες  Εκθέσεις µου, µετά από έλεγχο 
που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία µου σε συµβόλαια έργων του Τµήµατος, εξακολουθεί να 
παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των τελικών λογαριασµών, σε σχέση µε τις 
προθεσµίες των σχετικών συµβολαίων.  Ζήτησα όπως το Τµήµα προχωρήσει στη λήψη όλων των 
αναγκαίων µέτρων για την ετοιµασία των τελικών λογαριασµών, ώστε να καταστεί δυνατός ο 
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έλεγχός τους από την Υπηρεσία µου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι, παρόλο που κατά τα τελευταία έτη 
υπήρξε σχετική βελτίωση από µέρους του Τµήµατος, εντούτοις το πρόβληµα εξακολουθεί να 
υφίσταται. 

Η Κ.Ε.Α.Α., µε αφορµή την εξέταση τον Μάρτιο 2007 συγκεκριµένου θέµατος του Τµήµατος στην 
Επιτροπή για το έργο “συντήρησης, επιδιόρθωσης σκυροδέµατος και άλλων συναφών εργασιών 
στον Κυβερνητικό Οικισµό Μακάριος ΙΙΙ Λεµεσού, Προσφορά Α1”, επισήµανε την υπέρµετρη 
καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήµατος ενώπιον της Επιτροπής.  Επίσης ζήτησε και στάληκε 
επιστολή τον Απρίλιο 2007 στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος για να υποβάλει ενώπιον της κατάλογο µε 
τα έργα για τα οποία εκκρεµεί η διευθέτηση του τελικού λογαριασµού.  Παράλληλα η Επιτροπή, µε 
αφορµή την εξέταση το Μάιο 2007 άλλου θέµατος του Τµήµατος για το έργο “αναδόµηση 
Κυβερνητικού Οικισµού Άγιος Αθανάσιος στη Λεµεσό, Φάση Α΄, Συγκροτήµατα Σ2 και Σ3”, ζήτησε 
από το Τµήµα όπως επισπεύσει την υποβολή καταλόγου µε τα θέµατα που εκκρεµούν οι τελικοί 
λογαριασµοί και να πληροφορηθεί τους τρόπους µε τους οποίους το Τµήµα προτίθεται να χειριστεί 
το θέµα επίσπευσης εξέτασης των τελικών λογαριασµών. 

Τον Ιούνιο 2007 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µου απέστειλε αναλυτικό και λεπτοµερή κατάλογο µε 
όλες τις συµβάσεις που χειρίζεται το Τµήµα και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο του τελικού 
λογαριασµού, δίνοντας προτεραιότητα στην υποβολή αυτών που είναι εκπρόθεσµες.  Στην 
επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στην Κ.Ε.Α.Α., αναφέρεται ότι οι κύριοι λόγοι στους οποίους 
οφείλεται η συσσώρευση των τελικών λογαριασµών είναι η υποβολή αυξηµένων ή/και παράλογων 
απαιτήσεων εκ µέρους των εργολάβων, οι χρονοβόρες διαδικασίες των δικαστηρίων/διαιτησιών 
που εκκρεµούν για αριθµό συµβάσεων, η καθυστέρηση στην εξασφάλιση εγκρίσεων για αλλαγές 
που γίνονται ή παρατάσεις που ζητούνται, και η µεγάλη αύξηση του αριθµού των πολεοδοµικών 
έργων και ο φόρτος εργασίας χωρίς αύξηση στο υφιστάµενο προσωπικό του Τµήµατος.  Με 
πληροφόρησε επίσης ότι το Τµήµα λαµβάνει διάφορα µέτρα, όπως η υπερωριακή απασχόληση 
του προσωπικού και η πλήρης µηχανογράφηση του κλάδου, ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προώθησης των τελικών λογαριασµών.  Μέχρι το Νοέµβριο του 2008, από τον 
έλεγχο του πιο πάνω καταλόγου διαπιστώνεται ότι για αρκετούς τελικούς λογαριασµούς 
εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην υποβολή τους στην Υπηρεσία µου, πέραν 
των χρονοδιαγραµµάτων που καθορίζονται στον κατάλογο αυτό. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι το Τµήµα καταβάλλει προσπάθεια για επίσπευση της 
διαδικασίας προώθησης των τελικών λογαριασµών ώστε να µειωθεί αισθητά το πρόβληµα εντός 
του 2009.  Με πληροφόρησε επίσης ότι εντός του 2009 το Τµήµα θα ολοκληρώσει τη στελέχωσή 
του όσον αφορά προσωπικό και πιστεύεται ότι σταδιακά το πρόβληµα θα επιλυθεί. 

Μέρος Β 

Προϋπολογισµός Αναπτύξεως. Στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως προϋπολογίστηκε ποσό 
£34.166.519 (£29.676.580 κατά το 2006) που αφορά κυρίως σε Πολεοδοµικά Σχέδια Ανάπτυξης.  
Από το ποσό αυτό δαπανήθηκαν £27.466.570 ή 80% (£24.559.957 κατά το 2006 ή 83%). Σε 
ορισµένες περιπτώσεις το ποσοστό απόκλισης των πραγµατικών δαπανών και αυτών που 
προϋπολογίστηκαν ήταν σηµαντικό, ενώ σε άλλες δεν διενεργήθηκαν καθόλου δαπάνες.   

(α)  Επιβάρυνση κονδυλιών του προϋπολογισµού Αναπτύξεως λόγω µη έγκαιρης 
εξασφάλισης των αναγκαίων δανείων.  Τα έργα που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση από 
δάνεια που συνάπτουν οι ενδιαφερόµενες Τοπικές Αρχές για τα οποία η Κυβέρνηση καταβάλλει 
µέρος της δαπάνης, περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του κράτους µε συµβολική πρόνοια 
£10. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζεται η ανάγκη πληρωµής των εργολάβων πριν 
εξασφαλιστούν και  κατατεθούν στο Τµήµα τα αναγκαία ποσά ή όταν οι καταθέσεις που έγιναν 
έχουν ήδη εξαντληθεί. Όπως ανέφερα και στην έκθεσή µου για το έτος 2006, στις περιπτώσεις 
αυτές, το Τµήµα ζητά την παραχώρηση συµπληρωµατικών πιστώσεων στα αντίστοιχα κονδύλια 
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των έργων και προβαίνει στις πληρωµές µε χρέωση των κονδυλιών αυτών, µε την προϋπόθεση 
ότι, όταν η Τοπική Αρχή εµβάσει το αντίστοιχο ποσό, αυτό να κατατεθεί στα Γενικά Έσοδα του 
Κράτους. 

Όπως υπέδειξα και κατά το 2006, η τακτική αυτή είναι αντίθετη µε τις ∆ηµοσιονοµικές και 
Λογιστικές Οδηγίες και περικλείει κινδύνους αφού οι πληρωµές που γίνονται δεν καταχωρίζονται 
σε µητρώο για να µπορεί να παρακολουθείται η είσπραξη τους από το λογιστήριο του Τµήµατος.  
Εισηγήθηκα όπως σε συνεργασία µε το Γενικό Λογιστή προωθηθεί σχετική ρύθµιση. 

 (β)  Ανέγερση άλλων οικοδοµικών έργων – Μεταφορά πιστώσεων.   Η πρόνοια στους 
ετήσιους προϋπολογισµούς για το άρθρο αυτό, προορίζεται να καλύψει την προώθηση διαφόρων 
Κυβερνητικών Στεγαστικών Σχεδίων των Εκτοπισθέντων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι για συνεχόµενα 
χρόνια, µέρος των πιστώσεων που προϋπολογίζονται στους ετήσιους προϋπολογισµούς, δεν 
δαπανώνται για το σκοπό που εγκρίνονται αλλά, µε έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
µεταφέρονται κάθε χρόνο σηµαντικά ποσά ως εξοικονοµήσεις για να καλύψουν δαπάνες άλλες 
από την εγκεκριµένη πρόνοια των προϋπολογισµών.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την πρόνοια 
στον προϋπολογισµό του 2007 για το άρθρο αυτό, η οποία ανέρχεται σε £13.250.000, ποσό 
£1.000.000 µεταφέρθηκε σε πίστη του άρθρου για το Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης (το οποίο, Ταµείο, 
σύµφωνα µε το Νόµο ίδρυσής του έχει δικό του Προϋπολογισµό) για να παραχωρηθεί ως χορηγία 
σε ιδιώτες για τη συντήρηση/αποκατάσταση διατηρητέων οικοδοµών και ποσό £787.270 
µεταφέρθηκε σε πίστη άλλων κονδυλίων για κάλυψη των δαπανών πληρωµής των εργολάβων για 
έργα τα οποία περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό µε συµβολική πρόνοια £10, όπως 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.  

Υπέδειξα ότι ο προϋπολογισµός θα πρέπει να γίνεται πάνω σε πιο ορθολογιστική βάση και 
σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες.  

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, 
ανέφερε ότι η µεταφορά γίνεται πάντοτε µετά από εισήγηση και έγκριση του Υπουργείου 
Οικονοµικών και ότι επισηµαίνει το πρόβληµα κάθε χρόνο, κατά τη συζήτηση των 
προϋπολογισµών. 

(γ)  Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας.   Το Σχέδιο, αφορά στην αναζωογόνηση 
περιοχών της Πράσινης Γραµµής Λευκωσίας, στους  ∆ήµους Λευκωσίας και Αγίου ∆οµετίου. Το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφαση του Αρ. 63.119, ηµερ. 28.12.2005, ενέκρινε τη συνέχιση 
του Σχεδίου για τα έτη 2006 – 2008, µε προβλεπόµενη κρατική χορηγία συνολικού ύψους 
£8.350.000. Για παρακολούθηση των χορηγιών που εγκρίνονται από την αρµόδια Υπουργική 
Επιτροπή, τηρούνται στο Τµήµα πρόχειρες καταστάσεις στις οποίες καταχωρίζονται οι δικαιούχοι 
και οι αντίστοιχες χορηγίες. Λόγω της σηµαντικής δαπάνης που απαιτείται καθώς και της µακράς 
διάρκειας υλοποίησης του Σχεδίου, υπέδειξα ότι θα πρέπει να τηρείται στο Τµήµα ειδικό µητρώο 
στο οποίο να καταχωρίζονται οι δικαιούχοι και οι λεπτοµέρειες των εγκρίσεων καθώς και οι 
λεπτοµέρειες των πληρωµών στους δικαιούχους. Όσον αφορά στα έργα, για τα οποία οι ∆ήµοι 
εξασφαλίζουν χορηγίες και από άλλες πηγές, όπως από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από ιδιώτες, εξέφρασα την άποψη ότι το Τµήµα θα πρέπει να ζητήσει από 
τους ∆ήµους να το ενηµερώνουν µε το ποσό της χορηγίας που εξασφάλισαν ούτως ώστε η 
χορηγία από την Κυβέρνηση να παραχωρείται αφού εξαντληθούν πρώτα τα ποσά αυτά.  

Λογαριασµοί Καταθέσεων.  Το σύνολο του Γενικού Λογαριασµού Καταθέσεων στις 31.12.2007, 
ανέρχεται σε  £3.241.038 (£2.599.862 κατά το 2006) και το σύνολο του λογαριασµού Αποσύρσεις 
Εγγυηµένων ∆ανείων ανέρχεται  σε £7.284.521 (£5.351.544 κατά το 2006).  Σε πολλές 
περιπτώσεις τα υπόλοιπα αφορούν κρατήσεις εργολάβων, καταθέσεις ∆ήµων ή Συµβουλίων 
Βελτιώσεως για αναπτυξιακά έργα ή αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων, που εκκρεµούν για πολλά 
χρόνια.   Υπέδειξα ότι οι καταθέσεις δεν πρέπει να παραµένουν πέραν από την περίοδο για την 
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οποία απαιτούνται και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν αζήτητα για περίοδο πέραν των πέντε 
χρονών πρέπει να µεταφέρονται στα έσοδα του Κράτους.  

Ο λογαριασµός Αποσύρσεις Εγγυηµένων ∆ανείων περιλαµβάνει ποσό ύψους £2.606.670 
(£2.282.968 κατά το 2006), το οποίο αφορά λογαριασµούς µε χρεωστικά υπόλοιπα, τα 
περισσότερα από τα οποία εκκρεµούν πριν από το 1998, χωρίς να φαίνονται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν εισπράχθηκαν µέχρι τώρα ενώ δεν φαίνεται να γίνονται προσπάθειες είσπραξής τους. 
Για ορισµένες περιπτώσεις τα χρεωστικά υπόλοιπα αφορούν στην πληρωµή εργολάβων πριν 
εξασφαλιστούν και  κατατεθούν στο Τµήµα τα αναγκαία ποσά. Υπέδειξα ότι θα πρέπει να γίνουν 
ενέργειες, ώστε τα οφειλόµενα ποσά να κατατεθούν στο Τµήµα. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, στην απάντησή του που µου διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, µε 
πληροφόρησε ότι για τη διευθέτηση των µεγάλων χρεωστικών υπολοίπων αναµένεται η ετοιµασία 
των Τελικών Λογαριασµών των έργων από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έτσι ώστε στη συνέχεια να 
κληθούν οι επηρεαζόµενες Τοπικές Αρχές να συνάψουν τα απαραίτητα δάνεια για διευθέτηση των 
οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων. 

Καθυστερηµένα ενοίκια καταστηµάτων εµπορικών κέντρων στους προσφυγικούς 
συνοικισµούς. Σύµφωνα µε την έκθεση καθυστερηµένων εσόδων, το ύψος των καθυστερηµένων 
ενοικίων των καταστηµάτων εµπορικών κέντρων στους προσφυγικούς συνοικισµούς στις 
31.12.2007, ανέρχεται στις £52.297 σε σύγκριση µε £36.913 στις 31.12.2006. Παρατηρήθηκε ότι 
σε ορισµένες περιπτώσεις δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό κατά τα τελευταία χρόνια χωρίς να 
ληφθούν µέτρα. Υπέδειξα ότι η µη έγκαιρη λήψη των αναγκαίων µέτρων στο στάδιο που 
παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις, σε ορισµένες περιπτώσεις δηµιουργεί προβλήµατα στην 
είσπραξη των εσόδων λόγω και απρόβλεπτων καταστάσεων που προκύπτουν εν τω µεταξύ.    

4.47 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Μέρος Α 

Υπερωρίες.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι σε αριθµό υπαλλήλων του Γραφείου 
οφείλεται, έναντι των υπερωριών που εργάστηκαν, µεγάλος αριθµός ωρών ελεύθερου χρόνου, 
που συσσωρεύτηκαν ένεκα της εφαρµοζόµενης τακτικής της πληρωµής του 50% των υπερωριών 
και της παραχώρησης ελεύθερου χρόνου για το υπόλοιπο 50%. Σηµειώνεται ότι στις 31.12.2007 το 
σύνολο των οφειλόµενων ωρών ήταν 9 453 (9 527 στις 31.12.2006), µε τρεις υπαλλήλους να 
έχουν συσσωρεύσει 2 610, 1 168 και 952 ώρες αντίστοιχα, ενώ άλλοι 14 υπάλληλοι είχαν 
συσσωρεύσει µεταξύ 100 και 550 ωρών. 

Εισηγήθηκα και πάλι όπως ενταθούν οι προσπάθειες τόσο για περιορισµό των υπερωριών, όσο 
και για τη διευθέτηση του µεγάλου αριθµού των οφειλόµενων ωρών ελεύθερου χρόνου, µε 
ορθολογιστική κατανοµή των εργασιών µεταξύ των υπαλλήλων που εργάζονται µε το σύστηµα 
βάρδιας. 

Αµοιβή για απλές στερεότυπες µεταφράσεις.  Οι συνολικές δαπάνες για µεταφράσεις, κατά το 
2007 ανήλθαν σε £305.000 (2006 £268.599) ενώ τα συνολικά έσοδα από µεταφράσεις κατά το 
2007 ανήλθαν σε £477.258 (2006 £427.664).  Μετά τη σηµαντική µείωση που σηµειώθηκε στα 
έξοδα µεταφράσεων ιαπωνικών από την πρόσληψη συνεργάτη µεταφραστή µε σύµβαση από τον 
Αύγουστο του 2004  εισηγήθηκα και πάλιν όπως συνεχιστούν οι προσπάθειες για απασχόληση 
συνεργατών µεταφραστών µε σύµβαση και για άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, όπως µεταφραστή 
τουρκικών και αγγλικών.  Σηµειώνεται ότι στις 13.9.2005, ο ∆ιευθυντής του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών ζήτησε µε επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών έγκριση για την πρόσληψη 
δύο µεταφραστών (ένα τουρκικής και ένα αγγλικής γλώσσας) µε αγορά υπηρεσιών, αίτηµα όµως 
που απορρίφθηκε στις 7.8.2006 από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού. 
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Καθυστερηµένα έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα κατά τις 31.12.2007 ανήλθαν σε £7.227, σε 
σύγκριση µε £6.664 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά £563 ή 8,4%.   

Αρχείο Τύπου.  Από επίσκεψη στο υπόγειο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών όπου 
στεγάζεται το πιο πάνω Αρχείο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. 

• Εκκρεµεί η πλήρης καταγραφή των δεµένων τόµων των εφηµερίδων µε αποτέλεσµα το 
δύσκολο εντοπισµό τους. 

• Τόσο τα µικροφίλµ όσο και οι ίδιες οι εφηµερίδες φυλάγονται στον ίδιο χώρο.  Εισηγήθηκα 
όπως τα µικροφίλµ φυλάγονται σε ξεχωριστό χώρο για λόγους ασφάλειας. 

• Επειδή στο ίδιο υπόγειο σε διπλανό χώρο λειτουργεί το λεβητοστάσιο του ΓΤΠ, εισηγήθηκα 
όπως εξασφαλιστεί η άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά πόσο υφίσταται αυξηµένος 
κίνδυνος πυρκαγιάς. 

• Εκκρεµεί ακόµη η πλήρης ψηφιοποίηση των εφηµερίδων και παρόλο του ότι εξασφαλίστηκε 
ο διακοµιστής (Server) και αρκετός µηχανογραφικός εξοπλισµός, δεν µπορεί να λειτουργήσει 
το ηλεκτρονικό σύστηµα αναζήτησης. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των εφηµερίδων εκκρεµεί λόγω του 
µεγάλου όγκου του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί και της ψηλής δαπάνης που απαιτείται και που 
δεν µπορεί να διατεθεί στα πλαίσια του προϋπολογισµού ενός έτους.  Με πληροφόρησε επίσης ότι 
το ηλεκτρονικό σύστηµα αναζήτησης λειτουργεί τώρα ικανοποιητικά και ότι θα τεθεί σε χρήση για 
το κοινό περί το τέλος του έτους. 

4.48 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
Μέρος Β 

Αρχείο – Σύστηµα φύλαξης καρτών/Μηχανογράφηση.  Όλα τα αναγκαία στοιχεία και κάθε άλλη 
χρήσιµη πληροφορία για σκοπούς παραχώρησης της σχετικής χορηγίας, καταχωρίζονται σε 
κάρτες οι οποίες αποτελούν το µοναδικό αρχείο από το οποίο δύναται να γίνει οποιαδήποτε 
αναφορά.  Οι κάρτες φυλάγονται σε χώρους όπου δεν υπάρχει σύστηµα ασφάλειας µε αποτέλεσµα 
να παραµένουν εκτεθειµένες σε διάφορους κινδύνους όπως κλοπή, φωτιά, απώλεια κ.λπ.  Τα 
στοιχεία που καταχωρίζονται στις κάρτες δεν υπάρχουν σε φακέλους, δεν είναι µηχανογραφηµένα, 
ούτε και υπάρχουν αντίγραφα για σκοπούς ασφάλειας. 

Μεταξύ άλλων εισηγήθηκα τη µηχανογράφηση των καρτών το συντοµότερο δυνατόν που ωστόσο, 
παρά τις επανειληµµένες αναφορές µου τόσο σε επιστολές όσο και σε Ετήσιες Εκθέσεις µου 
προηγούµενων ετών, δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του συστήµατος και η 
µηχανογράφηση των καρτών οφείλεται κυρίως στο Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής σε σχέση µε 
τις δεσµεύσεις/προτεραιότητες που έχει µε άλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες.   Προβλέπεται ότι για την 
ολοκλήρωση του συστήµατος µηχανογράφησης θα χρειαστεί και το 2008 ίσως και µέχρι το τέλος 
του 2009. 

 4.49 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

Έκδοση ηλεκτρονικών διαβατηρίων µε βιοµετρικά στοιχεία. Σύµφωνα µε σχετικό Κανονισµό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ. 2252/04) τα νέα διαβατήρια που θα εκδίδονται, θα έπρεπε να είναι 
αναβαθµισµένα µε χαρακτηριστικά ασφαλείας, ηλεκτρονικά µε µικροτσίπς και να περιέχουν 
βιοµετρικά στοιχεία το αργότερο µέχρι τις 28 Αυγούστου 2006. 
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Η Κύπρος δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του Κανονισµού και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µε επιστολή ηµερ.17.10.2007 κάλεσε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 226 της συνθήκης για την ίδρυση της Ε.Κ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
σχετικά µε το πιο πάνω θέµα.   

Όπως διαφάνηκε από έλεγχο στους σχετικούς φακέλους παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις τόσο 
αναφορικά µε την ακύρωση της προηγούµενης προσφοράς αρ. 1.06 (22.10.2007), όσο και µε την 
προκήρυξη της νέας προσφοράς αρ.1/08 (14.2.2008).  

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι κατά την προκήρυξη της νέας προσφοράς  δεν έγινε χρήση των 
πρότυπων εγγράφων διαγωνισµού τα οποία έχουν ετοιµαστεί από την Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων για καθοδήγηση των αναθετουσών αρχών. 

Επιβολή προστίµων σε αεροπορικές εταιρείες σε σχέση µε παραβάσεις των περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόµων του 2000 και 2005.  
Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόµων 
του 2000 και 2005 (Ν.36(Ι)/2000 και Ν.38(Ι)/2005), οι µεταφορείς οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα για να διαπιστώνουν ότι υπήκοος τρίτης χώρας που πρόκειται να µεταφερθεί ή να 
διέλθει από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, είναι κάτοχος των προβλεπόµενων ταξιδιωτικών εγγράφων και 
θεωρήσεων που απαιτούνται δυνάµει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου (Κεφ. 105), 
όταν επιβιβάζεται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται παράβαση των προνοιών των υπό αναφορά 
Νόµων, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνοµίας ενηµερώνει το Τµήµα 
Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως και υποβάλλει εισηγήσεις για την επιβολή διοικητικού 
προστίµου το οποίο µέχρι τις 14.4.2005, ανερχόταν σε £150 για τις δώδεκα πρώτες παραβάσεις και 
£500 για τις επόµενες ενώ από τις 15.4.2005, καθορίστηκε στις £1.725 ανά άτοµο. Την ευθύνη για 
την επιβολή και είσπραξη του προστίµου, την έχει η ∆ιευθύντρια του  Τµήµατος Αρχείου 
Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως.  

Σύµφωνα µε στοιχεία που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της 
Αστυνοµίας, από το Μάιο του 2004 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2007, υποβλήθηκαν προς τη 
∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως 2.533 εισηγήσεις για επιβολή 
προστίµου, συνολικού ύψους £2.738.450, που αφορούν 91 αεροπορικές εταιρείες.  Από το πιο πάνω 
ποσό, έχουν εξεταστεί και εγκριθεί µόνο οι 376  περιπτώσεις για ποσό £334.625 (12,2%) από το οποίο 
εισπράχτηκαν οι £8.625 (2,6%).   

Για τις υπόλοιπες 2.157  περιπτώσεις για ποσό  £2.403.825 δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί κατάλληλες 
ενέργειες, παρόλο που το θέµα εκκρεµεί από το 2004, µε κίνδυνο την απώλεια σηµαντικών εσόδων του 
Κράτους. 

Με την ψήφιση του Νόµου 146(I)/2007 στις 2.11.2007 καταργούνται οι Περί Αλλοδαπών  και 
Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόµοι του 2000 και 2005 . Βάσει του νέου Νόµου ,η ευθύνη 
επιβολής του διοικητικού προστίµου ανήκει πλέον στο λειτουργό µετανάστευσης στα σηµεία εισόδου.  
Από την ηµεροµηνία που ο Νόµος τέθηκε σε ισχύ µέχρι και την 14.5.2008, εκκρεµούσαν προς πληρωµή 
επιπρόσθετα των πιο πάνω περιπτώσεων 77 διοικητικά πρόστιµα συνολικού ύψους  €226.919 για τα 
οποία στάληκε επιστολή προς το Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νοµικών µέτρων. 

Μέρος Β 

Κλάδος Ασύλου.  Ο κάθε αλλοδαπός που αιτείται πολιτικού ασύλου, απευθύνεται στην Υπηρεσία 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών όπου ανοίγεται σχετικός φάκελος.  Ταυτόχρονα ανοίγεται 
φάκελος και στον Κλάδο Ασύλου του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης.  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου για την περίοδο 2002-2007 υποβλήθηκαν 31 638 
αιτήσεις ενώ στον Κλάδο Ασύλου έχουν δηµιουργηθεί µόνο 23 042 φάκελοι που αφορούν αιτήσεις 
για τα έτη 2002-2007. Παρόλο που σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση στην καταχώριση των 
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φακέλων στο σύστηµα, θα πρέπει ο Κλάδος να ενδυναµωθεί για να καταχωριθούν όλα τα σχετικά 
έγγραφα και πληροφορίες τόσο στους φακέλους όσο και στο σύστηµα, τα οποία, κατά τον έλεγχο 
της Υπηρεσίας µου, παρατηρήθηκε ότι παραµένουν σε ράφια µε αποτέλεσµα να µην ενηµερώνεται 
η Αστυνοµία ποιοι είναι παράνοµοι και ποιοι όχι.  Σηµειώνεται ότι η Αστυνοµία είναι συνδεδεµένη 
µε το σύστηµα του Κλάδου και θα µπορούσε να είχε άµεση πληροφόρηση για όλες τις περιπτώσεις 
εάν αυτές καταχωρούνταν έγκαιρα. 

4.50 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ  
Μέρος Α 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Ζηµιών.  Για αποκατάσταση των ζηµιών σε κατοικίες και υποστατικά 
από τους σεισµούς των ετών 1995, 1996 και 1999, υποβλήθηκαν συνολικά 24 000 αιτήσεις. Το 
έργο της αποκατάστασης των ζηµιών έχει ολοκληρωθεί και η συνολική δαπάνη για αποκατάσταση 
των ζηµιών ανήλθε µέχρι τις 31.12.2007 σε £10.851.931. 

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Ζηµιών έχει επίσης αναλάβει την ετοιµασία σχεδίων και τον έλεγχο 
καταφυγίων, για σκοπούς πολιτικής άµυνας, καθώς και την καταγραφή, εκτίµηση και παροχή 
οικονοµικής βοήθειας σε περιπτώσεις θεοµηνιών.  Για το σκοπό αυτό κατά το 2007, καταβλήθηκε 
ποσό £228.298. 

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου το 1999 ξεκίνησε η δηµιουργία/βελτίωση 3000 
καταφυγίων µε αναµενόµενο κόστος £3 εκ. Μέχρι τις 31.12.2007 ολοκληρώθηκαν τα 2 150 µε 
συνολικό κόστος £2,3 εκ.. Η διαδικασία εξεύρεσης νέων υπόγειων χώρων συνεχίζεται και 
αναµένεται ότι µέχρι το 2012 θα συµπληρωθούν 3750 καταφύγια, τα οποία θα καλύπτουν τις 
αστικές και ευαίσθητες αγροτικές περιοχές.  Ενόψει του γεγονότος ότι σύµφωνα µε αναφορές στις 
σχετικές προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργικό Συµβούλιο η βελτίωση 
χώρων για δηµιουργία καταφυγίων είχε ως σκοπό την προστασία του άµαχου πληθυσµού από 
εχθρικές ενέργειες, διατύπωσα την εισήγηση για επαναξιολόγηση της συνέχισης του σχεδίου των 
καταφυγίων υπό τις σηµερινές συνθήκες. 

Η θέση του ∆ιοικητή Πολιτικής Άµυνας, όπως µου διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει το πρόγραµµα όπως έχει αποφασιστεί και αν και εφόσον οι 
συνθήκες µελλοντικά το επιτρέψουν, τότε να συζητηθεί το όλο θέµα. 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  ∆ιαπιστώθηκαν ορισµένες αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου καθώς επίσης ότι δεν ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες της εγκύκλιου του Γενικού Λογιστή 
αρ.1568 σχετικά µε τη διενέργεια των πληρωµών µέσω FIMAS. 

Προσφορές.  Από τον έλεγχο της διαδικασίας των προσφορών διαπιστώθηκαν αδυναµίες και 
παραλείψεις σε θέµατα όπως η σύσταση επιτροπών, η σύνταξη των όρων, η αξιολόγηση 
προσφορών και η παρακολούθηση των συµβάσεων που  απαιτούνται από τους περί Συντονισµού 
των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών 
Κανονισµούς. 

Η θέση του ∆ιοικητή Πολιτικής Άµυνας, όπως µου διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
είναι ότι οι αδυναµίες που παρουσιάζονται οφείλονται κυρίως στην ελλιπή στελέχωση τόσο του 
λογιστηρίου όσο και του τµήµατος που χειρίζεται τα θέµατα προσφορών και της Πολιτικής Άµυνας 
γενικά. 

Προσφορές για την προµήθεια κρανών διάσωσης.  Από τη διερεύνηση παραπόνου που 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Τον Ιούλιο 2007 η ∆ιοίκηση Πολιτικής Άµυνας (∆ΠΑ) προκήρυξε ανοικτό διαγωνισµό 
(αρ.028/2007) για την προµήθεια 100 κρανών διάσωσης, για τον οποίο υπέβαλαν προσφορά 
πέντε προσφοροδότες. Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε το Σεπτέµβριο 2007 στο δεύτερο 
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χαµηλότερο προσφοροδότη, επειδή η προσφορά του χαµηλότερου προσφοροδότη, παρ΄ όλον ότι 
είχε αξιολογηθεί ως εντός προδιαγραφών, απορρίφθηκε, µε το αιτιολογικό ότι παραβίαζε ουσιώδη 
όρο του διαγωνισµού (κρίθηκε ότι η προσφορά του περιλάµβανε δύο εναλλακτικές προσφορές, 
γεγονός που απαγορευόταν ρητά από τους όρους του διαγωνισµού). Ο χαµηλότερος 
προσφοροδότης, όταν του γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, καταχώρισε 
ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑAΠ), η οποία το Νοέµβριο 2007 
έκρινε ότι η απόφαση της αναθέτουσας αρχής παραβιάζει το ισχύον δίκαιο, και ως εκ τούτου 
ακυρώνεται. 

(β) Μετά την πιο πάνω απόφαση της ΑΑΠ, η ∆ΠΑ παρέλειψε να παραπέµψει έγκαιρα το θέµα 
στο αρµόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) για επανεξέταση, και να φροντίσει παράλληλα - 
σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ. ΓΛ/ΑΑ∆Σ 24Θ της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων - να 
διατηρήσει τις προσφορές σε ισχύ µέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης της αναθέτουσας 
αρχής, µε αποτέλεσµα να λήξει η ισχύς των προσφορών και ο διαγωνισµός να ακυρωθεί.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα τον Ιανουάριο 2008 από το ∆ιοικητή Πολιτικής Άµυνας όπως 
ερευνήσει τα θέµατα που εγείρονται και ενηµερώσει την Υπηρεσία µου για τυχόν ευθύνες που 
προκύπτουν ως προς το χειρισµό του θέµατος, καθώς και για τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για 
αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον. 

Το Φεβρουάριο 2008, ο ∆ιοικητής Πολιτικής Άµυνας µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(α) Η επιτροπή αξιολόγησης της ∆ΠΑ εκ παραδροµής δεν είχε προχωρήσει στη ζήτηση 
παράτασης της ισχύος των προσφορών, αφού η απόφαση της ΑΑΠ είχε παραληφθεί στις 
27.11.2007, δηλ. πριν την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών (7.12.2007). 

(β) Το θέµα απασχόλησε ειδική συνεδρία στη Γενική ∆ιοίκηση Πολιτικής Άµυνας και έγιναν οι 
δέουσες παρατηρήσεις, υποδείξεις και ενέργειες, που να διασφαλίζουν ότι δεν θα συµβεί παρόµοιο 
περιστατικό στο µέλλον. 

(γ) Με βάση τα πιο πάνω έκρινε ότι δεν προέκυπταν ευθύνες για τα άτοµα που χειρίστηκαν την 
προσφορά. 

Το Μάιο 2008, η ∆ΠΑ προκήρυξε νέο ανοικτό διαγωνισµό (αρ.006/2008) για την προµήθεια 200 
κρανών διάσωσης. Από τη µελέτη των εγγράφων του διαγωνισµού, διαπιστώθηκε ότι αφ΄ ενός µεν 
είχε διπλασιαστεί ο αριθµός των κρανών, αφ΄ ετέρου δε είχαν γίνει προσθήκες/τροποποιήσεις στις 
τεχνικές προδιαγραφές. Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα τον Ιούνιο 2008 από το ∆ιοικητή Πολιτικής 
Άµυνας όπως µε πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους είχαν γίνει οι πιο πάνω 
προσθήκες/τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 
προηγούµενου διαγωνισµού που ακυρώθηκε, λαµβάνοντας υπόψη ότι τότε είχαν υποβληθεί πέντε 
προσφορές, εκ των οποίων οι τρεις πληρούσαν τις προδιαγραφές. Ζήτησα επίσης όπως µε 
πληροφορήσει κατά πόσον τις τροποποιηµένες προδιαγραφές πληρούν τρεις τουλάχιστον 
κατασκευαστές - παραθέτοντας τα ονόµατα τους - µε την επισήµανση ότι, ενδιαφερόµενος 
προσφοροδότης, ο οποίος πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού που είχε 
ακυρωθεί (αρ. 028/2007) και ήταν ο επικρατέστερος – µετά την επιτυχία της προσφυγής του στην 
ΑΑΠ - για να κατακυρωθεί σε αυτόν ο προηγούµενος διαγωνισµός, είχε υποβάλει παράπονο στην 
Υπηρεσία µου αναφορικά µε τις πιο πάνω προσθήκες/τροποποιήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, µε τις οποίες – όπως ισχυριζόταν – µόνο ένας κατασκευαστής θα µπορούσε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των εγγράφων του νέου διαγωνισµού. 

Ο ∆ιοικητής Πολιτικής Άµυνας µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2008 ότι ο παραπονούµενος 
προσφοροδότης είχε παρουσιαστεί στα γραφεία της Γενικής ∆ιοίκησης Πολιτικής Άµυνας και 
ανέφερε σε λειτουργό της ∆ΠΑ ότι επιθυµεί να αποσύρει την επιστολή που είχε αποστείλει µε 
παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού και δεν ενδιαφέρεται πλέον να 
υποβάλει προσφορά.  Την επιστολή του αυτή κοινοποίησε στον παραπονούµενο προσφοροδότη.  
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Όσον αφορά τις προδιαγραφές του διαγωνισµού, µε πληροφόρησε τον Ιούλιο 2008 ότι είχαν 
τροποποιηθεί κατόπιν πληροφοριών που πήραν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της συνεργασίας τους, και παρέθεσε τα ονόµατα τριών 
κατασκευαστών των οποίων τα προϊόντα πληρούσαν τις προδιαγραφές. 

Τελικά, παρ΄ όλον ότι έγγραφα του διαγωνισµού είχαν προµηθευτεί οκτώ προσφοροδότες, 
προσφορά υπέβαλαν µόνο δύο: ο παραπονούµενος προσφοροδότης και ο προσφοροδότης στον 
οποίο είχε κατακυρωθεί ο προηγούµενος διαγωνισµός που τελικά ακυρώθηκε. 

Η επιτροπή αξιολόγησης της ∆ΠΑ, αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά του παραπονούµενου 
προσφοροδότη - αν και χαµηλότερη (27.000 Ευρώ) – ήταν εκτός προδιαγραφών, την απέρριψε, 
κατακυρώνοντας το διαγωνισµό στο δεύτερο προσφοροδότη, έναντι 29.778 Ευρώ. Σηµειώνεται ότι 
ο αποτυχών προσφοροδότης είχε προσφέρει τα ίδια ακριβώς κράνη που είχε προσφέρει κατά τον 
ακυρωθέντα διαγωνισµό και τα οποία είχαν αξιολογηθεί τότε ότι πληρούσαν τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ως αποτέλεσµα, ο εν λόγω προσφοροδότης υπέβαλε εκ νέου παράπονο στην 
Υπηρεσία µου, αναφέροντας µεταξύ άλλων, ότι ουδέποτε είχε αποσύρει την επιστολή µε τις 
παρατηρήσεις του επί των τροποποιηµένων προδιαγραφών του νέου διαγωνισµού. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα το Σεπτέµβριο 2008 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπως ερευνήσει τα θέµατα που εγείρονται και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για το 
κατά πόσον προκύπτουν τυχόν ευθύνες για το χειρισµό του όλου θέµατος. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών µου διαβίβασε το Νοέµβριο 2008 την απάντηση του ∆ιοικητή Πολιτικής 
Άµυνας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί σχετική απόδειξη για την κοινοποίηση της επιστολής του 
∆ιοικητή Πολιτικής Άµυνας (Ιουνίου 2008) στον παραπονούµενο προσφοροδότη (αναφορά 
τηλεοµοιότυπου) 

(ii) ∆όθηκαν αυστηρές οδηγίες στο προσωπικό της ∆ΠΑ που χειρίζεται τις προσφορές, όπως 
στο µέλλον ενεργεί µε βάση τις αποφάσεις των αρµοδίων αρχών, και οργάνων. 

Μέρος Β 

Σταθµοί Πολιτικής Άµυνας.  Η Πολιτική Άµυνα, σε επαρχιακό επίπεδο, είναι οργανωµένη µε τη 
λειτουργία Σταθµών Πολιτικής Άµυνας, για τους οποίους καταβάλλονται σηµαντικά λειτουργικά 
έξοδα, όπως ενοίκια, έξοδα καθαριότητας, ηλεκτρισµού, καθώς και έξοδα οδοιπορικών στους 
εκπαιδευτές.  Λόγω του ότι υπάρχει προβληµατισµός ως προς τον αριθµό, την 
αποτελεσµατικότητα και τον τρόπο λειτουργίας τους, εισηγήθηκα τη διεξαγωγή εµπεριστατωµένης 
µελέτης, η οποία να αφορά τόσο στο περιεχόµενο και στα ωράρια των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης, όσο και στην πιθανότητα µείωσης του αριθµού των σταθµών, ώστε να καταστούν 
λιγότερο δαπανηροί και περισσότερο αποδοτικοί, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη των 
επιδιωκόµενων στόχων και σκοπών. 

Πληροφορήθηκα ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησής της. 

4.51 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 
Μέρος Α 

Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(α)  Γενικά.  Μέσα στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου εµπίπτει και η διαχείριση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.  Ενώ η εγκεκριµένη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσφύγων για τις προγραµµατικές περιόδους 2004-2007 ανήλθε σε €3.224.324 (£1.887.113) 
µόνο τα €1.376.536 (£805.650) ανατέθηκαν σε προγράµµατα δηλαδή το 42,7 % του συνόλου.  
Από τις £700.000 (€1.196.021) που έγινε πρόνοια στον προϋπολογισµό για το 2007 δαπανήθηκαν 
£202.003 (€345.142)  ή ποσοστό(29 %) του προϋπολογισµού. 
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(β)  Προσφορά για την ανάπτυξη και εφαρµογή µηχανογραφικού συστήµατος.  Αντικείµενο 
της σύµβασης ήταν η εξασφάλιση συστήµατος για την ανάπτυξη και εφαρµογή µηχανογραφηµένου 
συστήµατος για την Υπηρεσία Ασύλου έναντι ποσού £33.641 (€57.479) συν Φ.Π.Α.  Το κόστος της 
σύµβασης χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της µεταβατικής διευκόλυνσης 
2004. 

Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος η αποδοχή του έργου θα έπρεπε να γίνει στις 12.2.2007 
ενώ ολόκληρο το έργο αναµενόταν να ολοκληρωθεί στις 28.2.2007.  Με την εγκατάσταση του 
συστήµατος και τη λειτουργία του στο περιβάλλον της Υπηρεσίας παρουσιάστηκαν διάφορα 
προβλήµατα που εµπόδιζαν την εύρυθµη λειτουργία του µε αποτέλεσµα να επιστραφεί στην 
εταιρεία για να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.  Με βάση το νέο χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε 
από την εταιρεία, η παράδοση του συστήµατος έγινε τελικά στις 26.8.2008, ενώ η αποδοχή του 
αναµένεται να γίνει σύντοµα.  Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι στην καθυστέρηση συνέβαλαν και 
καθυστερήσεις από τις εµπλεκόµενες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

Παρατήρησα ότι, λόγω του ότι έχουν ήδη παρέλθει οι καθορισµένες από την Ε.Ε. τελευταίες 
ηµεροµηνίες για εκτέλεση έργων και διενεργείας δαπανών (15.12.2007 και 15.6.2008 αντίστοιχα), 
αυτό ενδεχοµένως να έχει ως συνέπεια και την απώλεια Κοινοτικών Πόρων. 

4.52 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Μέρος Α 

Έλεγχος Λογαριασµών ∆ιπλωµατικών Αποστολών. Ο έλεγχος των λογαριασµών των 
∆ιπλωµατικών Αποστολών διεξάγεται στο Κέντρο και συµπληρώνεται µε επιτόπιες επιθεωρήσεις 
ανάλογα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις και το διαθέσιµο χρόνο. Μέσα στο 2007 διενεργήθηκε, στο 
Κέντρο, έλεγχος των λογαριασµών των ∆ιπλωµατικών Αποστολών του Παρισιού, του Λονδίνου, 
της Βηρυτού, της Μόσχας, της Ρώµης, της Τεχεράνης, της Ναϊρόµπης, της Τρίπολης, των 
Βρυξελλών και της Αγίας Πετρούπολης. Επίσης διενεργήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις στις 
∆ιπλωµατικές Αποστολές της Μαδρίτης και της Λισαβόνας. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα:  

(i) Εισφορές στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Παρόλο που τα  
Λογιστήρια των ∆ιπλωµατικών Αποστολών  προβαίνουν σε σχετικές αποκοπές από τον µηνιαίο 
µισθό των υπαλλήλων,  παρατηρήθηκε σε µερικές περιπτώσεις ότι, το Υπουργείο, δεν  
καταβάλλει έγκαιρα στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόσο τις υπαλληλικές εισφορές που ήδη 
είχαν αποκοπεί και κατακρατηθεί από το προσωπικό, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές. 
Επισήµανα ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται δεν συνάδει µε τις πρόνοιες των περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων και το Υπουργείο πιθανόν να κληθεί να καταβάλει πρόστιµο. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος δηµιουργίας προβληµάτων σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη 
καταβολής από µέρους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς τους ασφαλισµένους, τυχόν 
βοηθηµάτων/ επιδοµάτων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι µετά την επισήµανση της παράλειψης 
έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και έχουν πιστωθεί οι εισφορές του επιτόπιου προσωπικού 
στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη 2006 και 2007.  Επίσης, έχουν δοθεί γραπτές 
οδηγίες στο προσωπικό του Λογιστηρίου όπως ετοιµάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οι 
σχετικές καταστάσεις καταβολής των εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(ii) Ύψος ταµείων πάγιας προκαταβολής. Παρατήρησα ότι σε µερικές ∆ιπλωµατικές 
Αποστολές το σύνολο των τραπεζικών και ταµειακών διαθεσίµων διακυµάνθηκαν σε υψηλά 
επίπεδα πολύ πέραν του προβλεπόµενου ύψους του ταµείου πάγιας προκαταβολής όπως αυτό, 
καθορίζεται από τον Γενικό Λογιστή για κάθε ∆ιπλωµατική Αποστολή.  Επισήµανα ότι το ύψος 
του συνόλου των τραπεζικών και ταµειακών διαθεσίµων των ∆ιπλωµατικών Αποστολών θα 
πρέπει να τηρείται στο καθορισµένο ύψος, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που να 
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δικαιολογούν την προσωρινή αύξησή του και  ότι το ύψος των αναπληρώσεων θα πρέπει να 
καθορίζεται σύµφωνα µε τα πραγµατικά έξοδα που διενεργούνται.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, σε περιπτώσεις που το ύψος του 
ταµείου φαίνεται να είναι πέραν του καθορισµένου από το Γενικό Λογιστή, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι, στο διαθέσιµο υπόλοιπο περιλαµβάνονται ποσά για κάλυψη συµβατικών 
υποχρεώσεων της ∆ιπλωµατικής Αποστολής (όπως µισθοί, ενοίκια κ.λπ.) ή για την κάλυψη 
εκκρεµών τιµολογίων για επιδοτούµενους ασθενείς του Σχεδίου Αποστολής Ασθενών στο 
Εξωτερικό του Υπουργείου Υγείας. 

(iii) Πιστοποιητικά τραπεζικών υπολοίπων. Κατά την λήξη του οικονοµικού έτους δεν 
υποβλήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικά τραπεζικών υπολοίπων για τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρούν οι ∆ιπλωµατικές Αποστολές.  
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι η παράλειψη σηµειώθηκε και θα 
επισηµανθεί µε σχετική εγκύκλιο προς όλες τις ∆ιπλωµατικές Αποστολές για συµµόρφωση. 

(iv) Πληρωµές για θεραπεία ασθενών που αποστέλλονται από την Κύπρο. 

• Παρακολούθηση ασθενών. Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεσή µου για το 2006, δεν 
υπάρχουν καθορισµένες διαδικασίες και ευθύνες όσον αφορά στην παρακολούθηση των 
ασθενών, µετά την έγκριση για αποστολή τους στο εξωτερικό, µε αποτέλεσµα τη µη 
ικανοποιητική παρακολούθηση της περίπτωσης του κάθε ασθενούς και συνεπακόλουθο τη 
δηµιουργία τετελεσµένων όσον αφορά την υποχρέωση της ∆ηµοκρατίας για καταβολή 
αυξηµένων δαπανών. Εισηγήθηκα όπως καθοριστεί και εφαρµοστεί αµέσως, σε συνεννόηση µε 
το Υπουργείο Υγείας, ολοκληρωµένη διαδικασία ελέγχου που να καλύπτει όλα τα στάδια 
παροχής, τιµολόγησης, πληρωµής και παρακολούθησης της σχετικής θεραπείας. 

• ∆ιευθετήσεις συνεργασίας µε διάφορα Νοσοκοµεία.  Όπως έχει αναφερθεί και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, τόσο η Υπηρεσία µου όσο και ο Γενικός Λογιστής, υπέδειξαν την 
ανάγκη όπως τα δύο εµπλεκόµενα Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας υιοθετήσουν τη διαδικασία 
προσφορών µε διαπραγµάτευση, µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών πλαίσιο µε Νοσοκοµεία του 
εξωτερικού, σύµφωνα µε τον περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο 12(I)/2006, στον 
οποίο γίνεται ξεχωριστή πρόνοια για συµβάσεις που αφορούν σε θέµατα υπηρεσιών υγείας. 

      Έχω αναφέρει ότι, λαµβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην προσφορά ιατρικών 
υπηρεσιών, αναµένεται ότι η σύναψη συµφωνιών θα οδηγήσει σε εξασφάλιση χαµηλότερων 
τιµών και σε επίτευξη αυξηµένων υποχρεώσεων των νοσοκοµείων όσον αφορά στην τακτικότητα 
των ενηµερωτικών εκθέσεων και των τιµολογίων. 

Σηµειώνεται ότι σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007 µεταξύ αρµοδίων 
λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Υγείας και Γενικού Λογιστηρίου, το 
Υπουργείο Υγείας ανέλαβε τη σύσταση επιτροπής υπό την προεδρία του, η οποία να µελετήσει 
το όλο θέµα σε βάθος και να υποβάλει ολοκληρωµένη πρόταση µε εισηγήσεις στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για τη λήψη σχετικών αποφάσεων  για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των 
Σχεδίων Αποστολής Ασθενών στο Εξωτερικό. Μέχρι σήµερα δεν φαίνεται να έχει γίνει 
οποιαδήποτε ενέργεια. 

Σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, το υπό αναφορά θέµα εµπίπτει στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και ότι η εµπλοκή του Υπουργείου Εξωτερικών αφορά 
απλώς στη διεκπεραίωση των πληρωµών µέσω των κατά τόπους ∆ιπλωµατικών Αποστολών, 
στη βάση εκ των προτέρων εγκρίσεων και οδηγιών από το Υπουργείο Υγείας στο οποίο ανήκει 
και το σχετικό κονδύλι δαπανών. 

(v) Επιτόπιο προσωπικό. Το Κέντρο δεν είναι ενηµερωµένο σχετικά µε το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο της κάθε χώρας που διέπει τις σχέσεις εργοδότη και εργοδοτούµενου όσον αφορά την 
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απασχόληση επιτόπιου προσωπικού, ούτε και τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία του πιο πάνω 
προσωπικού στο Κέντρο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών µε 
εγκύκλιο του, προς όλους τους Αρχηγούς ∆ιπλωµατκών Αποστολών, έχει ζητήσει την καταγραφή 
και εντοπισµό τυχόν διαφορών στις πρόνοιες της τοπικής νοµοθεσίας που άπτεται των όρων 
εργοδότησης του επιτόπιου προσωπικού.  Ταυτόχρονα ζήτησε την πλήρη καταγραφή στοιχείων 
του επιτόπιου  προσωπικού της κάθε διπλωµατικής αποστολής. 

(vi) Επιστροφή ΦΠΑ. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Έκθεση µου δεν υπάρχει 
καταγραµµένη η προβλεπόµενη διαδικασία που προκύπτει από τις τοπικές νοµοθεσίες, 
αναφορικά µε την επιστροφή/ανάκτηση ή και µη καταβολή των ποσών που αφορούν στο Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας στις ∆ιπλωµατικές Αποστολές, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να ασκηθεί 
ουσιαστικός και αποτελεσµατικός έλεγχος στο Κέντρο, σ’ ότι αφορά στην επιστροφή/ανάκτησή 
του.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί µε σχετική εγκύκλιο προς 
όλες τις ∆ιπλωµατικές Αποστολές, όπως καταγράψουν και κοινοποιήσουν στο Κέντρο την 
ισχύουσα διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται σε κάθε χώρα αντίστοιχα. 

(vii) Ετοιµασία εκθέσεων µετά τη διενέργεια ελέγχων από το Λογιστήριο του Υπουργείου. 
Παρατηρήθηκε ότι σε περιπτώσεις που προκύπτουν οικονοµικά κυρίως θέµατα και λειτουργοί του 
Υπουργείου µεταβαίνουν στις κατά περίπτωση ∆ιπλωµατικές Αποστολές για διερεύνηση τους, 
κατά την επιστροφή τους παραλείπουν να ετοιµάσουν κατάλληλες εκθέσεις για σκοπούς 
ενηµέρωσης και τακτοποίησης των οικονοµικών διαφορών καθώς και για τη λήψη 
ενδεικνυόµενων µέτρων για αποφυγή παρόµοιων προβληµάτων στο µέλλον.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι περιπτώσεις της Μόσχας (διαφορά/πλεόνασµα στα ταµειακά), Βερολίνου 
(χρηµατική διαφορά στα ταχυδροµικά τέλη), Στοκχόλµης (οικονοµικές ατασθαλίες) και  Λισαβόνας 
(ζηµιές στην ενοικιαζόµενη κατοικία). Εκτενέστερη αναφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σε 
άλλες παραγράφους της Έκθεσής µου. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω περιπτώσεις, αφορούν 
ελέγχους που έγιναν από προϊστάµενους του λογιστηρίου οι οποίοι έχουν στο µεταξύ µετατεθεί 
και µε τους οποίους θα έλθουν σε επικοινωνία για να ζητηθούν σχετικές επεξηγήσεις.  Με 
πληροφόρησε επίσης ότι έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στη νυν προϊστάµενη του Λογιστηρίου 
για µελλοντική συµµόρφωση όσον αφορά στην ετοιµασία εκθέσεων µετά το πέρας των ελέγχων. 

(viii) Πρεσβεία Μόσχας. Από το 2004 παρουσιαζόταν πλεόνασµα στα ταµειακά διαθέσιµα του 
ταµείου της Πρεσβείας όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική µηνιαία κατάσταση που 
υποβάλλεται στο Κέντρο από το Λογιστήριο της Πρεσβείας, σε σχέση µε το υπόλοιπο που 
παρουσιάζεται στην µηνιαία κατάσταση αναθεώρησης (revised) του ταµείου πάγιας 
προκαταβολής που ετοιµάζεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου. Συναφώς αναφέρεται ότι ενώ 
το υπόλοιπο του ταµείου της Πρεσβείας στις 31.07.2006, σύµφωνα µε την αναλυτική µηνιαία 
κατάσταση του Ιουλίου ανερχόταν στις $18.802,76, στη σχετική µηνιαία κατάσταση του µηνός 
Αυγούστου το αρχικό υπόλοιπο του πιο πάνω ταµείου παρουσιάστηκε ως $14.371,11 (λογιστικό 
υπόλοιπο Κέντρου στις 31.7.2006) χωρίς ωστόσο να αναφέρονται οι οποιεσδήποτε λογιστικές 
διορθωτικές εγγραφές µε τα δικαιολογητικά τους, µε αποτέλεσµα η διαφορά/πλεόνασµα ύψους 
$4.431,65 που παρουσιαζόταν στις 31.7.2006 να διαγραφεί. Όπως πληροφορήθηκα η 
«τακτοποίηση» της πιο πάνω διαφοράς/πλεονάσµατος έγινε από τον τότε προϊστάµενο του 
Λογιστηρίου του Υπουργείου που µετέβηκε στη Μόσχα τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2006 
για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγήθηκα όπως διερευνηθεί και δικαιολογηθεί η πιο πάνω 
διόρθωση/τακτοποίηση της διαφοράς των $4.431,65. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα δοθούν οδηγίες όπως διερευνηθεί 
το θέµα ως η εισήγησή µας. 
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(ix) Ταχυδροµικά τέλη της Πρεσβείας του Βερολίνου.  Κατά το 2007 ποσό ύψους £6.215,07 
που αφορούσε σε χρηµατική διαφορά (έλλειµµα) στα ταχυδροµικά τέλη της Πρεσβείας του 
Βερολίνου χρεώθηκε στον λογαριασµό προκαταβολών του Υπουργείου µετά από  υπόδειξη του 
Γενικού Λογιστή, ο οποίος στην σχετική επί του θέµατος επιστολή του επισηµαίνει ότι, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στη ∆ηµοσιονοµική και Λογιστική Οδηγία 122, αν υπάρχει υπόνοια για 
διάπραξη κλοπής/υπεξαίρεσης χρηµάτων, απάτης ή παρόµοιας ατασθαλίας θα πρέπει να 
καταγγελθεί στην Αστυνοµία για έρευνα. Θα πρέπει επίσης να πληροφορηθεί κατάλληλα µε 
εµπεριστατωµένη έκθεση το Υπουργείο Οικονοµικών, ο Γενικός Ελεγκτής και ο Γενικός Λογιστής. 
Τον Απρίλιο του 2007 µετέβησαν στη Βερολίνο η προϊσταµένη και µια λειτουργός του Λογιστηρίου 
του Υπουργείου, για διερεύνηση του θέµατος. Μέχρι σήµερα δεν φαίνεται να έχει ετοιµαστεί 
οποιαδήποτε έκθεση αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και ως εκ τούτου δεν έχει ληφθεί απόφαση 
για την τακτοποίηση της χρηµατικής διαφοράς. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα διερευνηθεί το θέµα, και θα 
ετοιµαστεί σχετική έκθεση. 

(x) Πρεσβεία Στοκχόλµης. Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου µετά από 
έλεγχο που διενήργησε το λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών το Μάρτιο του 2006, 
διαπιστώθηκαν οικονοµικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση στο λογιστήριο της Πρεσβείας. Το 
ύψος της κατάχρησης, σύµφωνα µε προκαταρτικά στοιχεία, ανερχόταν  περίπου σε  £223.706 ή 
SEK  3.593.340, ενώ  σύµφωνα µε τις  µηνιαίες καταστάσεις  αναθεώρησης µετρητών που 
ετοιµάζονται  από το  Λογιστήριο  του Υπουργείου, το ύψος της κατάχρησης, ανέρχεται περίπου 
σε £161.564 ή SEK2.595.160  και αφορά, σε ποσά που έχουν αναληφθεί από τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς της Πρεσβείας και κατατέθηκαν στον προσωπικό λογαριασµό του Λογιστικού 
Γραφέα (Επιτόπιο Προσωπικό), σε τιµολόγια Νοσοκοµείου Στοκχόλµης για επιδοτούµενους 
ασθενείς και σε τιµολόγια που αφορούσαν σε ενοίκια των Γραφείων της Πρεσβείας για τα οποία 
εκδόθηκαν διπλά εντάλµατα πληρωµής, µε τη δεύτερη πληρωµή να κατατίθεται στον προσωπικό 
λογαριασµό του Λογιστικού Γραφέα. 

Η υπόθεση παραπέµφθηκε στο Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Αρχηγείου  
Αστυνοµίας και όπως πληροφορήθηκα, στις 22.10.2006 µετέβη στη Στοκχόλµη κλιµάκιο του πιο 
πάνω Γραφείου Αστυνοµίας µαζί µε τον τότε προϊστάµενο του Λογιστηρίου του Υπουργείου, για 
συµπλήρωση της έρευνας. Παρατήρησα ότι από τους φακέλους αλληλογραφίας του Υπουργείου 
δεν φαίνεται να έχει ετοιµαστεί οποιαδήποτε έκθεση αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το Υπουργείο Εξωτερικών ενηµερώθηκε µε 
επιστολή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως ηµεροµηνίας 13.6.2008 ότι, το 
αίτηµα δικαστικής συνδροµής προς τις αρχές της Σουηδίας έχει ικανοποιηθεί.  Σηµείωσε δε ότι ο 
εµπλεκόµενος υπάλληλος (επιτόπιο προσωπικό) εκδόθηκε στην Κύπρο και παρουσιάστηκε 
ενώπιον του δικαστηρίου όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. 

(xi) Σύστηµα θεώρησης διαβατηρίων. Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεση µου το 
νέο λογισµικό σύστηµα για την αυτόµατη έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Visa Information System) 
εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2006, σε πρώτη φάση στο Κέντρο 
(Υπουργείο Εξωτερικών), και σε κατοπινό στάδιο σε 12 ∆ιπλωµατικές Αποστολές της 
∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό. Με σκοπό την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος ο Γενικός Λογιστής και το Υπουργείο Εξωτερικών, υπέδειξαν καταστάσεις που 
παράγονται από το σύστηµα τόσο για οικονοµική όσο και για διοικητική πληροφόρηση, και 
καθορίστηκαν συγκεκριµένοι Κανονισµοί και Λογιστικές ∆ιαδικασίες για εφαρµογή από τα 
λογιστήρια των ∆ιπλωµατικών Αποστολών. Παρατήρησα ωστόσο ότι δεν έχει γίνει ακόµη πλήρης 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το σύστηµα όσον αφορά στην παραγωγή των 
κατάλληλων οικονοµικών καταστάσεων, τόσο για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου όσο και 
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για στατιστικούς σκοπούς και ότι δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του Γενικού 
Λογιστή για την παρακολούθηση και λειτουργία του συστήµατος.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχουν σταλεί εκ νέου σε όλες τις 
εµπλεκόµενες ∆ιπλωµατικές Αποστολές οι κανονισµοί, µε υπόδειξη όπως συµµορφώνονται µε 
αυτούς και ταυτόχρονα ζητήθηκε από τους Αρχηγούς των εν λόγω ∆ιπλωµατικών Αποστολών 
όπως ενηµερώνουν το Υπουργείο για τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τη χρήση του 
λογισµικού συστήµατος κατά την διαδικασία της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, προκειµένου να 
επιτευχθεί η πλήρης και αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος. 

(xii) Τηλέφωνα.  

(α) Η αρχική πρόνοια των δαπανών για τα τηλέφωνα των ∆ιπλωµατικών Αποστολών ήταν 
£346.450 και κατόπιν παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων ανήλθαν στις £362.050, ενώ οι 
πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £307.579 (£283.629 το 2006).  

∆ιαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριµένες ∆ιπλωµατικές Αποστολές σηµειώνονται τα τρία τελευταία έτη 
σηµαντικές αποκλίσεις των πραγµατικών δαπανών από τις εγκεκριµένες πιστώσεις (αύξηση 
µέχρι και 62% σε τέσσερεις περιπτώσεις). 

(β) Παρατήρησα επίσης ότι, διαχρονικά στην Υπάτη Αρµοστεία της Ναϊρόµπης, σε πέντε 
λογαριασµούς τηλεφώνων συγκεκριµένης εταιρείας τηλεπικοινωνιών δηµιουργήθηκαν διαφορές 
συνολικού ύψους £8.644 (KSH1.374.326), µεταξύ των εκάστοτε οφειλόµενων υπολοίπων που 
παρουσιάζονται στις µηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας σε σχέση µε τις αντίστοιχες µηνιαίες 
πληρωµές που διενεργούνται.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα σταλεί εκ νέου και φέτος σχετική 
εγκύκλιος προς τις ∆ιπλωµατικές Αποστολές για περιορισµό κατά το δυνατό των διεθνών 
κλήσεων στις απόλυτα απαραίτητες.  Με πληροφόρησε επίσης ότι η διαφορά που έχει προκύψει, 
οφείλεται στο γεγονός ότι η Υπάτη Αρµοστεία στη Ναϊρόµπη είχε, κατά το 2005, αµφισβητήσει 
κάποιες υπέρογκες χρεώσεις στους τηλεφωνικούς λογαριασµούς και αρνήθηκε να τους 
πληρώσει.  Για την εκκρεµότητα γίνονται προσπάθειες από τον Ύπατο Αρµοστή για διευθέτηση 
του θέµατος. 

Χορηγία στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

(α) Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 41.712 ηµερ. 26.10.1994 εγκρίθηκε η ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικών και στις 27.10.1995 
ενεγράφη ως Ίδρυµα µε τη επωνυµία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου».  

Τα έξοδα για τους µισθούς του προσωπικού, τα έξοδα λειτουργίας, η συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και τα έξοδα του γραφειακού εξοπλισµού του Ινστιτούτου, πέραν της συνεισφοράς 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τερµατίστηκε από το 2004, καταβάλλονται υπό µορφή 
χορηγίας από κονδύλι του Προϋπολογισµού της ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Το θέµα 
του ελέγχου των δαπανών του Ινστιτούτου συζητήθηκε σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων 
στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 27.6.1996, όπου µεταξύ άλλων αποφασίστηκε όπως το Ινστιτούτο 
διαβιβάζει προς το Υπουργείο µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους διάφορες οικονοµικές καταστάσεις 
µαζί µε Έκθεση ιδιωτών Ελεγκτών, στην οποία θα βεβαιώνεται κατά πόσο η χορηγία που 
παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση προς το Ίδρυµα διατέθηκε για τους προβλεπόµενους σκοπούς. 
Επίσης κατά την πιο πάνω σύσκεψη έγινε εισήγηση του Γενικού Λογιστή, εκ µέρους του 
εκπροσώπου του, όπως προταθεί στο Συµβούλιο Κυβερνητών του Ιδρύµατος όπως ο ένας από τους 
δύο ελεγκτές που διορίζονται είναι ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, κάτι το οποίο δεν 
υιοθετήθηκε. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Επιστολές µου, το ήµισυ της ετήσιας χορηγίας προς το 
Ινστιτούτο καταβάλλεται στην αρχή του έτους και το υπόλοιπο µετά την υποβολή ελεγµένων 
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λογαριασµών του προηγούµενου έτους από Εγκεκριµένο Ελεγκτικό Γραφείο. Παρατηρήθηκε 
ωστόσο ότι δεν εξετάζεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου εάν το ύψος της χορηγίας που 
παραχωρείται συµφωνεί µε τις δαπάνες του Ινστιτούτου και ότι αυτές διενεργούνται για τους αρχικά 
προβλεπόµενους σκοπούς, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ούτε και στα αντίγραφα 
των Εκθέσεων των ιδιωτών Ελεγκτών που υποβάλλονται. Σηµειώνεται επίσης ότι δεν φαίνεται 
κατά πόσον οι Εκθέσεις των ιδιωτών ελεγκτών είναι όντως υπογραµµένες. Ύστερα από την 
επισήµανση µου για τη συσσώρευση αποθεµατικού, το Ινστιτούτο υπέβαλε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών στοιχεία για δεσµευµένα ποσά (Ειδικά Ταµεία) τα οποία δεν εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και ούτε φαίνεται να εµπίπτουν στους σκοπούς του Ινστιτούτου. 

Η κυβερνητική χορηγία που καταβλήθηκε στο Ινστιτούτο, το συσσωρευµένο αποθεµατικό, τα 
ταµειακά διαθέσιµα καθώς οι υποχρεώσεις του κατά την περίοδο 2003-2006 φαίνονται στην πιο 
κάτω κατάσταση: 

 2003  2004  2005 2006 
 £  £  £ £ 
Κυβερνητική χορηγία 223.600 260.500 260.500 290.000 

Συσσωρευµένο 
αποθεµατικό 

224.087 333.260 407.601 441.606 

Ταµειακά διαθέσιµα 218.064 206.338 279.852 348.446 

Υποχρεώσεις 11.092 18.184 7.497 69.345 

 

Περαιτέρω παρατήρησα ότι στους λογαριασµούς του 2006 παρουσιάζεται δαπάνη ύψους 
£129.660 (£9.707 για το 2005) για «activities expenses» χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω 
επεξήγηση σε τι είδους δαπάνη αφορά. 

Όσον αφορά στο έτος 2007 καταβλήθηκε χορηγία ύψους £242.106 (εξελεγµένοι λογαριασµοί για το 
2007 δεν έχουν ακόµη υποβληθεί) και µέχρι τον Αύγουστο είχε καταβληθεί το ήµισυ της χορηγίας 
για το έτος 2008 ύψους €383.581 (£224.500).  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα υπάρχει συµµόρφωση µε τις 
παρατηρήσεις µας επ΄ αυτού του θέµατος.  Όσον αφορά στο έτος 2007 επισήµανε ότι, ενώ η 
συνολική προβλεπόµενη πρόνοια στον Προϋπολογισµό ήταν ποσού £309.500, καταβλήθηκε µόνο 
το ποσό των £242.106, λόγω του πλεονάσµατος που ήδη υπήρχε στα ταµεία του Ινστιτούτου.  
Σηµείωσε δε, ότι στον Προϋπολογισµό του 2009, το σχετικό άρθρο για τη χορηγία στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο έχει σηµειωθεί µε σταυρό (δηλαδή απαιτείται αποδέσµευση µε εξουσιοδότηση του 
Υπουργού Οικονοµικών για τη διενέργεια δαπάνης). 
(β) Οι διοικητικές αρχές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του 
Καταστατικού, είναι το Συµβούλιο Κυβερνητών που αποτελεί την ανώτατη αρχή αυτού, η 
∆ιαχειριστική Επιτροπή και ο ∆ιευθυντής.  

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία που λήφθηκαν από τον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο αρχείου 
του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούσε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου, παρατήρησα τα 
ακόλουθα: 

 η τελευταία σύγκληση του Συµβουλίου Κυβερνητών πραγµατοποιήθηκε στις 6.6.2003, και 
έκτοτε η επόµενη συνεδρία ήταν στις 7.2.2008, ενώ σύµφωνα µε το Καταστατικό θα πρέπει να 
συνέρχεται τουλάχιστον δυο φόρες τον χρόνο. Ωστόσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η 
σύνθεση του Συµβουλίου Κυβερνητών στην τελευταία συνάντηση ήταν αντικαταστατική, αφού ο 
διορισµός των µη ex officio µελών δεν έγινε από την αρµόδια αρχή και ως εκ τούτου το σώµα 
δεν ήταν πλέον σε απαρτία. 
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 στους εξελεγµένους λογαριασµούς της περιόδου 2003 - 2006 αναφέρεται ότι αυτοί εγκρίθηκαν 
από το Συµβούλιο Κυβερνητών και υπογράφονται από τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή, ενώ όπως 
προκύπτει από τα πιο πάνω αυτό δεν είχε συγκληθεί κατά την πιο πάνω περίοδο. 

Εν κατακλείδι επισήµανα ότι αποφάσεις, ενέργειες και δράσεις του Ινστιτούτου, όπως έγκριση του 
ετήσιου Προϋπολογισµού, έγκριση των λογαριασµών, διορισµός ελεγκτών, διορισµοί/προαγωγές 
προσωπικού, που πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 6.6.2003, δεν ήταν νοµοτυπικά καλυµµένες 
εφόσον: 

 η λειτουργία του Συµβουλίου Κυβερνητών ως ανώτατη αρχή του Ινστιτούτου ατόνησε, 

 η σύνθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δεν ήταν νοµότυπη εφόσον δεν έγινε διορισµός 
∆ιευθυντή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο καταστατικό, 

 η διεύθυνση του Ινστιτούτου από το Νοέµβριο του 2004 εκτελείται από Αναπληρωτή 
∆ιευθυντή ο οποίος δεν διορίστηκε από τη ανώτατη αρχή. Σηµειώνεται ότι ούτε και το 
Καταστατικό δεν περιλαµβάνει προϋποθέσεις για διορισµό Αναπληρωτή ∆ιευθυντή.  

Το Υπουργικό Συµβούλιο στις 11.6.2008 αποφάσισε όπως ο Υπουργός Εξωτερικών σε 
συνεργασία µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, µεριµνήσει όπως καταχωριθεί αίτηση στο 
δικαστήριο για διορισµό προσωρινής διοίκησης του Ινστιτούτου και όπως ο Υπουργός Εξωτερικών 
σε συνεργασία µε τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισµού και Οικονοµικών ετοιµάσουν νέα 
εισήγηση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για το µέλλον του Ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη το 
έννοµο συµφέρον του Κράτους ως ιδρυτή του Ινστιτούτου και το βαθµό στον οποίο αυτό αξιοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους που το Κράτος δαπανά για τη λειτουργία του.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι µόλις διαπιστώθηκε το πρόβληµα, 
ζητήθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα γνωµάτευση για τον ορθό τρόπο αντιµετώπισής του.  Η 
σχετική γνωµάτευση τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου, το οποίο και έλαβε την 
απόφαση της 11.6.2008.  Με πληροφόρησε επίσης ότι στις 6.10.2008 εκδόθηκε το σχετικό 
∆ικαστικό ∆ιάταγµα µε το οποίο ως προσωρινή διοίκηση του Ινστιτούτου, ορίστηκε Επιτροπή από 
τους Υπουργό Εξωτερικών, Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και το Γενικό ∆ιευθυντή του Γραφείου 
Προγραµµατισµού και ότι η υπό αναφορά Επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει στις 20.10.2008 και 
αποφάσισε να µελετήσει το Καταστατικό του Ινστιτούτου µε σκοπό την τροποποίηση του και 
υποβολή σχετικής πρότασης στο Υπουργικό Συµβούλιο. 

Επίτιµα Προξενεία.  

(α) Λογαριασµοί Εσόδων. Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, αριθµός Επίτιµων 
Προξενείων συνεχίζουν να µην υποβάλλουν Λογαριασµούς Εσόδων για σειρά ετών. Το θέµα 
συζητήθηκε σε συνεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου στις 7.3.2007, όπου και δόθηκαν οδηγίες 
όπως οι αρχηγοί ∆ιπλωµατικών Αποστολών απευθυνθούν µε επιστολές στους Επίτιµους 
Πρόξενους που υπάγονται στη δική τους περιφέρεια, δίνοντας τους προθεσµία µέχρι 5.6.2007 για 
τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους προς τη ∆ηµοκρατία και προειδοποιώντας και πάλι, σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης, για το ενδεχόµενο τερµατισµού των υπηρεσιών τους.  Επειδή 
αρκετά Προξενεία δεν ανταποκρίθηκαν το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν εισηγήσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών, προέβη στις 27.6.2007 στον τερµατισµό των υπηρεσιών αριθµού 
Επίτιµων Προξένων της Κύπρου στο εξωτερικό. 

Επιπρόσθετα παρατήρησα ότι µέχρι και τον Αύγουστο του 2008 εκκρεµούσε η επεξεργασία των 
καταστάσεων εσόδων που είχαν υποβληθεί από µεγάλο αριθµό Επίτιµων Προξενείων για το έτος 
2007 καθώς και η ενσωµάτωση των εσόδων αυτών στους λογαριασµούς του Κράτους. Ως εκ 
τούτου εκκρεµεί και η συµφιλίωση των εµβασµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από Επίτιµα 
Προξενεία στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασµό καθώς και η λογιστική τακτοποίηση των 
συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν.  
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Συναφώς αναφέρεται ότι στα πλαίσια εναρµόνισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε το κεκτηµένο 
Schengen, το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε ανάκληση του δικαιώµατος των Επίτιµων 
Προξενείων να εκδίδουν θεωρήσεις από 1.3.2008, ενώ εξακολουθούν να παρέχουν άλλες 
υπηρεσίες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι ο µεγάλος αριθµός ενεργών 
Προξενείων (160 συνολικά) και η συνεπαγόµενη σ΄ αυτά εργασία που αφορά στον έλεγχο και τη 
λογιστική τακτοποίηση των εσόδων, δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά µε το υφιστάµενο προσωπικό.  Έχουν αποταθεί επανειληµµένα στο Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για ενίσχυση µε πρόσθετο προσωπικό χωρίς όµως 
οποιοδήποτε µέχρι σήµερα αποτέλεσµα. 

(β) Αντιµισθία Επίτιµων Προξένων. Η αντιµισθία των Επίτιµων Προξένων της ∆ηµοκρατίας, 
καθορίστηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αρ. 42.421, ηµερ. 19.4.1995, σε 
ποσοστό 50% των εισπραττόµενων τελών µέχρι του ποσού των £500 το χρόνο, και µε 
εξουσιοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών για κάλυψη των λογικών και απαραίτητων εξόδων 
τους.  Ωστόσο τόσο κατά τον έλεγχο του έτους 2007 όσο και κατά το προηγούµενο έτος 
παρατηρήθηκαν ανοµοιοµορφίες τόσο όσον αφορά στον τρόπο υπολογισµού όσο και στο ύψος 
της αντιµισθίας κατά περίπτωση Επίτιµου Προξένου.  Συγκεκριµένα αντιµισθία ύψους £10.676 
καταβλήθηκε στο Επίτιµο Προξενείο του Κιέβου και £8.362 στο Αµµάν κατά το 2007 αναφορικά µε 
εισπράξεις τελών του 2006, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο των £500 το χρόνο, και οι οποίες 
υπολογίστηκαν σε ποσοστό ύψους 33% επί των εισπραχθέντων τελών.  Η συνολική δαπάνη για το 
2007 ανήλθε στις £32.218 σε σύγκριση µε £64.907 το 2006, η οποία ωστόσο αφορούσε κυρίως σε 
αντιµισθίες προηγούµενων ετών του Κιέβου και του Αµµάν.  Σηµειώνεται ότι το ύψος της δαπάνης 
για την αντιµισθία εξαρτάται από το ύψος των ετήσιων εσόδων των Επίτιµων Προξενείων µε την 
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ενσωµατωθεί στους λογαριασµούς του Κράτους.  Λαµβάνοντας 
υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και την παρέλευση 13 ετών από τη λήψη της πιο πάνω απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου, εισηγήθηκα και πάλι όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο αναθεώρησής της. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι για το θέµα έχουν δοθεί οδηγίες τον 
περασµένο Ιούνιο από το Γενικό ∆ιευθυντή στο Τµήµα Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου, 
για µελέτη µε στόχο τον καθορισµό οµοιόµορφου τρόπου υπολογισµού του ύψους της αντιµισθίας 
των Επίτιµων Προξένων. 

Χορηγία στην Πρεσβεία του Βατικανού και Μόνιµης Αντιπροσωπείας στους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς για τη Γεωργία και τα Τρόφιµα (FAO). Στο επεξηγηµατικό µνηµόνιο του περί 
Προϋπολογισµού Νόµου του 2007, ποσό ύψους £120.000 αφορούσε σε χορηγία έναντι των 
εξόδων λειτουργίας της Πρεσβείας της Κύπρου στο Βατικανό και της Μόνιµης Αντιπροσωπείας 
στην FAO, (ιδρύθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 57.090 ηµερ. 16.1.2003, µε 
διαπίστευση εξωυπηρεσιακού ατόµου).  Ωστόσο µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 
65.776 ηµερ. 27.6.2007, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού ύψους £200.000 για το 2007. Κατά το 2007 
καταβλήθηκε συνολικά υπό µορφή χορηγίας το ποσό των £400.000 από το οποίο ποσό ύψους 
£200.000 αφορούσε σε έξοδα λειτουργίας της Πρεσβείας για το 2005. Μετά την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου για συνέχιση της καταβολής χορηγίας στην  Πρεσβεία Βατικανού 
ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών και περιλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 2008 νέο 
άρθρο, κάτω από την κατηγορία «Μεταβιβάσεις Εξωτερικού», για χορηγία στο Γραφείο  Πρεσβείας 
Βατικανού.  

Συναφώς αναφέρεται ότι στο άρθρο 28 του Περί Προϋπολογισµού Νόµου σηµειώνεται ότι, 
οποιεσδήποτε πιστώσεις πέραν του ποσού των £100.000 παραχωρούνται ως χορηγίες ή 
συνεισφορές σε οργανώσεις και άλλους φορείς, δίδονται υπό τον όρο ότι θα κοινοποιούνται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων από τους λήπτες των χορηγιών αυτών, έκθεση δράσης και εξελεγµένοι 
λογαριασµοί του προηγούµενου έτους.  Παρατήρησα ότι το Γραφείο της Πρεσβείας του Βατικανού 
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υπέβαλε στο Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών πιστοποιηµένες καταστάσεις όπου 
παρουσιάζονται τα πραγµατικά έξοδα των ετών 2005 έως 2007, όχι όµως εξελεγµένους 
λογαριασµούς και έκθεση δράσης.  

Η παραχώρηση των πιο πάνω ποσών στο Γραφείο Πρεσβείας του Βατικανού ενώ παρουσιάζεται 
ως χορηγία, στην πραγµατικότητα πρόκειται για καταβολή πραγµατικών εξόδων όπως ακριβώς 
συµβαίνει µε τις υπόλοιπες Πρεσβείες, η λειτουργία ωστόσο των οποίων διέπεται από 
κανονισµούς. Παρατήρησα επίσης ότι το κόστος λειτουργίας του Γραφείου Πρεσβείας στο Βατικάνο 
συγκριτικά µε άλλες ∆ιπλωµατικές Αποστολές παρουσιάζεται ιδιαίτερα ψηλό και µε αυξητικές 
τάσεις. Στον περί Προϋπολογισµού Νόµο του 2008 περιλαµβάνεται πρόνοια ύψους €341.720 
(£200.000) και τροχοδροµείται πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για να µελετηθεί η αύξηση 
της ετήσιας χορηγίας.  Μέχρι και τον Μάιο του 2008 είχε καταβληθεί στο Γραφείο της Πρεσβείας 
ολόκληρο το ποσό της πρόνοιας ύψους €341.720.  Σηµειώνεται επίσης ότι ο Πρέσβης µε επιστολή 
του προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ηµερ. 1.8.2008, ζητά την καταβολή ποσού ύψους 
€576.000 ως οφειλόµενο υπόλοιπο για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας από το 2003, παρόλο που 
στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 27.6.2007 αποφασίστηκε να µην εγκριθεί η 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού για την περίοδο 2003-2004. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι υπήρξε πρόσφατη απόφαση 
Υπουργικού Συµβουλίου η οποία, στοχεύει στο να ρυθµίσει το θέµα που αφορά στην κάλυψη των 
δαπανών που αφορούν στην Πρεσβεία στην Αγία Έδρα, µε ενσωµάτωση στον Προϋπολογισµό 
(ξεκινώντας από το 2009) ξεχωριστής υποδιαίρεσης ως γίνεται για τις άλλες ∆ιπλωµατικές 
Αποστολές.  Στόχος είναι όπως, η οικονοµική διαχείριση και έλεγχος της Πρεσβείας διενεργείται 
κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στις υπόλοιπες ∆ιπλωµατικές Αποστολές, αφού έχει διαφανεί 
ότι το σύστηµα της καταβολής χορηγίας δεν αποδίδει.  Με πληροφόρησε επίσης ότι σχετκά µε το 
θέµα που αφορά στη διεκδίκηση πραγµατικών εξόδων συνολικού ύψους €576.000 για την περίοδο 
2003-2008, το Υπουργικό Συµβούλιο ανέθεσε από κοινού στους Υπουργούς Οικονοµικών και 
Εξωτερικών όπως µελετήσουν και στοιχειοθετήσουν κατά πόσο δικαιολογείται το σχετικό αίτηµα. 

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.  

(α) Παρατήρησα και πάλι ότι δεν διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα µετρητά, από τους 
Αρχηγούς των ∆ιπλωµατικών Αποστολών ή εκπρόσωπο τους, όπως προβλέπεται στη 
∆ηµοσιονοµική και Λογιστική Οδηγία αρ. 38. Τέτοιοι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται 
τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, τα αποτελέσµατα των οποίων κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστή 
και στην Υπηρεσία µου.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχει σταλεί σχετική επιστολή 
ηµεροµηνίας 19 ∆εκεµβρίου 2007, προς τους Αρχηγούς ∆ιπλωµατικών Αποστολών µε οδηγίες για 
διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων στα ταµεία σύµφωνα µε τη ∆ηµοσιονοµική και Λογιστική Οδηγία 
αρ. 38, και ότι θα γίνει εκ νέου υπενθύµιση. 

(β) Ο Γενικός ∆ιευθυντής σε σηµείωµα του ηµερ. 7.3.2007 προς τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου 
αναφέρει ότι θα πρέπει να διενεργούνται από το Λογιστήριο, κατόπιν συνεννόησης µαζί του, 
αιφνίδιες επισκέψεις στις ∆ιπλωµατικές Αποστολές µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών καθώς και την 
παροχή βοήθειας.  Μέχρι σήµερα δεν φαίνεται να έχει πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε 
αιφνιδιαστική επίσκεψη. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί και ότι θα γίνει προσπάθεια 
να προγραµµατισθεί η πραγµατοποίηση τέτοιων επισκέψεων, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη και 
την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης του προσωπικού του Λογιστηρίου µε πρόσθετο προσωπικό, 
για αντιµετώπιση της ολοένα αυξανόµενης εργασίας λόγω και της ίδρυσης νέων ∆ιπλωµατικών 
Αποστολών. 
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Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Παρατηρήθηκαν παραλείψεις που οφείλονται σε αδυναµίες στο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, όπως η µη έγκαιρη κατάθεση και ενσωµάτωση των εισπράξεων 
στους λογαριασµούς εσόδων, η µη τήρηση µητρώου εµβασµάτων για την καταχώριση των 
επιταγών που παραλαµβάνονται µέσω ταχυδροµείου (τηρείται από 1.1.2008), η µη συµφιλίωση 
των µηνιαίων καταστάσεων πληρωµής µισθών και η µη τήρηση του προβλεπόµενου µητρώου 
διπλοτύπων για τα ελεγχόµενα έντυπα θεωρήσεων που αποστέλλονται στις ∆ιπλωµατικές 
Αποστολές µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση των εκδόσεων και επιστροφών.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, γίνονται σταδιακά προσπάθειες για 
βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που διαλαµβάνει όλο το φάσµα εργασιών, αλλά 
ουσιαστική ενδυνάµωση του συστήµατος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την αναγκαία στελέχωση 
του Λογιστηρίου. 

Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου.  Το Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ) τέθηκε 
σε λειτουργία στις 2.10.2007, ενώ αριθµός φακέλων αλληλογραφίας κυρίως του Λογιστηρίου µε 
θέµατα οικονοµικά δεν αυτοµατοποιήθηκαν αλλά όπως διαπιστώθηκε ούτε και το χειρογραφικό 
σύστηµα ενηµερώνεται πλήρως. Όσον αφορά στην εφαρµογή του ΣΑΓ παρατηρήθηκαν αδυναµίες 
κυρίως στην πολλαπλή καταχώριση ίδιων εγγράφων στους ηλεκτρονικούς φακέλους που 
τυγχάνουν χειρισµού από διαφορετικούς λειτουργούς και στη µη ικανοποιητική σύνδεση σχετικών 
µεταξύ τους εγγράφων. Επισήµανα ότι η κατάλληλη καταχώριση και σύνδεση των σχετικών 
εγγράφων στο ηλεκτρονικό σύστηµα, είναι η βάση για την αποτελεσµατική λειτουργία και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, την εξασφάλιση σωστής πληροφόρησης και γενικά την οµαλή 
λειτουργία του Υπουργείου. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι οι αδυναµίες έχουν καταγραφεί και 
συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 13.10.2008, κατά την οποία δόθηκαν 
οδηγίες όπως µελετηθούν τρόποι αντιµετώπισης τους και τεθεί χρονοδιάγραµµα πλήρους 
εφαρµογής του συστήµατος. 

Λογαριασµός Προκαταβολών – ∆ιάφορα. Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο του λογαριασµού 
προκαταβολών ανερχόταν στις £571.283 (£542.896 το 2006) και περιλαµβάνει κυρίως 
προκαταβολές ενοικίων και άλλων εξόδων για τα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 
στο εξωτερικό καθώς και διάφορες προκαταβολές σε ∆ιπλωµατικές Αποστολές και σε λειτουργούς 
του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις οποίες επανειληµµένα εισηγήθηκα όπως γίνουν οι αναγκαίες 
ενέργειες για διακανονισµό ή είσπραξη τους, ανάλογα µε την περίπτωση.  Επισήµανα ότι η µη 
έγκαιρη τακτοποίηση των εκκρεµών προκαταβολών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 
ανάκτησή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπόλοιπα προκαταβολών εκκρεµούν επί σειρά ετών 
χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για τακτοποίηση τους κατά την διάρκεια του 2007, ενώ 
υπάρχουν και ποσά που χρονολογούνται από το 1976.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι προωθείται ετοιµασία κατάστασης των 
πιο πάνω περιπτώσεων για υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονοµικών για διακανονισµό. 

Λογαριασµός Καταθέσεων. Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο του λογαριασµού καταθέσεων 
ανερχόταν στις £598.023 (£469.666 το 2006) και περιλαµβάνει κυρίως ποσά που αφορούν σε 
έσοδα από επιστροφή ΦΠΑ για Πρεσβείες και Μόνιµες Αντιπροσωπείες καθώς και για λειτουργούς 
που υπηρετούν στο εξωτερικό. Η αύξηση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως σε κρατήσεις από 
πληρωµές που διενεργήθηκαν για την ανακαίνιση του κτιρίου της Υπάτης Αρµοστείας στο Λονδίνο 
που στις 31.12.2007 ανέρχονταν στις £92.585. 

Εισηγήθηκα και πάλιν όπως, αφού διερευνηθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων τακτοποιηθούν λογιστικά και γίνει διευθέτησή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για 
υπόλοιπα καταθέσεων ύψους £430.591 (µεταξύ των οποίων Τελ Αβιβ £141.123, Βιέννη £65.421, 
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Πραιτώρια £32.810) που αφορούν σε προηγούµενα χρόνια δεν έγινε καµία ενέργεια για 
τακτοποίηση τους κατά την διάρκεια του 2007.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι υπάρχει επικοινωνία µε τα λογιστήρια 
των ∆ιπλωµατικών Αποστολών για επισήµανση του θέµατος που αφορά σε επιστροφές Φ.Π.Α. για 
να αποφεύγεται η καθυστέρηση στη λογιστική τακτοποίηση τους.  Όσον αφορά στα υπόλοιπα από 
προηγούµενα έτη, περιλαµβανοµένων και των τριών ∆ιπλωµατικών Αποστολών που σηµειώνονται 
στην Έκθεσή µου, θα διερευνηθούν για να προωθηθεί η λογιστική τους τακτοποίηση. 

Αρχαιότητες και έργα τέχνης που κατέχονται επί δανείω από το Υπουργείο Εξωτερικών και 
από τις Πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας. 

(α) Μέχρι τον Αύγουστο του 2008 µόνο τρεις ∆ιπλωµατικές Αποστολές, είχαν αποστείλει στο 
Τµήµα Αρχαιοτήτων την καθιερωµένη ετήσια υπεύθυνη δήλωση επιβεβαίωσης κατοχής των 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που τους παραχωρήθηκε επί δανείω, καθώς και δήλωση 
επιβεβαίωσης της καλής κατάστασής τους.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι θα σταλεί υπενθύµιση στις 
∆ιπλωµατικές Αποστολές που δεν την έχουν αποστείλει όπως προβούν σε ετοιµασία και αποστολή 
της. 

(β) Λαµβάνοντας υπόψη τη δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου µε σκοπό την καταχώριση 
περαιτέρω στοιχείων των πιο πάνω αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, στην προηγούµενη Έκθεση 
µου εισηγήθηκα όπως για σκοπούς ολοκληρωµένου ελέγχου και επιβεβαίωσης των στοιχείων, τα 
δεδοµένα που έχουν καταγραφεί αντιπαραβληθούν µε αυτά του Τµήµατος Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. Σχετική επιστολή στάληκε στα πιο πάνω τµήµατα στις 16.10.2007, κατόπιν 
εισήγησης της Υπηρεσίας µας, αλλά µόνο το Τµήµα Αρχαιοτήτων ανταποκρίθηκε (στις 18.6.2008). 

Επίδοµα ενοικίου εξωτερικού. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου,  
συγκεκριµένες πρόνοιες του Σχεδίου Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού αποτελούν κίνητρο για 
εξασφάλιση, από τους δικαιούχους, κατοικιών µε πολύ ψηλό ενοίκιο. Σηµειώνεται ότι και κατά το 
2007 υπήρχαν περιπτώσεις ενοικίασης κατοικιών µε ενοίκιο που ανέρχεται µεταξύ 40%-73% των 
απολαβών των υπαλλήλων, στις οποίες το επίδοµα ενοικίου κάλυψε µέχρι και το 78% του ενοικίου. 

Το ολικό ποσό του επιδόµατος ενοικίου που πληρώθηκε κατά το 2007 σε υπαλλήλους της 
Εξωτερικής Υπηρεσίας ανήλθε σε £635.417 (£610.818 το 2006). 

Σε επιστολή του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 
ηµερ. 31.7.2007, αναφέρεται ότι εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών η συµφωνία που 
επιτεύχθηκε  στις 20.4.2007, για τροποποίηση του Σχεδίου Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού, µε 
ισχύ από 1.7.2007 και µε την οποία προβλέπεται, µεταξύ άλλων, αύξηση του ανώτατου ποσοστού 
συνεισφοράς του υπαλλήλου στο ποσό του ενοικίου  από 20% σε 23% επί των ετήσιων συνολικών 
απολαβών του, µε εξαίρεση το προσωπικό που κατέχει την Κλίµακα Α7(ii) και κάτω καθώς και το 
προσωπικό που υπηρετεί στη Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λονδίνο και Παρίσι όπου θα 
εξακολουθήσει να ισχύει το όριο του 20%.  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την πιο πάνω έγκριση, 
στο προσωπικό που υπηρετούσε στο εξωτερικό κατά την 1.7.2007 θα εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται επίδοµα ενοικίου µε βάση το υφιστάµενο Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου, µέχρι 
µετάθεσης του στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα. Η πιο πάνω τροποποίηση άρχισε να εφαρµόζεται 
από τον Ιανουάριο 2008. 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού (όπως έχει τεθεί σε εφαρµογή από 
1.7.1989) το επίδοµα αναθεωρείται τον Ιανουάριο κάθε έτους ή κατά την διάρκεια κάθε έτους, όταν 
το ύψος του ενοικίου ή οι ετήσιες απολαβές του υπαλλήλου διαφοροποιηθούν κατά ποσοστό 
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πέραν του 5%.  Παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2007 δεν έγινε αναθεώρηση του επιδόµατος, εκτός 
των περιπτώσεων που υπήρξε µετάθεση υπαλλήλων σ΄ άλλη διπλωµατική αποστολή. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες όπως αποσταλεί 
εγκύκλιος στους Αρχηγούς ∆ιπλωµατικών Αποστολών να εξετάζουν πιο προσεκτικά το θέµα των 
αιτηµάτων που υποβάλλονται για επίδοµα ενοικίου έτσι ώστε να αποφεύγονται ακραία φαινόµενα 
που παρουσιάζονται στην Έκθεσή µου. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων και πιστοποιητικά φυσικής καταµέτρησης περιουσιακών 
στοιχείων του Υπουργείου και των ∆ιπλωµατικών Αποστολών.  

(α)  Στις 16.1.2008 ζητήθηκε η έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών για την διενέργεια φυσικής 
καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου και δηµιουργία νέων µητρώων, λόγω 
αρκετών εσωτερικών µετακινήσεων καθώς και της δηµιουργίας νέου ορόφου, η οποία και δόθηκε 
την επόµενη µέρα. Έκτοτε δεν φαίνεται να έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για φυσική 
καταµέτρηση και δηµιουργία νέων µητρώων. Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο προέβη στην 
δηµιουργία νέων µητρώων µόλις το 2005 χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών και δυο 
χρόνια µετά δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε βελτίωση.  

Όπως ανέφερα και στην Έκθεση µου του προηγούµενου έτους τα µητρώα περιουσιακών στοιχείων 
δεν ενηµερώνονταν κατά το 2006, αλλά ούτε και κατά το 2007, ούτε και διενεργήθηκε φυσική 
καταµέτρηση µε αποτέλεσµα και πάλι κατά τη λήξη του έτους να µην υποβληθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό που προβλέπεται στους Κανονισµούς Αποθηκών τόσο στην Υπηρεσία µου όσο και 
στο Γενικό Λογιστή. 

Επισήµανα ότι η συνεχιζόµενη καθυστέρηση που παρατηρείται στην δηµιουργία και ενηµέρωση 
των µητρώων περιουσιακών στοιχείων εγκυµονεί κινδύνους ως προς τη διαφύλαξη της περιουσίας 
του Κράτους. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, η διενέργεια της φυσικής 
καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου και η δηµιουργία νέων µητρώων έχει 
ανατεθεί σε συγκεκριµένο λειτουργό ο οποίος όµως έχει απουσιάσει για ένα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα λόγω ασθενείας.  Ο λειτουργός έχει επιστρέψει και αναλάβει καθήκοντα και θα 
καταβληθεί προσπάθεια τακτοποίησης της εκκρεµότητας.  Σηµείωσε επίσης ότι η συγκεκριµένη 
εργασία δεν ήταν δυνατό να ανατεθεί σε άλλο λειτουργό ενοψει της µη επαρκούς στελέχωσης της 
∆ιοίκησης. 

(β) Αριθµός ∆ιπλωµατικών Αποστολών δεν έχουν αποστείλει το πιστοποιητικό φυσικής 
καταµέτρησης των περιουσιακών τους στοιχείων για το έτος 2007, όπως προβλέπεται στους 
Κανονισµούς Αποθηκών.  Επίσης παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένα από τα πιστοποιητικά που 
υποβλήθηκαν δεν αναφέρεται κατά πόσο αυτά αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία των Γραφείων 
των Αποστολών ή της πρεσβευτικής κατοικίας ή στα µητρώα βιβλιοθήκης. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, θα σταλεί σχετική υπενθύµιση στις 
αποστολές που έχουν παραλείψει να υποβάλουν πιστοποιητικά, δίνοντας ταυτόχρονα και οδηγίες 
όπως τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται ετοιµάζονται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο.  

Ανακαίνιση/Αναδιαρρύθµιση της ιδιόκτητης πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα. Έχουν 
παρέλθει έξι και πλέον χρόνια από τότε που τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Εξωτερικών η κακή 
κατάσταση της πρεσβευτικής κατοικίας και οι εργασίες αποκατάστασής της άρχισαν µόλις τον Ιούνιο του 
2007.  Σηµειώνεται ότι ο Πρέσβης και η οικογένειά του,  έχουν µετακινηθεί σε ενοικιαζόµενο οίκηµα από 
1.1.2004, για το οποίο καταβάλλεται µηνιαίο ενοίκιο €6.000 (£3.480) (πλέον €216 µηνιαίως για 
χαρτόσηµα).  
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Από διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την αντιµετώπιση του όλου προβλήµατος, 
παρατηρήθηκε γενικά µη επαρκής διαχείριση του θέµατος από τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργείο 
Εξωτερικών, ∆ηµόσια Έργα, Καθοδηγητική Επιτροπή), καθώς και σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
λήψη/υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων (Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών 
και Καθοδηγητική Επιτροπή). Σηµειώνεται ότι η απόφαση της Καθοδηγητικής Επιτροπής για την 
προώθηση πρότασης για πρόσληψη µελετητή/αρχιτέκτονα µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την 
ετοιµασία όρων και σχεδίων ανακαίνισης της πρεσβευτικής κατοικίας λήφθηκε, στις 14.4.2003, ενώ η 
απόφαση για κατακύρωση της πρότασης του µελετητή/αρχιτέκτονα λήφθηκε από το Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων την 1.6.2004 µε καθυστέρηση πέραν του ενός 
έτους. Επιπρόσθετα, το συµβόλαιο συνεργασίας µε τον επιλεχθέντα µελετητή/αρχιτέκτονα δεν 
προωθήθηκε για υπογραφή, λόγω επιφυλάξεων που είχε αρχικά το Υπουργείο Εξωτερικών και στη 
συνέχεια λόγω των προβληµατισµών και ερωτηµάτων που τέθηκαν προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών 
και Έργων για το χειρισµό του όλου θέµατος, µεταξύ των οποίων και ερωτήµατα για τις διαδικασίες 
επιλογής του συγκεκριµένου αρχιτέκτονα. Το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων στη συνεδρία του ηµερ. 21.10.2004, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόµενο της επιστολής του 
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, ηµερ. 23.9.2004, µε την οποία πληροφορούσε τον Αν. Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου του ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε την ακύρωση της προσφοράς λόγω 
έλλειψης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού µε βάση το άρθρο 
26(4)(ε) της Κ.∆.Π. 71/2004. 

Μετά την ακύρωση του διαγωνισµού και µε βάση τις πρόνοιες του νέου εναρµονισµένου 
νοµοθετικού πλαισίου περί σύναψης συµβάσεων, προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2005 
ανοικτός διαγωνισµός για την ανάθεση υπηρεσιών συµβούλου/µελετητή για την 
ανακαίνιση/αναδιαρρύθµιση της πρεσβευτικής κατοικίας, µε εκτίµηση (αµοιβής του 
συµβούλου/µελετητή) €200.000 και προβλεπόµενη περίοδο µελέτης και κατασκευής του έργου αρχικά 28 
µηνών και αργότερα, µε συµπληρωµατικό διορθωτικό έγγραφο, 19 µηνών.  Στη συνέχεια το Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κατακύρωσε την προσφορά σε συγκεκριµένο 
σύµβουλο/µελετητή στις 27.6.2005. Ο επιτυχών προσφοροδότης, ενηµερώθηκε από την αναθέτουσα 
αρχή (Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων) για την κατακύρωση µε µεγάλη καθυστέρηση, στις 19.10.2005, 
ηµεροµηνία κατά την οποία είχε ήδη εκπνεύσει η περίοδος ισχύος των προσφορών, όπως αυτή 
καθοριζόταν στα έγγραφα της προσφοράς (7.10.2005).  Όµως τελικά υπογράφηκε συµφωνία στις 
29.12.2005, µε συνολική αµοιβή του συµβούλου/µελετητή 11,5% επί του κόστους του έργου, του οποίου 
το ολικό καθαρό προκαταρτικό πρόγραµµα δαπανών ανέρχετο σε €2.529.000 (£1.466.820). 

Αναφορικά µε την κατασκευή του έργου της ανακαίνισης/αναδιαρρύθµισης της πρεσβευτικής κατοικίας, 
το Υπουργικό Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 4 του περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και 
Υπηρεσίες) Νόµου, αποφάσισε στις 30.3.2005 να εξαιρέσει τη σύµβαση για την κατασκευή του έργου 
από την εφαρµογή των προνοούµενων από τον πιο πάνω Νόµο διαδικασιών και να ακολουθηθεί η 
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε µικρό αριθµό προσφοροδοτών,  για την ανάθεση του έργου σε έναν από 
αυτούς, ενώ σε µεταγενέστερη συνεδρία του, ηµεροµηνίας 12.12.2006, αποφάσισε όπως, για να 
υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ανταγωνισµού, ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε 
µεγαλύτερο αριθµό προσφοροδοτών.  Στη συνέχεια το Υπουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του, 
ηµεροµηνίας 7.2.2007, καθόρισε το χρονοδιάγραµµα προώθησης του έργου σε 10 εβδοµάδες για τη 
διαδικασία προσφοροδότησης και υπογραφής οικοδοµικού συµβολαίου και 38 εβδοµάδες για κατασκευή 
του. Σηµειώνεται ότι µόλις στις 5.9.2007, δηλαδή 30 εβδοµάδες µετά την πιο πάνω απόφαση του 
Υπουργικού Συµβούλιου, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου κατακύρωσε το έργο στο 
χαµηλότερο προσφοροδότη στην τιµή των €2.401.846 (£1.405.738).     

Από το πιο πάνω προκύπτει ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική διαχείριση του όλου θέµατος της 
πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που είχε ως αποτέλεσµα να 
σηµειωθεί µεγάλη καθυστέρηση στο έργο της ανακαίνισης της, το οποίο, µετά την παρέλευση έξι και 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 272

πλέον ετών, θα έπρεπε µέχρι σήµερα να είχε ολοκληρωθεί. Επισηµαίνεται επίσης ότι η πρεσβευτική 
κατοικία παραµένει άδεια από τον Ιανουάριο του 2004 και µέχρι τον Αύγουστο 2008 το ∆ηµόσιο κατέβαλε 
ενοίκια για την ενοικιαζόµενη πρεσβευτική κατοικία ύψους €336.000 (£196.652), πλέον  €18.096 για 
χαρτόσηµα και µεσιτικά. 

Σηµειώνεται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 5.4.2006, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
Οικονοµικών να υποβάλει πρόταση προς το Συµβούλιο για διορισµό προσώπου το οποίο να καταρτίσει 
και υποβάλει σχετική έκθεση στην οποία να αποδίδονται και ευθύνες όπου υπάρχουν, για τις µεγάλες 
καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην ανακαίνιση, συµπλήρωση και παράδοση σε λειτουργική 
κατάσταση, ή πώληση των οικηµάτων που ανήκουν στη ∆ηµοκρατία στο εξωτερικό, µεταξύ των οποίων 
και του οικήµατος στην Αθήνα. Η πιο πάνω έρευνα έχει ολοκληρωθεί και η σχετική έκθεση 
υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο τον Αύγουστο του 2006. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο αφού ενηµερώθηκε σχετικά µε το θέµα της ανακαίνισης/ αναδιαρρύθµισης  
της πρεσβευτικής κατοικίας και λαµβάνοντας υπόψη και σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, ηµερ. 25.6.2006, αποφάσισε στις 14.1.2007 να ορίσει Ερευνώντα Λειτουργό για διεξαγωγή 
έρευνας για πιθανή διάπραξη  πειθαρχικών παραπτωµάτων, από συγκεκριµένους λειτουργούς, σε 
σχέση µε την διαδικασία ανακαίνισης/αναδιαρρύθµισης της πρεσβευτικής κατοικίας. 

Η έκθεση µε τα πορίσµατα της πιο πάνω έρευνας κατατέθηκαν για ενηµέρωση του Υπουργικού 
Συµβουλίου  στις συνεδρίες µε ηµερ. 24.10.2007 και 7.11.2007. Στη συνέχεια το Υπουργικό Συµβούλιο 
σε συνεδρία του ηµερ. 27.2.2008, αφού έλαβε υπόψη σχετική   γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
ηµερ. 17.12.2007 για τα πορίσµατα της πιο πάνω έκθεσης, αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται 
οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκηµα.   

Σηµειώνεται ότι η οι εργασίες για  ανακαίνιση/αναδιαρρύθµιση της πρεσβευτικής κατοικίας άρχισαν 
τον Ιούνιο 2007. Μετά την  αφαίρεση των επιχρισµάτων και της στέγης διαπιστώθηκε η ανάγκη 
σύνταξης µελετών για την ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και για αντικατάσταση 
του σκελετού της στέγης και ως εκ τούτου, από το ∆εκέµβριο 2007, διακόπηκαν οι εργασίες.  Στις 2 
Απριλίου 2008 σε σύσκεψη που έγινε στο Γενικό Λογιστήριο η ΚΕΑΑ ενέκρινε την αναθεώρηση της 
στατικής µελέτης και των εργασιών ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού, έναντι προκαταρκτικής 
εκτίµησης συνολικής δαπάνης ύψους €665.000 (£389.207), ενώ οι εργασίες επανάρχισαν  στις 2 
Ιουνίου 2008. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου, λειτουργοί του Τµήµατος ∆ηµοσίων 
Έργων πραγµατοποίησαν από τις 8 έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2008 επίσκεψη στην Αθήνα µε 
σκοπό την παρακολούθηση και εκτίµηση της προόδου των εργασιών, οι οποίες και αναµένεται να 
ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2009. 

4.53 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Μέρος Α  

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Σ.Σ.Α.) 
2007-2013 στο οποίο περιγράφεται το όραµα της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης, καθώς 
και οι στρατηγικοί στόχοι και άξονες ανάπτυξης µέσω των οποίων αναµένεται να επιτευχθεί το 
όραµα αυτό, βασίστηκε σε Περίγραµµα Στρατηγικής που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 
στις 5.9.2005. 

Η Υπηρεσία µας εξέφρασε την άποψη ότι για την επιτυχή εφαρµογή του Σ.Σ.Α. θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν συγκεκριµένοι διοικητικοί µηχανισµοί, µέσω των οποίων να βεβαιώνεται ότι τα 
αναπτυξιακά σχέδια των Κυβερνητικών Τµηµάτων/Υπηρεσιών, συνδέονται άµεσα µε το Σ.Σ.Α. και 
να εντοπίζονται και υλοποιούνται τυχόν αναγκαίες διαφοροποιήσεις.  Η απουσία µηχανισµού 
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παρακολούθησης αυξάνει τους κινδύνους µη επιτυχίας του Σ.Σ.Α., γεγονός το οποίο έχει 
επισηµανθεί και από οµάδα συµβούλων που εξέτασε τη διαδικασία προγραµµατισµού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού µε πληροφόρησε ότι η υλοποίηση του 
Σ.Σ.Α. θα πραγµατοποιείται µέσω του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Μ.∆.Π.).  
Επειδή όµως η πλήρης εφαρµογή του Μ.∆.Π. δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2009, 
η παρακολούθηση της εφαρµογής του Σ.Σ.Α. θα γίνεται στην ενδιάµεση φάση µέσα από τους 
µηχανισµούς παρακολούθησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς και µέσα από την 
παρακολούθηση των άλλων προγραµµάτων που το συνθέτουν, όπως π.χ. των Προγραµµατικών 
Εγγράφων για τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα. 

∆ηµόσιο Χρέος.  

(α) Ύψος ∆ηµόσιου Χρέους.  Το ∆ηµόσιο Χρέος, σύµφωνα µε τις καταστάσεις του Υπουργείου 
Οικονοµικών και της Κεντρικής Τράπεζας στις 31.12.2007, συµπεριλαµβανοµένου και του 
ενδοκυβερνητικού δανεισµού ύψους £3.502,4 εκ., αλλά εξαιρουµένων των εκκρεµών εγγυήσεων ύψους 
£589,6 εκ. και άλλων σηµαντικών ποσών, όπως αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο, ανήλθε σε 
£8.906,7 εκ., σε σύγκριση µε £8.496,7 εκ. το 2006, παρουσίασε δηλαδή αύξηση ύψους £410,5 εκ. ή 
ποσοστό 4,83%. Τα σχετικά στοιχεία στην κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού της ∆ηµοσιονοµικής 
Έκθεσης, συνάδουν µε τους υπολογισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών και της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου, και έχουν αναλυτικά ως ακολούθως: 

 31.12.2007 31.12.2006 
 £ £ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Γραµµάτια ∆ηµοσίου Εσωτερικού 
∆άνεια Εσωτερικού 

 
3.521.466.786 
4.137.249.228 

  
3.528.359.306 
3.773.330.675 

 7.658.716.014  7.301.689.981 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Γραµµάτια ∆ηµοσίου Εξωτερικού 
∆άνεια Εξωτερικού 

 
819.383.600 
428.613.477 

  
810.180.000 
384.380.411 

 1.247.997.077  1.194.560.411 
    
ΣΥΝΟΛΟ 8.906.713.091  8.496.250.392 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία, την 31.12.2007, ο εσωτερικός δανεισµός, ανερχόταν σε 
£7.658,7 εκ., σε σύγκριση µε £7.301,7 εκ. το 2006, παρουσίασε δηλαδή αύξηση £357 εκ. ή 
ποσοστό 4,88%.  

Ο εξωτερικός δανεισµός ανερχόταν στις 31.12.2007 σε £1.248 εκ., σε σύγκριση µε £1.194,6 εκ. το 
2006, παρουσίασε δηλαδή αύξηση £53,4 εκ. ή ποσοστό 4,47%.  Τα Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσµα 
Χρεόγραφα ύψους £819,4 εκ. µε ποσοστό 65,66% επί του συνόλου του εξωτερικού δανεισµού στις 
31.12.2007, ήταν η κυριότερη πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης, ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων µε ποσό £279 εκ. και ποσοστό 22,36% και η Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της 
Ευρώπης µε ποσό £147,5 εκ. και ποσοστό 11,82% και £2,1 εκ. από άλλους µε ποσοστό 0,16%.  
Σηµειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από τη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση, το ευρώ είναι το κύριο νόµισµα 
του εξωτερικού δανεισµού. 

Ωστόσο, όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, υπάρχουν σηµαντικές υποχρεώσεις 
του Κράτους που δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις του ∆ηµόσιου Χρέους, µε αποτέλεσµα να 
µη φαίνεται ότι στη διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρέους λαµβάνονται υπόψη και τα στοιχεία αυτά, τα 
οποία έχουν ως ακολούθως: 
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 31.12.2007  31.12.2006

 £ εκ.    £ εκ. 

Μεταβιβάσιµα Γραµµάτια του ∆ηµοσίου (Promissory 

Notes) 

∆άνεια για Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα 

Εκκρεµείς Εγγυήσεις 

72,3 

196,7 

589,6 

 87,2 

299,1 

526,8 

ΣΥΝΟΛΟ 858,6  913,1 

 
Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας το θέµα αυτό το είχε εντοπίσει και 
επισηµάνει η Τράπεζα στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο και την πληροφόρησε ότι ο 
χειρισµός, εκ µέρους του, των εν λόγω υποχρεώσεων γίνεται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA95). 

(β) ∆ιαχείριση ∆ηµόσιου Χρέους.   Το Υπουργικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του ηµερ. 
9.7.2008 αποφάσισε, κατόπιν Πρότασης που υποβλήθηκε σε αυτό από το Υπουργείο 
Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 51(γ) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων 
του 2002 έως 2007, τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων διαχειριστή του δηµόσιου χρέους από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο Υπουργείο Οικονοµικών µε ηµεροµηνία υλοποίησης της 
Απόφασης (Αρ. 67.443) την 1.8.2010. 

Όπως αναφέρεται στην Πρόταση αρ. 738/2008, αφού λήφθηκε υπόψη ότι η διαχείριση του 
δηµοσίου χρέους επηρεάζει τα δηµόσια οικονοµικά και είναι αναπόσπαστο µέρος της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και ότι το 2002 το Υπουργείο Οικονοµικών αποδέκτηκε την 
προσωρινή ανάθεση της διαχείρισής του δηµόσιου χρέους λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας 
που είχε τότε σε σχέση µε τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, δυσκολίες που πλέον δεν υπάρχουν, 
κρίνεται ότι το Υπουργείο, ως η αρµόδια δηµοσιονοµική αρχή, πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση 
του δηµόσιου χρέους.  Επίσης στην Πρόταση αναφέρεται ότι µε την ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωζώνη και την ανεξαρτητοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, είναι επιβεβληµένος ο διαχωρισµός 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ του δηµοσιονοµικού τοµέα και του νοµισµατικού τοµέα, στα πλαίσια του 
νέου ανεξάρτητου καθεστώτος της Κεντρικής Τράπεζας, για διάφορους λόγους, ένας εκ των 
οποίων είναι το γεγονός ότι ο έλεγχος των λογαριασµών της Κεντρικής Τράπεζας καθίσταται 
δύσκολος και τίθεται υπό περιορισµούς, εφόσον η Κεντρική Τράπεζα ως µέλος του 
Ευρωσυστήµατος έχει εξαιρεθεί και από το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας που διέπει τον 
οικονοµικό/διαχειριστικό έλεγχο των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, που διεξάγεται από 
το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. 

Σχετική ειδοποίηση για τη µεταφορά των εν λόγω αρµοδιοτήτων δόθηκε στις 4.8.2008 από τον 
Υπουργό Οικονοµικών προς την Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε την απόφαση. 

Από προηγούµενο έλεγχο της Υπηρεσίας µου αναφορικά µε τη διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρέους 
από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, προέκυψε ότι η σχετική 
νοµοθεσία, ο συντονισµός για τη διαχείριση, οι διαδικασίες, ο καταµερισµός εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων, η καταγραφή και αιτιολόγηση των αποφάσεων που λαµβάνονται, τα συστήµατα και 
η υποδοµή για γρήγορη αντίδραση, έχριζαν σηµαντικής βελτίωσης και εκσυγχρονισµού, όπως 
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αναφέρθηκε και σε σχετική έκθεση του οργανισµού SIGMA (“Support for Improvement in 
Governance and Management” – Οργανισµός Κοινής Πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).  Τα σηµαντικότερα ευρήµατα, 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις µου αναφέρονται εκτενέστερα στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας 
µου για το έτος 2006. 

Όπως µε πληροφόρησαν ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, Τράπεζα και Υπουργείο, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για 
σαφέστερο καθορισµό της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, ετοίµασαν ένα κοινό Πλαίσιο Γενικών 
∆ιευθετήσεων για τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους (δυνάµει του άρθρου 51 των περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων).  Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται ο σκοπός του Πλαισίου 
Γενικών ∆ιευθετήσεων, το Νοµικό Πλαίσιο, οι κύριοι στόχοι της διαχείρισης του ∆ηµοσίου Χρέους, 
η επιτροπή διαµόρφωσης στρατηγικής, ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών, 
ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας καθώς επίσης και οι ρυθµίσεις για την 
υλοποίηση του έργου της αναδιοργάνωσης της αγοράς κυβερνητικών χρεογράφων και 
γραµµατίων.  Το σχετικό έγγραφο στάληκε από το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας προς τον 
Υπουργό Οικονοµικών για έγκριση στις 12.11.2007. 

Ο τέως Υπουργός Οικονοµικών µε επιστολή του ηµερ. 21.11.2007 προς το ∆ιοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας τον πληροφόρησε ότι συµφωνούσε τόσο µε το Πλαίσιο Γενικών ∆ιευθετήσεων για τη 
διαχείριση του ∆ηµόσιου Χρέους όσο και µε τις ρυθµίσεις για υλοποίηση του έργου της 
αναδιοργάνωσης της αγοράς κυβερνητικών αξιογράφων. 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι, όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, δεδοµένου του 
ενδεχόµενου µεγάλου κόστους στο δηµόσιο, για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατική διαχείριση 
του ∆ηµόσιου Χρέους χρειάζεται να παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται σε τακτά διαστήµατα ότι ο 
εν λόγω εκσυγχρονισµός και ρύθµιση του όλου πλαισίου και της σχετικής υποδοµής, 
συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθετικής και τεχνικής, γίνεται και εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την 
καλύτερη σύγχρονη διεθνή πρακτική. 

∆απάνες - Υπερβάσεις δαπανών. Kατά το 2007 συνεχίστηκε, σε µερικές περιπτώσεις,  η τακτική 
της  διενέργειας δαπανών  καθ΄ υπέρβαση  των εγκεκριµένων Κονδυλίων του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της αναγκαίας έγκρισης.   Παρόλο που 
το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου 
(FIMAS) διαθέτει ασφαλιστικές δικλίδες που δεν επιτρέπουν τη διενέργεια υπερβάσεων επί του 
Προϋπολογισµού, ωστόσο υπερβάσεις προκύπτουν από δαπάνες που διενεργούνται µέσω 
περιφερειακών µηχανογραφηµένων συστηµάτων και σε περιπτώσεις συναλλαγών µεταξύ 
Κυβερνητικών Τµηµάτων.  Τέτοιες υπερβάσεις καλύφθηκαν εκ των υστέρων µε συµπληρωµατικό 
Προϋπολογισµό.   

Μέχρι την έκδοση της Έκθεσης αυτής δεν είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
υπερβάσεις ύψους £3,3 εκ., που αφορούν σε 18 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του έτους 2002.  
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του 
Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο του 2002, καµιά πράξη εξουσιοδότησης δαπανών δεν 
υπογράφεται από Ελέγχοντες Λειτουργούς, εκτός αν υπάρχει ανάλογη πίστωση και γίνεται µέσα 
στα όρια προβλεπόµενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισµού ή του ποσού που έχει 
εκχωρηθεί µε τµηµατική πίστωση.  Ανεξάρτητα από την αστική ή πειθαρχική ευθύνη του, 
λειτουργός που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών, κατά παράβαση της πρόνοιας αυτής, 
διαπράττει ποινικό αδίκηµα κατά την έννοια του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα και κάθε 
υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση αυτή λειτουργός διώκεται ανάλογα.   

Σχέδιο δανειοδότησης εκτοπισθέντων και πληγέντων επιχειρηµατιών.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε απόφαση του αρ. 64.817 ηµερ. 3.1.2007 ενέκρινε τη ρύθµιση των δανείων που 
εµπίπτουν στο πιο πάνω σχέδιο, µε βάση Πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο 
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Οικονοµικών.  Όπως αναφέρεται στην Πρόταση, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από 
την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ για είσπραξη των καθυστερήσεων, που περιλάµβαναν 
δικαστικές αποφάσεις, εξακολουθούν να παρουσιάζονται εκκρεµότητες για 32 περιπτώσεις 
δανείων. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών µε επιστολή του ηµερ. 21 Ιουνίου 2007 προς την Τράπεζα  αναφέρει 
ότι κατόπιν διαβουλεύσεων µε τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων εγκρίθηκε η διαγραφή µέρους 
των οφειλόµενων χρεών επτά χρεωστών, χωρίς η ενίσχυση αυτή να ονοµάζεται "de minimis".  Για 
τρεις άλλες περιπτώσεις δε µπορεί να γίνει διαγραφή µέρους των δανείων τους, παρά µόνο εάν 
συνιστούν προβληµατικές επιχειρήσεις.  Σε δύο άλλες περιπτώσεις διαγράφεται το ποσό των 
£57.000 ως ενίσχυση "de minimis" βάσει του Κανονισµού 69/2001.  Για µια άλλη περίπτωση 
χρεώστη µπορεί να παραχωρηθεί περιορισµένη ενίσχυση.  Για 12 άλλες επιχειρήσεις µπορεί να 
δοθεί ενίσχυση de-minimis για συνολικό ποσό ύψους £144.223.  Τέλος για τις έξι περιπτώσεις 
οφειλετών που είτε έχουν αποβιώσει είτε αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα αποφασίστηκε η 
διαγραφή των συνολικών οφειλών ύψους £106.926. 

Με την απόφαση αυτή του Υπουργικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων έχουν 
αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε στις 31.12.2007 να συµποσούνται στις £468.255. 

Αναφορικά µε την αµοιβή της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ αναφέρεται ότι από το έτος 
1993 µέχρι και το 2005 καταβάλλετο στην Τράπεζα το ποσό των £26.000 ετησίως ενώ 
παρατηρήθηκε ότι οι συνολικές εισπράξεις των οφειλών κατά τα τελευταία έτη ήταν ελαφρώς 
ψηλότερες από την αµοιβή της.  Η αµοιβή της Τράπεζας για το 2006 και 2007 καθορίστηκε στις 
£15.000 και £20.000 αντίστοιχα. 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων 

(α)  Παροχή Χορηγιών και Επιδοµάτων. 

Παροχή Ειδικής Χορηγίας για την αγορά ή ανέγερση καινούριας κατοικίας.  Η Ειδική Χορηγία 
για την αγορά ή ανέγερση καινούριας κατοικίας παραχωρείται µε βάση τον περί Ειδικής Χορηγίας 
(Αγορά ή ανέγερση κατοικίας) Νόµο του 2006 (Ν91(Ι)/2006), ο οποίος ψηφίστηκε στις 28.4.2006. 

Κατά τον έλεγχο έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει στη νοµοθεσία πρόνοια σε σχέση µε αδικήµατα 
και ποινές για τις περιπτώσεις εξασφάλισης χορηγίας µε την παρουσίαση ψευδών στοιχείων, έτσι 
ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις προσπάθειας για καταδολίευση του δηµοσίου χρήµατος. 

Επίσης µε βάση την εν λόγω νοµοθεσία, το ύψος της παραχωρούµενης κατ΄αποκοπήν χορηγίας 
υπολογίζεται και αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης του µέσου σταθµικού 
όρου του δείκτη τιµών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 
προηγούµενου χρόνου. 

Επειδή η νοµοθεσία τίθεται σε αναδροµική ισχύ από 1η Μαΐου 2004, διατύπωσα την άποψη ότι θα 
ήταν καλά το Υπουργείο Οικονοµικών να διευκρινίσει µε το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο το ποσό 
της χορηγίας θα έπρεπε να είχε αρχίσει να αναπροσαρµόζεται από το 2005, αντί από το 2007. 

4.54 ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

Αποθέµατα υλικών.  Στις 31.12.2007 η ολική αξία των αποθεµάτων των 23064 ειδών που 
βρίσκονταν στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών (Τ.Κ.Α.Π.) ήταν £4,5 εκ., σε σύγκριση µε 
£4,9 εκ. για 22857 είδη το 2006. 

Λογαριασµός προκαταβολών.  Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο του λογαριασµού προκαταβολών 
ήταν £4,5 εκ.  Κατά τα τελευταία τρία χρόνια ο λογαριασµός προκαταβολών παρουσίασε την πιο 
κάτω κίνηση. 
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΄Ετος 

 
 

Αγορές 

 
 

Εκδόσεις 

 
 

Αποθέµατα
Αποθέµατα 
επί αγορών 

Αποθέµατα 
επί 

εκδόσεων 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 

αποθεµάτων 
 £000 £000 £000 % %  

2005 7.563 7.172 4.748 63 66 1,58 
2006 9.354 9.157 4.938 53 54 1,89 
2007 8.548 9.023 4.476 52 50 1,91 

 

Υπερβάσεις στις αγορές και στα αποθέµατα.  Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται  
υπερβάσεις των εγκεκριµένων ποσών, τόσο για τις αγορές όσο και αναφορικά µε το λογαριασµό 
προκαταβολών, ο οποίος αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεµάτων.  Το Υπουργείο Οικονοµικών 
µε επιστολή του ηµερ. 12.10.2007 ενέκρινε αύξηση του ύψους των αγορών από £6.500.000 σε 
£9.000.000 και του υπολοίπου του Λογαριασµού Προκαταβολών από £3.500.000 σε £5.000.000. 

Είδη Κοινής Χρήσης.  Η τελευταία προσφορά που προκηρύχθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 2005, για 
είδη κοινής χρήσης (υγρό σαπούνι χεριών, πιάτων κ.λπ.) ακυρώθηκε από το Συµβούλιο 
Προσφορών τον Ιανουάριο του 2006, µε την αιτιολογία ότι κανένας από τους προσφέροντες δεν 
ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του διαγωνισµού. 

Η προσφορά αυτή, επαναπροκηρύχθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριµένα στις 26 Μαΐου 
2008, δηλαδή µετά από πάροδο σχεδόν τριών χρόνων.  Η υπέρµετρη αυτή καθυστέρηση οδήγησε 
στην έλλειψη των ειδών αυτών, µε αποτέλεσµα τα διάφορα Τµήµατα/Υπηρεσίες να τα 
προµηθεύονται από υπεραγορές κ.λπ. σε τιµές, πιθανόν ψηλότερες από αυτές που εξασφαλίζει το 
Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών µε τη διαδικασία των προσφορών. 

Προσφυγές προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  Μέσα στο 2007 αριθµός 
προσφοροδοτών προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και ενόψει του ότι ένα ψηλό 
ποσοστό αποφάσεων ήταν υπέρ του αιτητή, εισηγήθηκα όπως το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών µελετήσει τις σχετικές αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ή/και του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, µε σκοπό τη λήψη διορθωτικών µέτρων προς ελαχιστοποίηση των 
αδυναµιών που εντοπίζονται στην όλη διαδικασία είτε από την Αναθεωρητική Αρχή ή/και από το 
∆ικαστήριο. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών το Τµήµα Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών έχει κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις και αφού έχουν µελετηθεί οι µέχρι σήµερα 
αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου λαµβάνονται 
διορθωτικά µέτρα τόσο αναφορικά µε την ετοιµασία των όρων των προσφορών, όσο και κατά την 
αξιολόγηση ούτως ώστε να µην επαναλαµβάνονται λάθη ή και παραλείψεις. 

Μέρος Β 

Επαναξιολόγηση του ρόλου του Τµήµατος.  Όπως αναφέρεται και στην Ετήσια Έκθεση της 
Υπηρεσίας µου για το έτος 2006 κατόπιν αιτήσεως του Γενικού Λογιστηρίου και της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ο οργανισµός SIGMA αξιολόγησε το σύστηµα εσωτερικού 
χρηµατοοικονοµικού ελέγχου του Κράτους, παραθέτοντας τα ευρήµατά του σε έκθεση που 
εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2006.  Στην εν λόγω έκθεση (Peer Assistance Review of the Cyprus Public 
Internal Financial Control System) γίνεται αναφορά και στο Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών, όπου και σηµειώνεται ότι πιθανόν να πρέπει να επαναξιολογηθεί ο ρόλος του 
Τµήµατος, ο οποίος δεν είναι σαφής.  Στην έκθεση σηµειώνεται ότι το Τµήµα ασχολείται µε την 
αγορά διαφόρων προϊόντων και την αποθήκευσή τους για χρήση από τις διάφορες Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα πολλές από τις Υπηρεσίες προχωρούν στην αγορά τέτοιων προϊόντων 
από µόνες τους, χωρίς να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Τµήµατος.  Επίσης δεν διαφάνηκε 
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εάν έγινε ποτέ οποιαδήποτε οικονοµική αξιολόγηση της πολιτικής αγορών και αποθήκευσης 
µεγάλων αποθεµάτων από ένα κεντρικό φορέα. 

Ανέφερα ότι τα θέµατα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και σε περίπτωση αλλαγής του ρόλου 
του Τµήµατος να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και µακρά εµπειρία του Τµήµατος στα θέµατα 
προσφορών. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών ανέφερε σε επιστολή του ηµερ. 
15.12.2006 προς το Γενικό Λογιστή ότι το σύστηµα µε το οποίο το Τµήµα επιτελεί το έργο του και 
λειτουργεί χρήζει κατάργησης και αντικατάστασης µε ένα νέο ολοκληρωµένο σύστηµα 
προσαρµοσµένο στις µοντέρνες σχετικές πρακτικές και σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες.  

Εισηγήθηκα όπως οι διαπιστώσεις και αδυναµίες που εντοπίστηκαν από το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος, από το Γενικό Λογιστή καθώς και στην έκθεση του SIGMA, τύχουν συζήτησης µεταξύ 
λειτουργών του Υπουργείου Οικονοµικών, του Γενικού Λογιστηρίου και του Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών, ώστε να γίνει µια σφαιρική αξιολόγηση του ρόλου του Τµήµατος και να 
τροχοδροµηθούν διορθώσεις/ διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε στις 5.11.2007 ότι 
υιοθετήθηκε η εισήγησή µου για το θέµα αυτό και το Υπουργείο έχει ξεκινήσει ένα διάλογο µεταξύ 
των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών µε σκοπό την αξιολόγηση/καθορισµό του ρόλου του Τµήµατος.  
Ζήτησα να πληροφορηθώ τις εξελίξεις και τυχόν αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών επίσης µε πληροφόρησε πρόσφατα ότι η 
δηµιουργία ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος για τις κρατικές προµήθειες βρίσκεται στις 
προτεραιότητες του Υπουργείου. 

Κτιριακά προβλήµατα.  Όπως ανέφερα και την Έκθεσή µου για το 2006, επιθεωρητές του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 
την επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πριν από µερικά χρόνια, διαπίστωσαν ότι αυτές 
παρουσιάζουν σοβαρά κατασκευαστικά προβλήµατα.  ∆ιαπίστωσαν επίσης παραβάσεις του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου και των σχετικών Κανονισµών (περί ∆ιαχείρισης 
Θεµάτων Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία και περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφαλείας και 
Υγείας στου Χώρους Εργασίας).  Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές το Τµήµα Επιθεώρησης 
Εργασίας ζήτησε όπως γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η 
ασφάλεια του προσωπικού. 

Τα γραφεία εκκενώθηκαν πριν από τέσσερα χρόνια και κατεδαφίστηκαν πρόσφατα, εντούτοις στις 
αποθήκες εξακολουθούν να εργάζονται περίπου 35 άτοµα, παρά τα προβλήµατα που 
παρουσιάζουν. 

Παρόλο ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο 
Οικονοµικών προχωρεί τις διαδικασίες για στέγαση του Τµήµατος και η διεύθυνση του Τµήµατος 
Κρατικών Αγορών και Προµηθειών έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για υλοποίηση της 
απόφασης για ανέγερση νέων κτιρίων, µέχρι σήµερα αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό. 

Εισηγήθηκα όπως όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για 
µεταστέγαση των αποθηκών, για προστασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των επισκεπτών. 

Όπως µε πληροφόρησε στις 7.11.2008 ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών, το 
Υπουργείο Οικονοµικών έδωσε κατ΄ αρχή έγκριση προς το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών για ενοικίαση κατάλληλων αποθηκών µέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το 
ρόλο του Τµήµατος. 

Καθυστέρηση στην εκτέλεση παραγγελιών.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις οι προµηθευτές καθυστερούν να εκτελέσουν τις παραγγελίες για µεγάλο χρονικό 
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διάστηµα, είτε για όλη την ποσότητα, είτε για µέρος αυτής, γεγονός που πιθανόν να δηµιουργεί 
προβλήµατα στην Εθνική Φρουρά. 

Το Τ.Κ.Α.Π., εφαρµόζοντας τους σχετικούς όρους των προσφορών, επέβαλε πρόστιµα σε 52 
περιπτώσεις, ύψους £48.299. 

Άρνηση των προµηθευτών να αποσύρουν τα υλικά που παρέδωσαν και απορρίφθηκαν.  
Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, στις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς 
υπάρχουν υλικά που παρέδωσαν κατά καιρούς διάφοροι προµηθευτές, τα οποία στη συνέχεια 
απορρίφθηκαν, επειδή παρουσίαζαν σοβαρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές.   

Οι προµηθευτές, θεωρώντας ότι κακώς απορρίφθηκαν τα υλικά, αρνούνταν να τα αποµακρύνουν, 
προβάλλοντας ως επιχείρηµα ότι αυτά αποτελούν τεκµήρια στις σχετικές προσφυγές που 
εκκρεµούν ενώπιον της δικαιοσύνης.   

Μετά την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών, τα περισσότερα από τα υλικά αυτά αποσύρθηκαν από 
τις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς, µε αποτέλεσµα να παραµένει σε αυτές µόνο µια ποσότητα 
φυσιγγιοθηκών η οποία παραλήφθηκε βάσει παραγγελίας του  1999.   Η σχετική υπόθεση εκδικάστηκε 
υπέρ της ∆ηµοκρατίας στις 16.9.2004, αλλά  η απόφαση του ∆ικαστηρίου τέθηκε υπόψη του Τµήµατος 
πολύ αργά, στις 7.8.2008, µε αποτέλεσµα ο προµηθευτής να έχει ειδοποιηθεί µόλις στις 26.8.2008 για 
να αποσύρει τα εν λόγω υλικά από τις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς. 

Το θέµα έχει εκλείψει αφότου συµπεριλήφθηκε σχετική πρόνοια στους όρους των εγγράφων των 
διαγωνισµών που διενεργεί το Τ.Κ.Α.Π., η οποία διαλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την επιστροφή των 
απορριφθέντων υλικών στα υποστατικά του προµηθευτή, σε περίπτωση που αυτός δεν τα 
αποµακρύνει από τις αποθήκες εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία που θα του γνωστοποιηθεί 
η απόφαση απόρριψής τους. 

Προσφορά 2006Τ1033 για την προµήθεια έτοιµων στολών ασκήσεων-εκστρατείας 
παραλλαγής στρατού ξηράς, αεροπορίας και ναυτικού, καλυµµάτων κρανών, πηληκίων 
ασκήσεων και κοντών παντελονιών.  Το Τµήµα προκήρυξε την πιο πάνω προσφορά 
εκτιµηµένης δαπάνης ύψους £585.000 στις 28.12.2006 µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο επιλογής 
τη χαµηλότερη τιµή για τρεις κατηγορίες υλικών. 

Υποβλήθηκαν προσφορές από έξι οικονοµικούς φορείς και κατόπιν διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από 
το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε, µε 
έκθεσή της ηµερ. 11.6.2007, τον αποκλεισµό του φθηνότερου προσφοροδότη (Π5) από το διαγωνισµό 
λόγω αποτυχίας του να εκτελέσει προηγούµενη σύµβαση που αφορούσε στα ίδια προϊόντα, που είχε 
ως αποτέλεσµα την κατάσχεση της εγγυητικής του και κατακύρωση της προσφοράς στους επόµενους 
φθηνότερους κατά κατηγορία προσφοροδότες, δηλαδή τον Π4 για την κατηγορία 1 και τον Π2 για τις 
κατηγορίες 2 και 3.  

Το Συµβούλιο Προσφορών, σε συνεδρία του ηµερ. 25.6.2007 αποφάσισε τον αποκλεισµό του Π4 βάσει 
του άρθρου 6.1 των εγγράφων του διαγωνισµού, δηλαδή λόγω αποτυχίας του να εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, µε αποτέλεσµα να του κατασχεθεί η εγγύηση, σε δύο προηγούµενους 
διαγωνισµούς και κατακύρωση του διαγωνισµού στον οικονοµικό φορέα Π2 και για τις τρεις κατηγορίες 
υλικών.   

Εναντίον της πιο πάνω απόφασης καταχωρίστηκαν ιεραρχικές προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών από τους οικονοµικούς φορείς Π4 και Π5, οι οποίοι ωστόσο δεν υπέβαλαν αίτηση για λήψη 
προσωρινού µέτρου για την αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης µέχρι την τελική απόφαση 
της Αναθεωρητικής Αρχής. 

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ηµερ. 24 και 25.9.2007, στις 
πιο πάνω ιεραρχικές προσφυγές, η Αναθέτουσα Αρχή λανθασµένα θεώρησε την αρµοδιότητά της 
για αποκλεισµό των υποψηφίων προσφοροδοτών από το διαγωνισµό, βάσει του όρου 6.1 των 
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εγγράφων του διαγωνισµού, ως δέσµια, αφού η ευχέρεια αποκλεισµού που της παρέχει ο όρος 
αυτός είναι διακριτική, και θα έπρεπε να ασκηθεί µετά τη διερεύνηση όλων των περιστάσεων και 
παραµέτρων των υποθέσεων.  Επίσης αναφέρει ότι το Συµβούλιο Προσφορών θα έπρεπε να 
αιτιολογήσει την απόφασή του, κάτι που δεν έκανε. Ως εκ τούτου, αφού έκρινε ότι παραβιάστηκαν 
τα άρθρα 50 (Αρχές Χρηστής ∆ιοίκησης) και 51 (Αρχές Καλής Πίστης) του περί των Γενικών 
Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου του 1999, Ν.158(Ι)/1999, ακύρωσε την προσβαλλόµενη 
απόφαση.   

Παρά τις πιο πάνω αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής, και εφόσον δεν ζητήθηκε η αναστολή 
της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης, το Τµήµα προχώρησε, στις 2.10.2007, στην υποβολή 
σχετικής παραγγελίας στον Π2, αφού είχε προηγηθεί η κοινοποίηση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού σε αυτόν στις 24.7.2007 και εξασφαλίστηκε η αποδέσµευση του απαιτούµενου 
Κονδυλίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 21.9.2007. 

Το Συµβούλιο Προσφορών σε νέα συνεδρία του ηµερ. 15.11.2007 αποφάσισε όπως εµµείνει στην 
προγενέστερη απόφασή του για κατακύρωση του διαγωνισµού στον οικονοµικό φορέα Π2 και για 
τις τρεις κατηγορίες υλικών.   

Προσφορά 2007Τ1010 για την προµήθεια αρβύλων στρατιωτικού τύπου.   Η προσφορά 
προκηρύχθηκε µε ανοιχτή διαδικασία, µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, και αφορούσε 
στην προµήθεια 41 970 ζευγών αρβύλων στρατιωτικού τύπου, µε προϋπολογιζόµενο κόστος 
£900.000. 

Σύµφωνα µε την πρώτη έκθεση αξιολόγησης ηµερ. 4.7.2007, οι προσφέροντες Π1 - που υπέβαλε 
την χαµηλότερη προσφορά - και Π6 - που υπέβαλε τη δεύτερη χαµηλότερη προσφορά -, 
αποκλείστηκαν από την τελική αξιολόγηση - ο µεν πρώτος βάσει του όρου 6.1 των εγγράφων του 
διαγωνισµού λόγω αποτυχίας να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις σε προηγούµενες 
προσφορές µε αποτέλεσµα να του κατασχεθεί η εγγύηση πιστής εκτέλεσης του συµβολαίου, ο δε 
δεύτερος λόγω αποκλίσεων στα δείγµατα που υπέβαλε - και η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε 
την κατακύρωση στον προσφέροντα Π5, ο οποίος ήταν ο τρίτος χαµηλότερος στην τιµή των 
$34,50 ανά ζεύγος πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο ∆ιευθυντής του Τ.Κ.Α.Π. διαφώνησε µε την πιο πάνω εισήγηση θεωρώντας ότι µε βάση τη 
διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στον όρο 6.1 των εγγράφων του διαγωνισµού, οι προσφέροντες 
Πι και Π6 δεν έπρεπε να αποκλειστούν, επειδή έχουν εκτελέσει στο παρελθόν πληθώρα 
συµβάσεων µε επιτυχία ενώ οι περιπτώσεις που απέτυχαν να εκτελέσουν τις συµβάσεις τους ήταν 
µεµονωµένες. 

Το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών (Σ.Π.Υ.Ο.) σε συνεδρία του στις 
18.7.2007, ζήτησε την υποβολή νέας έκθεσης αξιολόγησης η οποία να περιλαµβάνει τελική 
αξιολόγηση όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε 
συµπληρωµατική έκθεση στις 3.9.2007, η οποία και πάλιν, κρίθηκε ως µη ικανοποιητική από το 
Σ.Π.Υ.Ο., το οποίο ζήτησε την υποβολή νέας έκθεσης στην οποία, να γίνεται πλήρης αναφορά των 
αποκλίσεων κάθε προσφοράς. 

Στις 26.11.2007 υποβλήθηκε νέα έκθεση στην οποία διαφοροποιείτο η θέση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης αναφορικά µε τον αποκλεισµό των προσφερόντων Π1 και Π6 και γινόταν εισήγηση 
για κατακύρωση της προσφοράς στον χαµηλότερο προσφέροντα Π1 µε τιµή $33,90 ανά ζεύγος 
πλέον Φ.Π.Α.. 

Το Σ.Π.Υ.Ο. σε συνεδρία του στις 13.12.2007, δεν αποδέκτηκε την πιο πάνω εισήγηση, κρίνοντας 
ότι ο Π1 πρέπει να αποκλειστεί διότι απέτυχε στην εκτέλεση παλαιότερης σύµβασης και 
κατακύρωσε την προσφορά στον προσφέροντα Π6 µε τη δεύτερη χαµηλότερη τιµή ύψους $34 ανά 
ζεύγος πλέον Φ.Π.Α.. 
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Επειδή ο προσφέρων Π1 δεν αποδέχτηκε την απόφαση του Σ.Π.Υ.Ο., υποστηρίζοντας ότι µετά την 
κατάσχεση της εγγυητικής του σε προηγούµενο διαγωνισµό είχε εκτελέσει µε επιτυχία άλλες 
παρόµοιες συµβάσεις του Τ.Κ.Α.Π., το Σ.Π.Υ.Ο. αποτάθηκε στη Νοµική Υπηρεσία για νοµική 
συµβουλή. Στην απάντηση της η Νοµική Υπηρεσία αφού εντοπίζει ότι τα έγγραφα προσφορών του 
διαγωνισµού είναι ελαττωµατικά – διότι δεν περιλαµβάνουν ουσιώδεις πρόνοιες αναφορικά µε την 
υποβολή από τους προσφέροντες πιστοποιητικών ορθής εκτέλεσης των προηγούµενων 
συµβάσεων τους και τους πρόσθετους λόγους αποκλεισµού από διαγωνισµό που αναφέρονται 
στην Κ.∆.Π. 201/2007, υποδεικνύει ότι η απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών δεν είναι επαρκώς 
αιτιολογηµένη. 

Τελικά το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών, στις 13.3.2008, κατακύρωσε την 
προσφορά στον προσφέροντα Π6, κρίνοντας ότι ο χαµηλότερος προσφέρων Π1 δεν πληροί τα 
απαραίτητα εχέγγυα για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Μετά την γνωστοποίηση της 
κατακύρωσης, ο προσφέρων Π1 καταχώρισε Προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, η εκδίκαση της 
οποίας εκκρεµεί. 

4.55 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Μέρος Α 

Εισπράξεις.  Οι εισπράξεις του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων κατά το 2007 ήταν £1.270,3 εκ., 
σε σύγκριση µε £899,37 εκ. το 2006 δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £370,93 εκ. ή 41,24% που 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του φόρου εισοδήµατος, κεφαλαιουχικών κερδών και άµεσων 
φορολογιών.  Αναλυτικά οι εισπράξεις του Τµήµατος, κατά κατηγορία φόρου, έχουν ως εξής: 

Κατηγορία φόρου 

 

2007 

 

Ποσοστό  

 

2006 

Αύξηση/ 
(Μείωση) 

 

Ποσοστό 

 £εκ. % £εκ. £εκ. % 

Φόρος Εισοδήµατος 724,49 57,03 572,97 151,52 26,44 

Φόρος Κληρονοµιών 2,00 0,16 0,50 1,50 300,00 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 7,33 0,58 6,39 0,94 14,71 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 274,84 21,64 117,38 157,46 134,15 

Τέλη Χαρτοσήµων 42,88 3,37 30,07 12,81 42,60 

Επιβαρύνσεις/Πρόστιµα  29,17 2,30 26,64 2,53 9,50 

Άµεσες Φορολογίες 189,59 14,92 145,42 44,17 30,37 

Σύνολο 1.270,3 100,00 899,37 370,93 41,24 
 

Το ποσό των £189,59 εκ. που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα αποτελεί τις εισπράξεις του 
Τµήµατος για Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα. 

Φόρος εισοδήµατος.  Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος των £724,49 εκ., κατά κατηγορία 
φορολογουµένων, έχει ταξινοµηθεί από το Τµήµα ως ακολούθως: 
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 2007  2006 
 £εκ.  %  £εκ.  % 

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι 93,93  12,96  93,16  16,26 
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 148,27  20,47  128,40  22,41 
Φόρος επί µερισµάτων 0,16  0,02  0,68  0,12 
Νοµικά πρόσωπα και Εταιρείες ∆ιεθνών 
∆ραστηριοτήτων 

 
445,09 

  
61,44

  
321,20 

  
56,06 

Αυτοεργοδοτούµενοι 35,72  4,93  28,27  4,93 
Φορολογία δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, µισθώµατα ταινιών και 
κέρδη καλλιτεχνών. 

 
 

1,32 

  
 

0,18

  
 

1,26 

  
 

0,22 
 724,49  100,00  572,97  100,00 

Επιστροφές φόρων.  Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε  £16,91 εκ., σε σύγκριση µε £15,43 εκ. το 
2006. 

Φορολογίες υπό ένσταση.   

(α) Στις 31.12.2007 υπήρχαν 25 497 φορολογίες φόρου εισοδήµατος, φόρου κεφαλαιουχικών 
κερδών, φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και έκτακτης αµυντικής εισφοράς, για τις οποίες υποβλήθηκε 
ένσταση, για συνολικό ποσό φόρου £149,50 εκ. 

Οι ενστάσεις του φόρου εισοδήµατος µειώθηκαν από 19 513 σε 14 208 ή ποσοστό 27,19%, και το 
αντίστοιχο ποσό του αµφισβητούµενου φόρου µειώθηκε από £229.761.773 σε £121.810.593 ή 
ποσοστό 46,98%.  Σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, η παράµετρος του φόρου υπό 
ένσταση δεν αποτελεί πάντοτε αξιόπιστο µέτρο ή διοικητικό δείκτη απόδοσης του Τµήµατος καθότι 
πολλές φορολογίες που είναι υπό ένσταση έγιναν καθ΄ υπολογισµό µε πολύ µεγαλύτερα ποσά, 
έτσι ώστε να προκαλέσουν ένσταση, µε αποτέλεσµα να διενεργηθεί εξέταση. 

Σηµειώνεται ότι οι ενστάσεις, που αφορούν στα φορολογικά έτη µέχρι το 1991, µειώθηκαν από 
3 640 σε 2 403 ή 33,98% και σε αξία από £20.241.877 σε £9.439.020 ή 53,37%. 

(β)  Ενστάσεις φόρου εισοδήµατος.  Ο Νόµος 80(Ι)/1999, ο οποίος τροποποίησε τους περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµους, έθεσε χρονικούς περιορισµούς, τόσο αναφορικά µε 
την περίοδο µέσα στην οποία ο ∆ιευθυντής µπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από το 
φορολογούµενο, τα οποία κρίνει αναγκαία για εξακρίβωση του ποσού του φόρου (δώδεκα µήνες 
από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης), όσο και αναφορικά µε την περίοδο µέσα στην οποία 
ο ∆ιευθυντής πρέπει να εκδώσει την απόφασή του (το αργότερο µέσα σε περίοδο τριών χρόνων 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία το ενιστάµενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσκόµισε στο 
∆ιευθυντή οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που ο τελευταίος είχε απαιτήσει).  Σε περίπτωση 
που η περίοδος των τριών ετών λήξει χωρίς ο ∆ιευθυντής να εκδώσει την απόφασή του, ο 
τελευταίος έχει υποχρέωση να τροποποιήσει την επιβληθείσα φορολογία, αποδεχόµενος τη 
δήλωση του ενιστάµενου προσώπου. 

Επειδή δεν υπάρχει συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των πιο πάνω χρονικών 
περιθωρίων που προνοούνται από το Νόµο, ενώ εκκρεµεί µεγάλος αριθµός  ενστάσεων (14 208 
στις 31.12.2007, µε ολικό ποσό αµφισβητούµενου φόρου £121.810.593), εισηγήθηκα όπως 
τηρούνται µηχανογραφικά στοιχεία, µε σκοπό την πιστή εφαρµογή της νοµοθεσίας. 

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι το Τµήµα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προβαίνει σε όσο το 
δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση της εφαρµογής των χρονικών ορίων των ενστάσεων που 
απορρέουν από το Νόµο και ότι προς τούτο εξετάζονται σχετικές µηνιαίες καταστάσεις. 
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Από σχετική ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ενστάσεων 
υποβάλλεται από τους αυτοεργοδοτούµενους και τους διευθυντές ιδιωτικών εταιρειών.  Κατά τις 
31.12.2007 εκκρεµούσαν 7 914 τέτοιες ενστάσεις (3 758 από αυτοεργοδοτούµενους και 4 156 από 
διευθυντές ιδιωτικών εταιρειών) ή ποσοστό 55,70% του συνόλου, ενώ το ποσό του 
αµφισβητούµενου φόρου ήταν £42.645.584 ή 35,00% του συνόλου.  Οι ιδιωτικές εταιρείες 
υπέβαλαν 2 322 ενστάσεις ή 16,34% του συνόλου, που αντιπροσωπεύουν ποσό 
αµφισβητούµενου φόρου £37.018.449 ή 30,39% του συνολικού ποσού. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι η όλη διαδικασία για εγκατάσταση του συστήµατος 
φορολογικού ελέγχου ESKORT, το οποίο αναµενόταν να λύσει το πρόβληµα αυτό, αναστάλθηκε 
και ότι για µερική αντιµετώπιση του προβλήµατος το Τµήµα σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής έχει προβεί στην αγορά ειδικού λογισµικού προγράµµατος.  Επίσης 
προωθείται και η συµµετοχή σε σχετικά προγράµµατα «Twinning» και επισκέψεις σε χώρες µε 
παρόµοια φορολογικά συστήµατα.  

Καθυστερηµένοι φόροι.  Το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων, όπως έχουν δηλωθεί από το 
Τµήµα, ήταν £348,99 εκ., σε σύγκριση µε £288,20 εκ. του προηγούµενου έτους, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £60,79 εκ. ή 21,09%.   

Κατά κατηγορία οι καθυστερήσεις φόρου, χωρίς τους τόκους, έχουν ως εξής: 

  
2007 

  
Ποσοστό 

  
2006 

 Αύξηση/ 
(Μείωση) 

 £εκ.  %  £εκ.  % 
Φόρος εισοδήµατος 219,60  62,92  170,29  28,96 

Φόρος εισοδήµατος παρακρατηθείς από 

εργοδότες (P.A.Y.E.) 

 

16,83 

  

4,82 

  

16,27 

  

3,44 

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας (Νόµος 24/80) 45,03  12,91  45,30  (0,60) 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 36,32  10,41  26,94  34,82 

Φόρος κληρονοµιάς 2,86  0,82  2,72  5,15 

Φόρος Υπηρεσιών 0,20  0,06  0,20  - 

΄Αλλοι φόροι 1,81  0,51  1,85  2,16 

΄Εκτακτη εισφορά 4,00  1,15  4,23  (5,44) 

΄Εκτακτη εισφορά για την ΄Αµυνα 22,34  6,40  20,40  9,51 

 348,99  100,0  288,20  21,09 
 

(α)  Από τα £219,60 εκ. καθυστερήσεων φόρου εισοδήµατος, ποσό ύψους £160,39 εκ. ή ποσοστό 
73,03% οφείλεται από εταιρείες.  Σηµειώνεται ότι από τα £219,60 εκ., ποσό ύψους £94,90 εκ. ή 
43,21% αφορά σε φορολογίες που έχουν επιβληθεί κατά το 2007. 

(β)  Στο συνολικό ποσό των £236,43 εκ. που οφειλόταν κατά τις 31.12.2007 για φόρο εισοδήµατος 
και για φόρο εισοδήµατος παρακρατηθέντα από τους εργοδότες (P.A.Y.E.) περιλαµβάνεται ποσό 
£56,85 εκ. ή 24,04%, το οποίο αντιπροσωπεύει οφειλόµενα ποσά για τα οποία λήφθηκαν 
δικαστικά µέτρα. 

(γ)  Στις καθυστερήσεις φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας συµπεριλαµβάνεται ποσό £39,85 εκ., το οποίο 
αφορά σε φορολογίες που επιβλήθηκαν µέχρι και το υπό εξέταση έτος 2007 σε διάφορα 
εκκλησιαστικά ιδρύµατα. 
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(δ)  Στο ποσό των £36,32 εκ. που οφείλεται κατά τις 31.12.2007 για φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 
συµπεριλαµβάνεται ποσό £7,08 εκ. ή 19,49% που οφείλεται από εκκλησίες και µοναστήρια. 

(ε)  Στο ποσό των £2,86 εκ. που οφειλόταν κατά τις 31.12.2007 για φόρο κληρονοµιών 
περιλαµβάνεται ποσό ύψους £0,25 εκ., το οποίο αφορά σε φορολογίες πριν από το 1974 για 
περιουσίες που βρίσκονται στην κατεχόµενη περιοχή της Κύπρου, καθώς και υποθέσεις 
Τουρκοκυπρίων. 

Ο φόρος κληρονοµιών καταργήθηκε σε σχέση µε πρόσωπα που απεβίωσαν κατά ή µετά την 
1.1.2000.  Οποιοδήποτε προς είσπραξη ποσό αφορά σε φορολογίες αποθανόντων πριν από την 
1.1.2000. 

(στ)  Ο περί Φορολογίας Υπηρεσιών Νόµος αρ.11/84, µε τον οποίο επιβαλλόταν φόρος επί των 
υπηρεσιών που προσφέρονταν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών, έχει καταργηθεί από την 
1.1.1993.  Παραµένει όµως προς είσπραξη ποσό ύψους £203.010, που αφορά  σε φορολογίες 
προηγούµενων ετών. 

(ζ)  Στους «Άλλους Φόρους» περιλαµβάνεται ποσό £555.290 που οφείλεται από Τουρκοκύπριους. 

(η)  Στο ποσό των £4,00 εκ. που οφειλόταν για έκτακτη εισφορά για τους πρόσφυγες 
συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους £2,41 εκ. ή 56,97% που οφείλεται από πτωχεύσαντες, 
αποβιώσαντες, αγνώστους κ.λπ. και είναι ανεπίδεκτο είσπραξης. 

(θ)  Στις πιο πάνω καθυστερήσεις δεν περιλαµβάνονται οι νενοµισµένοι τόκοι.  Το ποσό των 
καθυστερηµένων τόκων στις 31.12.2007 ήταν £208,95 εκ., από το οποίο  £107,69 εκ. ή 51,54% 
αφορούν σε φορολογίες φόρου εισοδήµατος.  Στο ποσό των £208,95 εκ. περιλαµβάνονται £36,27 
εκ. που αφορούν σε τόκους καθυστερηµένων φόρων εκκλησιαστικών ιδρυµάτων. 

Ο ∆ιευθυντής µου ανέφερε ότι η αύξηση των καθυστερηµένων φόρων είναι αναπόφευκτη ένεκα 
της συνεχούς αύξησης των πληρωτέων φόρων που επιβάλλονται από το Τµήµα. Όσον αφορά στα 
παλιά χρέη που λόγω των περιστάσεων του οφειλέτη δεν µπορούν να εισπραχθούν, η νοµοθεσία 
τροποποιήθηκε το 2005 (άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου), και 
παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συµβούλιο να διαγράφει τέτοια χρέη µετά από πρόταση του 
∆ιευθυντή. 

Μου ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία πρόσληψης δηµοσίων κατηγόρων που πιστεύετο ότι θα 
βοηθούσε στην επίσπευση είσπραξης των καθυστερηµένων φόρων εγκαταλείφθηκε λόγω του 
περιορισµένου αριθµού  υποθέσεων που µπορούν να τύχουν χειρισµού από τα ∆ικαστήρια.   

Φόρος Κληρονοµιών.  

(α)  Εκκρεµείς υποθέσεις.  Κατά το 2007 εξετάστηκαν 1 609 υποθέσεις και επιβλήθηκε συνολικό 
ποσό φόρου ύψους £2.618.089.  Στις 31.12.2007 εκκρεµούσε στο Τµήµα η εξέταση 2 421 
υποθέσεων, οι οποίες αφορούν σε θανάτους που επήλθαν πριν από την 1.1.2000,  ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο φόρος κληρονοµιών καταργήθηκε µε τον περί Φορολογίας Κληρονοµιών 
(Τροποποιητικό) Νόµο αρ.74(Ι) του 2000.   

(β)  Ενστάσεις.  Κατά τις 31.12.2007 εκκρεµούσαν για διευθέτηση 28 ενστάσεις και 2 προσφυγές, 
για συνολικό ποσό αµφισβητούµενου φόρου £1.618.270 από τις οποίες οι 16 υποβλήθηκαν πριν 
από τις 2.1.2000.  Από αυτές, οι 8 ενστάσεις αφορούν σε υποθέσεις Τουρκοκυπρίων και 
υποβλήθηκαν στο Τµήµα πριν από το 1974. 

Κλάδος Τελών Χαρτοσήµων. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2007 ήταν £42,9 εκ. σε σύγκριση µε £30 
εκ. το 2006 και £23 εκ. το 2005. Με σκοπό την αύξηση των εσόδων από τα πιο πάνω τέλη, η 
Υπηρεσία µου εισηγήθηκε τη συνεργασία µε άλλα κυβερνητικά τµήµατα όσον αφορά στην 
πιθανότητα επιτόπιας χαρτοσήµανσης και τη µηχανογράφηση του κλάδου χαρτοσήµων.  
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Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση µου και έχει ήδη προβεί σε σχετικές 
ενέργειες. 

(β)  Κατάργηση των περί Χαρτοσήµων Νόµων.  Με επιστολή του προς τον Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Οικονοµικών, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων εισηγήθηκε την 
κατάργηση των περί Χαρτοσήµων Νόµων τόσο για µείωση των εξόδων διαχείρισης και επιβολής 
του τέλους χαρτοσήµων όσο και για απασχόληση των λειτουργών του Κλάδου σε πιο αποδοτικούς 
φορολογικούς τοµείς του Τµήµατος.  

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο έχει γίνει οποιαδήποτε µελέτη αναφορικά µε τις επιπτώσεις της 
εν λόγω εισήγησης καθώς και για εξεύρεση τρόπων αύξησης των εσόδων του Κράτους µε 
ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού κόστους.  

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε ενηµέρωσε ότι µε το υφιστάµενο προσωπικό του Τµήµατος δεν 
µπορούν να διεξαχθούν σχετικές  µελέτες.   Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών 
ανέφερε ότι θέση του Υπουργείου είναι η διατήρηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας για καταβολή 
τελών Χαρτοσήµου λόγω του ύψους των εσόδων από το τέλος αυτό.  

Απόσυρση εντάλµατος δέσµευσης ακίνητης περιουσίας.  Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο 
Επαρχιακό Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος Λάρνακας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένη εταιρεία όφειλε 
στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων φορολογίες φόρου εισοδήµατος και έκτακτης εισφοράς για την 
άµυνα για τα έτη 1992 και 1993 που κατά την 28.11.2007 ανέρχονταν στο ποσό των £100.989 
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων. Η φορολογούµενη εταιρεία δεν συµµορφώθηκε 
µε την απόφαση του δικαστηρίου ηµερ. 17.12.2001 για εξόφληση των οφειλόµενων φόρων, µε 
αποτέλεσµα στις 22.4.2002 να εκδοθεί ∆ικαστικό ∆ιάταγµα πώλησης ακινήτου που κατέχει η 
εταιρεία στο Παραλίµνι.   

Από διερεύνηση που διενήργησε η Υπηρεσία µας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Το ακίνητο ήταν υποθηκευµένο σε εµπορική τράπεζα για οφειλές ύψους £36.000 περίπου  
και κατόπιν αίτησης της πιο πάνω αναφερόµενης τράπεζας εκδόθηκε το 2001 ένταλµα πώλησης 
ακίνητης περιουσίας.  

(ii) Κατόπιν οδηγιών του ∆ιευθυντή ηµερ. 23.11.2007 το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 
επρόκειτο να αποσύρει το ένταλµα πώλησης του ακινήτου ούτως ώστε αυτό να µεταβιβαστεί 
στον αγοραστή (επρόκειτο να πωληθεί σε άλλη εταιρεία στις 23.11.2007 έναντι δηλωθέντος 
ποσού £80.000) και σε αντάλλαγµα η εταιρεία θα κατέβαλλε στο Τµήµα το ποσό των £40.000 για 
τελική διευθέτηση των οφειλών της. Το υπόλοιπο ποσό των £60.989 θα διαγραφόταν µε βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 54Α  των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων και της 
Κανονιστικής ∆ιοικητικής Πράξης (Κ∆Π) αρ. 361/05 που εκδόθηκε µε βάση το πιο πάνω άρθρο.  

(iii) Από έκθεση εκτίµησης ηµερ. 6.12.2007 που διενήργησε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας διαφάνηκε ότι η αξία ανερχόταν στις £192.000 ποσό το οποίο, σε περίπτωση 
εκποίησης του ακινήτου σε δηµοπρασία, θα ήταν αρκετό τόσο για εξόφληση της υποθήκης της 
τράπεζας όσο και για διευθέτηση των ολικών οφειλών της εταιρείας προς το Γραφείο Φόρου 
Εισοδήµατος.  

Σηµειώνεται ότι, µετά από παρέµβαση της Υπηρεσίας µου στις 3.12.2007, ακυρώθηκε τόσο η 
απόσυρση του εντάλµατος πώλησης όσο και η µεταβίβαση του ακινήτου. Στις 23.4.2008 η 
ιδιοκτήτρια εταιρεία µεταβίβασε το εν λόγω ακίνητο έναντι του συνολικού ποσού των €375.892 
(£220.000) αφού προηγουµένως κατέβαλε ολόκληρο το ποσό των οφειλόµενων φόρων που 
ανήλθε στις €235.793 (£138.003), και ταυτόχρονα το Τµήµα απέσυρε το ένταλµα καταναγκαστικής 
πώλησης του ακινήτου. 

Το Τµήµα φαίνεται να αποδέχθηκε την διευθέτηση για απόσυρση του εντάλµατος πώλησης του 
ακινήτου µε αντάλλαγµα την είσπραξη του ποσού των £40.000 µόνο και επρόκειτο να εισηγηθεί 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 286

στο Υπουργικό Συµβούλιο τη διαγραφή των υπολοίπων £60.000 περίπου (που τελικά θα 
ανέρχονταν στις £98.000 περίπου), χωρίς να προβεί σε διερεύνηση στο Κτηµατολόγιο για την 
εξακρίβωση της τρέχουσας αγοραίας αξίας του κτήµατος, το οποίο τελικά πωλήθηκε £220.000 (και 
όχι £80.000 όπως αρχικά δηλώθηκε και έγινε αποδεκτό), ποσό που υπερκάλυπτε την οφειλή προς 
το Τµήµα όσο και προς την Εµπορική Τράπεζα.  Επίσης το Τµήµα προτίθετο να προχωρήσει σε 
εισήγηση στο Υπουργικό Συµβούλιο για τη διαγραφή σηµαντικού ποσού οφειλόµενου φόρου χωρίς 
ωστόσο η φορολογούµενη εταιρεία να αντιµετωπίζει πραγµατική αντικειµενική δυσκολία στην 
εξόφληση του οφειλόµενου φόρου, κατά παράβαση των προνοιών της σχετικής νοµοθεσίας.  
Εξέφρασα την άποψη  ότι το Τµήµα θα πρέπει να προβαίνει σε δέουσα έρευνα ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που ο χειρισµός συνεπάγεται  την απώλεια εσόδων του Κράτους.  

Εισοδήµατα Αγοραστών Ακίνητης Περιουσίας.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στα Επαρχιακά 
Γραφεία του Τµήµατος στη Λεµεσό και Λάρνακα αναφορικά µε τα εισοδήµατα των αγοραστών 
ακίνητης περιουσίας, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Άτοµα  τα οποία αγόρασαν ακίνητη περιουσία  σηµαντικής αξίας είναι άγνωστα στο Τµήµα, 
δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και συνεπώς δεν τους επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του µεγέθους της φοροδιαφυγής στην οποία προβαίνουν οι 
φορολογούµενοι της πιο πάνω κατηγορίας είναι η περίπτωση  ατόµου της Επαρχίας Λάρνακας το 
οποίο αγόρασε και µεταβίβασε επ’ ονόµατι του οικία στην Λάρνακα αξίας £110.000, χωρίς 
ωστόσο το εν λόγω άτοµο να είναι γνωστό στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και να έχει 
φορολογικό φάκελο. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι άτοµο της Επαρχίας  Λεµεσού, το 
οποίο αγόρασε και κατά το 2004 µεταβίβασε επ΄ονόµατι του 2 χωράφια συνολικής αξίας 
£170.000, χωρίς ωστόσο να έχει φάκελο φόρου εισοδήµατος. 

(ii) Άτοµα τα οποία είχαν προβεί στην αγορά και µεταβίβαση επ’ ονόµατι τους ακίνητης 
περιουσίας σηµαντικής αξίας, δήλωναν σχετικά χαµηλά εισοδήµατα  κατά την περίοδο της 
αγοράς. 

Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση  συζύγων στην Επαρχία Λάρνακας οι οποίοι αγόρασαν 
και κατά το 2005 µεταβίβασαν επ’ ονόµατι τους χωράφι µε ανεγειρόµενη οικία αξίας £155.000. 
Κατά τα έτη 2005 και 2004 το συνολικό εισόδηµα και των δύο όπως αυτό δηλώθηκε στο Τµήµα 
ανερχόταν σε £12.960 και £12.160 αντίστοιχα. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι 
φορολογούµενη της Επαρχίας Λεµεσού, η οποία αγόρασε και κατά το 2005 µεταβίβασε επ΄ονόµατι 
της οικία αξίας £350.000. Σύµφωνα µε την δήλωση εισοδήµατος που υποβλήθηκε στο Τµήµα το 
εισόδηµα της για τα έτη 2005 και 2004 ανερχόταν σε £20.218 και £18.134 αντίστοιχα.  

Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προχωρήσει στη εξέταση των περιπτώσεων που αγοράζουν ακίνητη 
περιουσία σηµαντικής αξίας και δεν έχουν φορολογικό φάκελο καθώς και στην επανεξέταση όσων 
περιπτώσεων φορολογούµενων αγόρασαν ακίνητη περιουσία και έχουν υποβάλει δηλώσεις µε 
χαµηλά εισοδήµατα. Επίσης εισηγήθηκα  όπως το Τµήµα προβεί στην αξιολόγηση και αξιοποίηση 
όλων των πληροφοριών που του παρέχονται από τον Κλάδο Ακίνητης Ιδιοκτησίας και 
Κεφαλαιουχικών Κερδών.  

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι  για όσες περιπτώσεις έγινε αναφορά στην επιστολή µου για το 
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας, το Τµήµα προχώρησε στο άνοιγµα φορολογικών φακέλων για όσα 
άτοµα ήταν άγνωστα και ζήτησε την υποβολή  κεφαλαιουχικών καταστάσεων κατά την 31.12.2007. 
Επίσης ανέφερε ότι η αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από το Κλάδο Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών θα γίνει µε την προγραµµατιζόµενη αναβάθµιση του 
µηχανογραφικού υποσυστήµατος του εν λόγω Κλάδου.  Σηµείωσε ότι για προσωρινή επίλυση του 
προβλήµατος ετοιµάστηκαν καταστάσεις µε τις σοβαρότερες υποθέσεις αγοράς ακινήτων για τα 
έτη 2002 – 2007, οι οποίες δόθηκαν στον αρµόδιο κλάδο για αξιοποίηση.  
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Κρατική αρωγή του Εφηµεριακού Κλήρου της υπαίθρου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφαση του αρ. 10.270 ηµερ. 11.2.1971 ενέκρινε την επιχορήγηση της µισθοδοσίας του 
Εφηµεριακού Κλήρου της υπαίθρου µε ποσό ίσο µε το µισό των εκάστοτε απολαβών των 
πρωτοδιοριζόµενων δασκάλων  ενώ µε την απόφαση του αρ. 38.543 και ηµερ. 16.12.1992 
καθόρισε την επιχορήγηση αυτή ίση µε το 50% της αρχικής βαθµίδας της µισθολογικής κλίµακας 
Α5.  

Ο όρος «εφηµεριακός κλήρος της υπαίθρου» περιλάµβανε όλους τους ιερείς των ναών εκτός των 
δηµοτικών ορίων των πόλεων Λευκωσίας, Λεµεσού, Αµµοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και 
Κερύνειας.  Παρά το γεγονός ότι σήµερα αρκετές περιοχές αποτελούν µεγάλους και αυτόνοµους 
∆ήµους (π.χ. Στρόβολος, Λακατάµεια, Γερµασόγεια κ.λπ.), οι ιερείς των περιοχών αυτών 
εξακολουθούν να επιχογηγούνται. 

Ως αντιστάθµισµα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή παραχώρησε στην Κυβέρνηση 15 564 στρέµµατα γης σε 
διάφορα µέρη της Κύπρου, από τα οποία τα 11 278 (73%) βρίσκονται στις κατεχόµενες περιοχές 
και µόνο 4 826 (27%) στις ελεύθερες περιοχές. Η εν λόγω γη ενοικιάζεται σε ιδιώτες µε προσφορές 
που προκηρύσσονται από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Σηµειώνεται ότι στην 
πρόταση αρ. 82/71 του Υπουργείου Οικονοµικών επί της οποίας λήφθηκε η απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 10.270 ηµερ. 11.2.1971, η αρχική πρόθεση ήταν όπως η ιδιοκτησία 
περιέλθει στην πλήρη κυριότητα της ∆ηµοκρατίας.  Η περιουσία αυτή δεν έχει µεταβιβαστεί στο 
Κράτος, ούτε έχει υπογραφεί οποιαδήποτε συµφωνία που να καθορίζει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις κάθε πλευράς. 

Η δαπάνη που επωµίσθηκε το Κράτος ανήλθε το 2007 σε £2,8 εκ. ενώ κατά την ίδια περίοδο τα 
έσοδα από την ενοικίαση της περιουσίας ήταν µόλις £19.316.  Επειδή τα δεδοµένα που λήφθηκαν 
υπόψη  για την πιο πάνω απόφαση έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά από τότε (π.χ διαφοροποίηση 
των αγροτικών σε αστικές περιοχές, απώλεια διαθέσιµης γής λόγω εισβολής, αύξηση των εσόδων 
της εκκλησίας κ.λπ.), εισηγήθηκα όπως, λαµβάνοντας υπόψη και τα σηµερινά οικονοµικά 
δεδοµένα της Εκκλησίας, το θέµα επανεξεταστεί και επαναξιολογηθεί.  

∆ιαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών φυσικών προσώπων.  Με βάση το άρθρο 54Α 
των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων (Ν 4/78 όπως τροποποιήθηκε), το οποίο 
τέθηκε σε εφαρµογή από 1.1.2005, καθώς και την Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη 361/2005, το 
Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εγκρίνει πρόταση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων για διαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών (φόρο, τόκο και επιβαρύνσεις) 
αναφορικά µε φορολογικά έτη µέχρι και το 1999, τα οποία οι οφειλέτες δεν µπορούν να 
αποπληρώσουν.  Με την Κ∆Π 277/2008 η διαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών επεκτάθηκε 
µέχρι το φορολογικό έτος 2002. 

Στην πρόταση του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Υπουργικό Συµβούλιο αναφέρεται ότι το 
άρθρο 54Α συµπεριλαµβάνεται στα φορολογικά µέτρα που προώθησε η Κυβέρνηση στα πλαίσια 
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και στόχευε στη µείωση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της 
φοροεισπρακτικής ικανότητας των Φορολογικών Τµηµάτων. Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας µου 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου διαγράφηκαν οι φορολογικές οφειλές φυσικών προσώπων τα 
οποία έχουν ακίνητη περιουσία επ’ ονόµατι τους και συνεπώς την οικονοµική ευχέρεια να 
αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο.  

Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση φορολογούµενου ο οποίος ζήτησε την διαγραφή 
οφειλόµενου φόρου και τόκου ύψους περίπου £21.500. Ενώ στην αίτηση του για διαγραφή, ο εν 
λόγω φορολογούµενος δήλωσε ιδιοκτήτης ενός µόνο ακινήτου, από στοιχεία που λήφθηκαν από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας διαφάνηκε ότι ο πιο πάνω φορολογούµενος είναι ο 
εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης πέντε ακινήτων σε χωριό της Επαρχίας Λεµεσού συνολικής έκτασης 
47 494 τ.µ. τα οποία όµως δεν είχαν δηλωθεί κατά τη συµπλήρωση της πιο πάνω αναφερόµενης 
αίτησης. 
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Εξέφρασα την άποψη ότι η διαγραφή των φορολογικών χρεών των ατόµων αυτών δεν έχει µειώσει 
την φοροδιαφυγή, ούτε έχει βελτιώσει την φοροεισπρακτική ικανότητα του Τµήµατος παρά µόνο 
έχει µειώσει το ποσό των καθυστερηµένων φόρων που οφείλονται στο Τµήµα. Εισηγήθηκα όπως 
το Τµήµα  προβαίνει σε πιο λεπτοµερή έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µε βάση το 
συγκεκριµένο άρθρο, µε απώτερο σκοπό την διαγραφή των φορολογικών χρεών µόνο όσων 
αντιµετωπίζουν πραγµατική οικονοµική δυσκολία στην εξ ολοκλήρου ή εν µέρει εξόφληση των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών σχολιάζοντας µόνο την πιο πάνω 
αναφερόµενη περίπτωση, σηµείωσε ότι το τµήµα εξετάζει το ενδεχόµενο ποινικής δίωξης του 
φορολογούµενου. 

Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας.  Σύµφωνα µε τον περί Εκτάκτου Εισφοράς 
για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο αρ. 13/84 κάθε πρόσωπο το οποίο είχε εισόδηµα, κατέβαλλε 
ως έκτακτη εισφορά, ποσοστό επί των εισοδηµάτων του για την ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας 
της ∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό όλα τα ποσά καταθέτονταν στο Ταµείο για την 
Αµυντική Θωράκιση της ∆ηµοκρατίας.   

Στις 25.1.1985 δηµοσιεύτηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµος αρ. 
5/85 στον οποίο, όπως και στο Νόµο αρ. 13/84, γίνεται ρητή αναφορά τόσο για την ίδρυση όσο και 
για τη λειτουργία του Ταµείου Αµυντικής Θωράκισης. Επίσης µε βάση τους δύο πιο πάνω 
αναφερόµενους νόµους οποιοδήποτε ποσό εισπράττεται κατατίθεται στο Ταµείο Αµυντικής 
Θωράκισης  και όχι σε οποιοδήποτε άλλο ταµείο ή λογαριασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Με τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 9(I)/2000 η λέξη «Ταµείο» που αναφερόταν στους Νόµους 13/84 
και 5/85 και ερµηνευόταν ως «το Ταµείο για την Αµυντική Θωράκιση της ∆ηµοκρατίας» διαγράφηκε 
ενώ τα άρθρα του βασικού Νόµου που περιείχαν την λέξη «ταµείο» αντικαταστάθηκαν µε τις λέξεις 
«Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας».  Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω τροποποίησης, από το 2000, όλα 
τα χρήµατα που εισπράττονταν ως έκτακτη εισφορά καταθέτονταν  στο πάγιο ταµείο της 
∆ηµοκρατίας και πιστώνονταν στο  κονδύλι εσόδων  11.04.00.1701  µε την περιγραφή «Έσοδα 
Αµυντικής Θωράκισης» του Υπουργείου Άµυνας. 

Στις 15.7.2002 δηµοσιεύτηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµος αρ. 
117(Ι)/02 ο οποίος από 1.1.2003 κατάργησε το Νόµο αρ. 5/85, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα (Νόµοι του 1985 µέχρι 2002).  Σύµφωνα µε τη νέα Νοµοθεσία επιβάλλεται εισφορά 
µε συντελεστές που καθορίζονται για εισοδήµατα από µερίσµατα (15%), τόκους (10%), ενοίκια 
(3%) και στο φορολογητέο εισόδηµα Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ικαίου (3%) ενώ αρµόδιο Τµήµα για 
την είσπραξη της εισφοράς είναι το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. 

Παρόλο που όπως αναφέρεται στον εν ισχύ Νόµο αρ. 117(Ι)/02 κάθε πρόσωπο υποχρεούται να 
καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της ∆ηµοκρατίας εντούτοις 
από το 2004 όλες οι εισπράξεις που προκύπτουν από την εφαρµογή της πιο πάνω νοµοθεσίας 
πιστώνονται στο κονδύλι εσόδων «Άµεσες Φορολογίες» (18.04.01.082) του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων και του οποίου ελέγχων λειτουργός είναι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος αυτού. 

Σηµειώνεται ότι από το έτος 2004, που τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά πιστώνονται σε κονδύλι 
εσόδων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, οι δαπάνες για ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας 
της ∆ηµοκρατίας µειώνονται συνεχώς (και αυτό είναι βεβαίως θέµα πολιτικής για το οποίο ο 
Γενικός Ελεγκτής δεν διατυπώνει άποψη) ενώ αντίθετα τα έσοδα που προκύπτουν από το Νόµο 
που θεσπίστηκε µε σκοπό την επιβολή εισφοράς για ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης 
αυξάνονται σηµαντικά και υπερτερούν κατά πολύ των σχετικών δαπανών.  Συνεπώς ενώ οι 
πολίτες έχουν την εντύπωση ότι καταβάλλουν εισφορά που προορίζεται αποκλειστικά για ενίσχυση 
της αµυντικής θωράκισης, και που κατά την περίοδο 2001-2007 ανήλθε σε £979,20 εκ. 
(€1.673,06 εκ.), τα 2/3 µόνο του ποσού διατέθηκαν για σκοπούς ενίσχυσης της άµυνας ενώ το 
υπόλοιπο ποσό ύψους £330,94 εκ. (€565,44 εκ.) αποτελούσε στην ουσία φορολογία που κατέληξε 
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στα δηµόσια ταµεία για σκοπούς άλλους εκτός της ενίσχυσης της άµυνας.  Καθ΄ όσον αφορά στην 
περίοδο 2004-2007 κατά την οποία τα έσοδα πιστώνονταν στο κονδύλι εσόδων «Άµεσες 
Φορολογίες» του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων το ποσό που εισπράχθηκε ως έκτακτη 
εισφορά για την άµυνα ανήλθε σε £539,65 εκ. (€922,05 εκ.).  Το ποσό που δαπανήθηκε για 
ενίσχυση της άµυνας κατά την ίδια περίοδο ήταν £206,91 εκ. (€353,53 εκ.) ή ποσοστό 38,34% επί 
του ποσού που εισπράχθηκε.  Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2008, σύµφωνα µε το 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου 
(FIMAS), εισπράχθηκε ποσό έκτακτης εισφοράς για την άµυνα ύψους €268,64 εκ. που πιστώθηκε 
στο πιο πάνω κονδύλι εσόδων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και κατατέθηκε στο Πάγιο 
Ταµείο.  Για σκοπούς ενίσχυσης της άµυνας διατέθηκε κατά την ίδια περίοδο ποσό ύψους €26,27 εκ. 
ή ποσοστό 9,78% επί του ποσού που εισπράχθηκε.  Σηµειώνεται ότι κατά την κατάργηση του 
Ταµείου στις 31.12.1999, το συσσωρευµένο έλλειµµα του Ταµείου ανερχόταν στο ποσό των 
£138,51 εκ. (€236,66 εκ.) και µε λογιστική τακτοποίησή του που εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστή 
τον Ιούλιο του 2001 επιβαρύνθηκε το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας µε το πιο πάνω ποσό.  Για 
σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης αναφέρεται ότι από το 1984 (έτος ψήφισης του Νόµου) 
µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2008, το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται στα €4.682 εκ. 
ενώ οι δαπάνες για σκοπούς ενίσχυσης της άµυνας ανήλθαν στα €3.912 εκ. ∆ηλαδή η διαφορά 
των €770 εκ. αποτελεί ποσό που εισπράχθηκε αλλά δεν διατέθηκε για την ενίσχυση της αµυντικής 
ικανότητας της ∆ηµοκρατίας, µετά την κατάργηση του Ταµείου το 2000. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, εφόσον ο Νόµος (Ν.117(Ι)/2002) αναφέρεται στην καταβολή έκτακτης 
εισφοράς για την ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της ∆ηµοκρατίας, θα έπρεπε οι εισφορές να 
διατίθενται αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό, όπως γινόταν µέχρι το έτος 2000 πριν την 
κατάργηση του Ταµείου και οποιοδήποτε αδαπάνητο ποσό να παραµένει για µελλοντική χρήση για 
σκοπούς άµυνας.   

Σε αντίθετη περίπτωση εισηγήθηκα ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η Νοµοθεσία έτσι που να 
φαίνεται καθαρά και οι πολίτες να γνωρίζουν ότι πρόκειται περί φορολογίας η οποία καταλήγει στο 
Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας και δεν σχετίζεται άµεσα και αποκλειστικά µε την αµυντική ενίσχυση 
της ∆ηµοκρατίας. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών εξέφρασε την άποψη ότι, για να εξαχθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα όσον 
αφορά στις αµυντικές δαπάνες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των δαπανών της άµυνας, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών απασχόλησης της Εθνικής Φρουράς, του Κυπριακού 
Στρατού και τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των απόστρατων, οι οποίες, για την περίοδο 1984-
2007, ανήλθαν σε €6.278,96 εκ., οπότε σε τέτοια περίπτωση θα παρουσιαζόταν έλλειµµα ύψους 
€1.864,23 εκ. 

∆εν µπορώ να συµφωνήσω µε τη σύγκριση που επιχειρεί ο Υπουργός, επειδή αντιπαραβάλλει δύο 
µη συγκρίσιµα ποσά. Συγκρίνει τις συνολικές δαπάνες για την άµυνα µε τα έσοδα από την έκτακτη 
εισφορά ως εάν η έκτακτη εισφορά εγκρίθηκε και επιβλήθηκε µε το σχετικό Νόµο για 
χρηµατοδότηση των συνολικών δαπανών για την άµυνα. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει την 
πραγµατικότητα γιατί, όπως είναι γνωστό, η έκτακτη εισφορά προοριζόταν, όπως άλλωστε ρητά 
αναφέρει ο Νόµος, σε ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας και όχι σε χρηµατοδότηση των 
συνολικών δαπανών για την άµυνα. Αν όλα τα έσοδα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για την 
ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας τότε στις 30.9.2008 θα υπήρχε αδαπάνητο ποσό συνολικού 
ύψους €770 εκ. 

Εξέταση λογαριασµών και πληροφοριακά δελτία.  Από έλεγχο που έγινε στα Επαρχιακά 
Γραφεία του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων σχετικά µε την υποβολή και εξέταση λογαριασµών 
και την χρήση των πληροφοριών που έχει στη διάθεση του το Τµήµα, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ετοιµασία και εξέταση πληροφοριακών δελτίων. Ένεκα της µη υποβολής του εντύπου 
«Πληροφορίες προς τον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος» (166/94) η έκδοση και εξέταση 
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πληροφοριακών δελτίων έχει σταµατήσει από το φορολογικό έτος 2003 και µετά, αφού έκτοτε δεν 
υποβάλλονται λογαριασµοί  επειδή η νέα φορολογική δήλωση εισοδήµατος εταιρείας (από το 
2003) θεωρείται ως υποβολή λογαριασµών.  

Όσον αφορά στο θέµα των πληροφοριακών δελτίων και της µη ορθής διαχείρισης και 
αξιοποίησης τους έγιναν κατ’ επανάληψη αναφορές σε όλες τις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας 
µου από το 2002 µέχρι και το 2006.  Αρχικά το πρόβληµα αναµενόταν να λυθεί µε την εισαγωγή 
και λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος “ESΚORT” του οποίου όµως η εγκατάσταση 
αναστάλθηκε και σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος προωθείται η αγορά λογισµικού 
προγράµµατος που θα βοηθήσει µερικώς στην διαδικασία επιλογής φορολογικών υποθέσεων 
που απαιτούν περαιτέρω εξέταση.   

Εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί η όλη διαδικασία έκδοσης πληροφοριακών δελτίων και γενικά τι 
θέµα της διασταύρωσης των πληροφοριών που έχει στη διάθεση του το Τµήµα και η εξεύρεση 
σύγχρονων τρόπων ηλεκτρονικής επεξεργασίας.  

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση µου και το Τµήµα προβαίνει σε 
ενέργειες υλοποίησής της.  

(ii) Ανοµοιοµορφία κριτηρίων επιλογής λογαριασµών για εξέταση.Τα κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος για επιλογή των 
λογαριασµών/δηλώσεων που θα εξεταστούν λεπτοµερώς, διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία 
αφού καθορίζονται από το κάθε Γραφείο ανάλογα µε τον όγκο λογαριασµών που υποβάλλονται 
αλλά και τον αριθµό των φοροθετών που ασχολούνται µε την εξέταση λογαριασµών σε κάθε 
επαρχία.  Τούτο έχει ως αποτέλεσµα από την µια, την διαφορετική αντιµετώπιση των 
φορολογουµένων στις διάφορες επαρχίες και από την άλλη κάποιες περιπτώσεις που ενώ είναι 
σηµαντικές σε επίπεδο επαρχίας δεν είναι σηµαντικές αν αξιολογηθούν σε επίπεδο Τµήµατος ως 
σύνολο, µε αποτέλεσµα οι πόροι του Τµήµατος να µην χρησιµοποιούνται µε τον πιο οικονοµικό 
και αποδοτικό τρόπο.   

Εισηγήθηκα όπως εξεταστούν τρόποι εφαρµογής ενιαίων κριτηρίων σε όλες τις επαρχίες, µε 
ανακατανοµή αριθµού φακέλων και προσωπικού όπου κριθεί αναγκαίο.  

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι η εισήγηση µου θα µελετηθεί.  

Βεβαιώσεις διευθέτησης φόρων για σκοπούς υποβολής προσφορών στο ∆ηµόσιο.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 51(2)(στ) του Νόµου που προνοεί για το Συντονισµό των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα 
(Ν.12(I)/2006), «κάθε οικονοµικός φορέας δύναται να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, 
όταν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της ∆ηµοκρατίας». Από τον έλεγχο του Επαρχιακού Γραφείου Εισπράξεως Φόρων 
Λάρνακας παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το Τµήµα εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση, παρόλο 
που κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ο προσφοροδότης δεν είχε διευθετήσει τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. Επίσης παρατηρήθηκαν περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες 
υποβάλλουν συχνά προσφορές στο ∆ηµόσιο, οι οποίες είναι συνδεδεµένες  µε άλλες εταιρείες 
(οικογενειακές εταιρείες µε κοινούς µετόχους) οι οποίες οφείλουν µεγάλα ποσά φόρων.  

Εισηγήθηκα όπως οι πρόνοιες του σχετικού Νόµου εφαρµόζονται πιστά ούτως ώστε να 
αποκλείεται η συµµετοχή σε προσφορές του ∆ηµοσίου ατόµων που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. Επίσης εξέφρασα την άποψη ότι πρέπει 
να εξευρεθούν τρόποι ώστε και συνδεδεµένες εταιρείες αυτών που υποβάλλουν προσφορές στο 
∆ηµόσιο, να έχουν τακτοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να µην υπάρχει 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ως προσφοροδότη  εταιρείας χωρίς φορολογικές οφειλές, τη στιγµή 
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που εκκρεµούν φορολογικές υποχρεώσεις άλλων συγγενικών ή/και συνδεδεµένων εταιρειών που 
ανήκουν στα ίδια άτοµα.  

Πρόνοιες του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου σε σχέση µε την επανεκτίµηση 
της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου 
(Ν. 24/80), ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται επί της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά 
την 1.1.1980.  

Στον τροποποιητικό Νόµο 239/91, αναφέρεται ότι ο ∆ιευθυντής του ΤΕΠ οφείλει να λαµβάνει 
υπόψη, στον καθορισµό της αξίας της ιδιοκτησίας κατά την 1.1.1980 για σκοπούς φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας, τη γενική εκτίµηση που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 69 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόµου.  Σηµειώνεται ότι στο σχετικό Νόµο, δεν υπάρχει ρητή πρόνοια, σύµφωνα µε 
την οποία ο ∆ιευθυντής του ΤΕΠ να µπορεί να λάβει υπόψη του, για σκοπούς φορολογίας, την 
αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή δυνατόν να αναθεωρηθεί/επανεκτιµηθεί από τον ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν 
την 1.1.1980, σύµφωνα µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 ή/και του άρθρου 67 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου.  Ως αποτέλεσµα δυνατόν το Κράτος να 
έχει σηµαντική απώλεια εσόδων καθότι οι αξίες των ακινήτων, µετά την γενική εκτίµηση 1.1.1980, 
αυξήθηκαν σηµαντικά είτε λόγω ανάπτυξης των τεµαχίων γής που ενώ έχουν ενταχθεί σε 
οικιστικές/τουριστικές περιοχές και έχουν αξιοποιηθεί ανάλογα µε την ανέγερση κτιρίων κ.λπ.  
εξακολουθούν να φορολογούνται ως χωράφια/ οικόπεδα είτε λόγω τροποποιήσεων που 
σηµειώθηκαν στα τοπικά σχέδια/πολεοδοµικές ζώνες, ενώ παράλληλα τίθεται θέµα άνισης 
µεταχείρισης των πολιτών. 

Εισηγήθηκα όπως, το Τµήµα µελετήσει το ενδεχόµενο τροποποίησης του περί Φορολογίας 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου ώστε, για σκοπούς φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, να 
λαµβάνονται υπόψη οι προσωρινές αξίες ή οι επανεκτιµήσεις του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας σε τιµές 1.1.1980, µε βάση τις αλλαγές που επήλθαν στην ακίνητη ιδιοκτησία µετά 
την τελευταία γενική εκτίµηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 67 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
Νόµου.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι η τροποποίηση του περί 
Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου δεν κρίνεται αναγκαία καθότι το άρθρο 6 του σχετικού 
Νόµου παρέχει την δυνατότητα στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων όπως 
προβεί σε αναθεωρηµένη εκτίµηση της αξίας κατά την 1.1.1980 όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Καθυστερηµένοι φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών εκκλησιαστικών 
ιδρυµάτων.  Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται από το Τµήµα, το συνολικό ποσό των οφειλών 
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων,  ανερχόταν κατά τις 31.12.2007 σε £93.439.815.  
Αναλυτικά οφείλονταν £76.119.948 για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και £17.319.867 για φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών.  

(α) Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας. Οι εκκλησίες δεν καταβάλλουν τους φόρους που επιβάλλονται 
στο σύνολο της περιουσίας τους, αλλά, στην περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου, αναγκάζονται να 
πληρώσουν µόνο το φόρο που αναλογεί στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο, προκειµένου να γίνει η 
µεταβίβαση.  

(β)  Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.  Η Εκκλησία, µέχρι το Μάιο του 1999, δεν κατέβαλλε το 
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που της επιβαλλόταν (ενώ υπείχε φορολογική υποχρέωση) και 
παρά ταύτα η µεταβίβαση προχωρούσε, αφού ο περί Φορολογίας των Κεφαλαιουχικών Κερδών 
Νόµος δεν έθετε ως προϋπόθεση την καταβολή του φόρου πριν από τη µεταβίβαση.  Με τον 
τροποποιητικό Νόµο 48(Ι)/1999, οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε ισχύ στις 28.5.1999, η 
πληρωµή του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατέστη επιτακτική.  Ωστόσο µε απόφαση του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κρίθηκε ότι η καταβολή του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών δεν αποτελεί 
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προϋπόθεση για τη µεταβίβαση κτήµατος, αφού ο Νόµος για τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν είχε 
καµιά συνάφεια µε θέµατα µεταβίβασης ακινήτων ούτε χορηγούσε εξουσία στο ∆ιευθυντή του 
Κτηµατολογίου να αρνηθεί την εγγραφή κτήµατος.  Τον Οκτώβριο του 2002 ψηφίστηκε ο περί 
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµος (Τροποποιητικός αρ. 181(Ι)/2002) ο οποίος 
προνοεί πλέον ρητά την καταβολή του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών πριν την µεταβίβαση και 
έκτοτε προκειµένου να διενεργηθεί µεταβίβαση πρέπει να προηγηθεί η καταβολή φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών. 

Με την απόφαση του αρ. 51.823, ηµερ. 24.5.2000, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την εισήγηση 
του Υπουργείου Οικονοµικών όπως, για τις διαθέσεις ακινήτων της Ιεράς Μονής Κύκκου που 
έγιναν πριν από τις 31.12.1999, εξοφληθεί  το ποσό του οφειλόµενου φόρου κεφαλαιουχικών 
κερδών και τόκου, µε την παραχώρηση ισόποσης χορηγίας. Με την ίδια απόφαση του, το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε όπως, για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται µετά την 1.1.2000, 
υποβάλλονται οι δηλώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας και καταβάλλεται ο οφειλόµενος φόρος 
κεφαλαιουχικών κερδών. ΄Εκτοτε, η Ιερά Μονή Κύκκου υποβάλλει δηλώσεις διάθεσης ακίνητης 
ιδιοκτησίας και καταβάλλει τον οφειλόµενο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.  

Επίσης µε την απόφαση του αρ. 56.828, ηµερ. 27.11.2002, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την 
εξόφληση των οφειλόµενων φόρων κεφαλαιουχικών κερδών και τόκων της Ιεράς Μητρόπολης 
Πάφου και των εκκλησιών της, µε την παραχώρηση ισόποσης χορηγίας, µε την προϋπόθεση ότι η 
Ιερά Μητρόπολη Πάφου και οι υπαγόµενες σ΄ αυτή εκκλησίες θα υπέβαλλαν µέχρι τις 31.12.2002 
στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τις δηλώσεις διάθεσης όλων των ακινήτων που είχαν διατεθεί 
µέχρι 31.12.1999 και για τις διαθέσεις που θα γίνονταν µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας αυτής θα 
κατέβαλλαν χωρίς επιφύλαξη τον οφειλόµενο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τυχόν τόκους. 
Μέχρι σήµερα δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για τις διαθέσεις περιουσιών µέχρι 31.12.1999.  

Σε επιστολή µου ηµερ. 21.3.2006 προς τον Υπουργό Οικονοµικών υπέδειξα ότι οι οφειλές έχουν 
ανέλθει σε ένα αρκετά σηµαντικό ποσό, χρόνο µε το χρόνο αυξάνονται και, λαµβάνοντας υπόψη τη 
συνταγµατική διάταξη (άρθρο 23 παρ.9 του Συντάγµατος) δυνάµει της οποίας δεν µπορεί να 
εκποιηθεί περιουσία της Εκκλησίας χωρίς τη συναίνεση της ίδιας της Εκκλησίας, εισηγήθηκα την 
εξεύρεση άλλων τρόπων για είσπραξη του λαβείν του Κράτους στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας.  

Ο τέως Υπουργός Οικονοµικών µου ανέφερε τον Απρίλιο του 2006 ότι είχε γίνει µεγάλη πρόοδος 
στις διαβουλεύσεις που διεξάγονταν από το 2005 και είχε εντοπισθεί κοινό έδαφος για ολόκληρο το 
φάσµα της φορολόγησης της εκκλησίας ενώ στόχος της Κυβέρνησης ήταν να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να επιλυθεί θετικά το θέµα. 

Τον Ιούλιο του 2008 πληροφορήθηκα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη βάση δηλώσεων 
του Αρχιεπισκόπου ότι οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε προκαταρκτική συµφωνία η οποία φέρεται 
να συνοµολογήθηκε από το ∆εκέµβριο του 2005 και για την  οποία καµία αναφορά δεν γινόταν 
στην προς εµέ προαναφερθείσα επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών.  Ζήτησα από το Υπουργείο 
Οικονοµικών το προσχέδιο συµφωνίας στο οποίο είχαν καταλήξει οι προκαταρκτικές συνοµιλίες 
του µεταξύ του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτη Κιτίου και του τέως Υπουργού 
Οικονοµικών το οποίο µου απέστειλε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου στις 20 Ιουνίου 2008 
σηµειώνοντας ότι το υπό αναφορά προσχέδιο δεν υποβλήθηκε για έγκριση ούτε συζητήθηκε ποτέ 
στο Υπουργικό Συµβούλιο.  Με ενηµέρωσε επίσης σε συνάντηση του Υπουργού Οικονοµικών µε 
τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιούνιο του 2008, αποφασίστηκε η σύσταση τετραµελούς Επιτροπής η οποία 
θα εξετάσει όλα τα φορολογικά θέµατα που εκκρεµούν µε την εκκλησία. 

Σε σχετική επιστολή µου ηµερ. 31.7.2008 προς τον Υπουργό Οικονοµικών υπέδειξα, µεταξύ 
άλλων, ότι το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν απαλλάσσει την Εκκλησία της Κύπρου 
από την καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας.  Αναφορικά µε το κείµενο της προκαταρκτικής 
συµφωνίας, εξέφρασα την άποψη ότι είναι ετεροβαρής για το Κράτος.  Συγκεκριµένα, διαγράφονται 
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παλαιές οφειλές ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων λιρών, εισάγονται πρόνοιες για προνοµιακή 
µεταχείριση της Εκκλησίας έναντι άλλων φορολογουµένων, γίνονται πρόνοιες διαγραφής 
µελλοντικών οφειλών και επαναφέρονται προνόµια τα οποία έχουν καταργηθεί.  Έναντι των 
παραχωρήσεων αυτών το δηµόσιο δεν εξασφαλίζει οποιοδήποτε όφελος αφού όσα η Εκκλησία 
αναλαµβάνει να καταβάλλει ως φόρους στο Κράτος, τα καταβάλλει εν πάση περιπτώσει δυνάµει 
των εν ισχύ Νόµων.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι οι διαβουλεύσεις 
συνεχίζονται.  

Κλάδος Εργοδοτών (IR7). 

(α) Εργοδότες που δεν υποβάλλουν δηλώσεις.  Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί εργοδότες δεν 
υποβάλλουν δήλωση εργοδότη στην οποία επιβάλλεται να δηλώσουν µεταξύ άλλων, όλα τα άτοµα 
που απασχόλησαν κατά την διάρκεια του προηγούµενου φορολογικού έτους, τις απολαβές και 
συνεισφορές τους, τον φόρο που παρακρατήθηκε από τις απολαβές τους και τα εµβάσµατα του 
φόρου που παρακρατήθηκε. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα κατά την διάρκεια των ετών 2003 έως 2006 δεν 
υποβλήθηκαν παγκύπρια συνολικά 68 483 δηλώσεις από 29 451 εργοδότες.  

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία µου όσον αφορά στους εργοδότες της 
Επαρχίας Λευκωσίας προέκυψε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις:  

• εργοδότες δεν υποβάλλουν δηλώσεις για σειρά ετών χωρίς να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν 
υποχρέωση ή πρέπει να απενεργοποιηθούν από τον κατάλογο των εργοδοτών 

• εργοδότες παρουσιάζονται ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ενώ ήταν ανενεργοί ως εργοδότες 
για τα συγκεκριµένα έτη 

• παρουσιάζεται να εκκρεµεί η υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων που απεβίωσαν για 
έτη µεταγενέστερα του θανάτου τους.  

• Παρουσιάζεται να εκκρεµεί η υποβολή δηλώσεων εργοδότη (Ε.Πρ.7) φυσικών προσώπων 
που είναι ενεργά ως φορολογούµενοι αλλά ανενεργά ως εργοδότες. 

Εισηγήθηκα όπως, µετά από σχετική έρευνα όσα πρόσωπα, τόσο φυσικά όσο και νοµικά, δεν 
έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων εργοδότη, απενεργοποιηθούν από το σύστηµα και µην 
εµφανίζονται στις καταστάσεις των ενεργών εργοδοτών, έτσι ώστε τόσο ο αριθµός των εργοδοτών 
όσο και ο αριθµός των δηλώσεων που δεν υποβλήθηκαν να αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. 

(β) Αυτόµατη αντιπαραβολή των στοιχείων της δήλωσης εισοδήµατος των υπαλλήλων µε 
τα στοιχεία των δηλώσεων των εργοδοτών (Ε.Πρ.7).  Παρόλο που στο µηχανογραφικό 
σύστηµα του Τµήµατος υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, τόσο για τις δηλώσεις εργοδότη (Ε.Πρ.7) 
όσο και για τα πιστοποιητικά αποδοχών/µισθών υπαλλήλων, εντούτοις δεν γίνεται µηχανογραφικά 
έλεγχος κατά πόσο οι µισθοί που δηλώνουν οι εργοδότες ότι πληρώνουν στους υπαλλήλους τους, 
συµφωνούν µε εκείνους που δηλώνουν οι υπάλληλοι, ή κατά πόσο ο εργοδότης που δηλώνεται 
από τον υπάλληλο είναι πράγµατι εγγεγραµµένος στον Κλάδο Εργοδοτών ως εργοδότης. Με τον 
πιο πάνω έλεγχο θα µπορούσε να αποκλεισθεί η πιθανότητα κάποιος εργοδότης να µην έχει 
φάκελο στον Κλάδο Εργοδοτών ή κάποιος υπάλληλος να δηλώνει εισοδήµατα χαµηλότερα από 
αυτά που λαµβάνει µε βάση τη δήλωση του εργοδότη ή ακόµη και κάποιος εργοδότης να δηλώνει 
ψηλότερους µισθούς από εκείνους που πραγµατικά καταβάλλει.  

Φορολογούµενοι που οφείλουν σηµαντικά ποσά φόρων.   Από έλεγχο του Επαρχιακού 
Γραφείου Είσπραξης Φόρων Λάρνακας διαπιστώθηκε ότι εναντίον φορολογούµενων φυσικών και 
νοµικών προσώπων, τα οποία οφείλουν σηµαντικά ποσά φόρων για αρκετά χρόνια, δεν φαίνεται 
να λήφθηκαν µέτρα για εξασφάλιση των δηµόσιων εσόδων.   
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Ως παράδειγµα αναφέρεται συγκεκριµένος φορολογούµενος ο οποίος το Νοέµβριο του 2007 
όφειλε 11 φορολογίες για την περίοδο 1988-1997 ύψους £58.549 συµπεριλαµβανοµένων τόκων 
και επιβαρύνσεων.  Επίσης αναφέρεται συγκεκριµένη εταιρεία η οποία το Νοέµβριο του 2007 
όφειλε 5 φορολογίες για την περίοδο 2002-2006 ύψους £70.950 συµπεριλαµβανοµένων τόκων και 
επιβαρύνσεων. 

Όπως εισηγήθηκα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η διαδικασία λήψης δικαστικών µέτρων 
προς είσπραξη των οφειλόµενων φόρων πρέπει να αρχίζει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, 
αφού η παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος δυσχεραίνει τις προσπάθειες του Τµήµατος, 
λόγω πιθανής αλλαγής της οικονοµικής κατάστασης του φορολογούµενου.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών ανέφερε ότι το Τµήµα αποδέχεται τις 
εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου ως πάγια τακτική του. Σηµείωσε όµως ότι οι προσπάθειες 
εντοπισµού κάποιων φορολογούµενων βρίσκουν τροχοπέδη τη νοµοθεσία περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Τµήµα έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προς την 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για εξασφάλιση έγκρισης διασύνδεσης 
αρχείων µε ορισµένες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι σχετικά µε το πρώτο παράδειγµα γίνονται προσπάθειες εντοπισµού 
του φορολογούµενου ενώ για το δεύτερο παράδειγµα το Τµήµα προχώρησε σε µέτρα 
καταναγκαστικής είσπραξης τον Μάρτιο του 2008.  

Μέρος Β 

Χαρτοσήµανση διαφόρων εγγράφων.  Μετά από αίτηµα των εµπορικών τραπεζών, ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος επέτρεψε στις τράπεζες όπως µην επικολλούν χαρτόσηµα στα έγγραφα 
των υποθηκών από 1.2.2002, αλλά στο τέλος κάθε µήνα να καταβάλλουν τη συνολική αξία των 
χαρτοσήµων. 

Από έλεγχο που έγινε σε συγκεκριµένη Επαρχία, παρατηρήθηκε ότι τα στοιχεία των υποθηκών 
που υπήρχαν στο Κτηµατολόγιο δεν συµφωνούσαν µε εκείνα που υπέβαλαν οι τράπεζες στο 
Τµήµα. 

Κατά το 2004 διαπιστώθηκε ότι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος παραχώρησε το πιο πάνω δικαίωµα, 
και σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, στα πλείστα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα των Κοινοτήτων, 
σε δηµόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και σε άλλους οργανισµούς όχι µόνο για την 
χαρτοσήµανση των υποθηκών αλλά και άλλων εγγράφων που υπόκεινται σε χαρτοσήµανση. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η νέα διαδικασία, αφενός δεν διασφαλίζει την καταβολή των τελών ή την 
ορθή χαρτοσήµανση των εγγράφων και, αφετέρου, θα επιφέρει επιπρόσθετο διοικητικό κόστος 
στην Κυβέρνηση, µε την απασχόληση αριθµού υπαλλήλων για τον έλεγχο της ορθότητας των 
τελών. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι όντως η δυνατότητα ολικής συµφιλίωσης µε το 
Κτηµατολόγιο δεν υπάρχει λόγω της µη αποπεράτωσης της µηχανογράφησης του. Για τούτο το 
Τµήµα προέβη σε σχετικούς ελέγχους στα Επαρχιακά Κτηµατολογικά Γραφεία. Επίσης µου 
ανέφερε ότι έχουν γίνει έλεγχοι τόσο σε τράπεζες όσο και σε άλλους οργανισµούς και διαφάνηκε 
ότι η νοµοθεσία εφαρµόζεται ορθά.  

Μέχρι τον Μάρτιο του 2008 δόθηκε συνολικά σε 176 χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς έγκριση 
για χρησιµοποίηση σφραγίδας στη χαρτοσήµανση διαφόρων εγγράφων και την εκ των υστέρων 
καταβολή στο Τµήµα των ποσών που εισπράσσονται.  Από περιορισµένο αριθµό ελέγχων που 
έγιναν από λειτουργούς του Τµήµατος (σύνολο 5 για το 2007) παρατηρήθηκαν, σε µερικές 
περιπτώσεις, λάθη και παραλείψεις στην εφαρµογή των οδηγιών του Εφόρου Χαρτοσήµων.  
Ενόψει των λαθών που έχουν παρατηρηθεί, εισηγήθηκα την αύξηση των επιτόπιων ελέγχων από 
λειτουργούς του Τµήµατος. 
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Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι µε το υφιστάµενο προσωπικό του Τµήµατος είναι αδύνατο να 
γίνουν επιπλέον έλεγχοι.  

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών. Σύµφωνα µε το άρθρο 9(1) του περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, για να 
αµφισβητήσει τα ποσά πώλησης που δηλώνονται για σκοπούς προσδιορισµού των 
κεφαλαιουχικών κερδών, πρέπει να αποδείξει ότι η δήλωση του φορολογούµενου ήταν ψευδής, 
πράγµα που πρακτικά δύσκολα τεκµηριώνεται.  Ως αποτέλεσµα, σε αρκετές περιπτώσεις, για 
σκοπούς φορολόγησης των κεφαλαιουχικών κερδών δηλώνονται ποσά χαµηλότερα από τις 
πραγµατικές τιµές πώλησης, προκειµένου να αποφεύγεται η καταβολή αυξηµένου φόρου.  

Εάν οι εκτιµήσεις του Τµήµατος Κτηµατολογίου για την αξία των ακινήτων που πωλούνται, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται ως βάση για σκοπούς υπολογισµού των µεταβιβαστικών τελών, υιοθετούνταν για 
σκοπούς υπολογισµού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, τότε για την περίοδο 1995-2007 η 
φορολογία θα απέφερε σηµαντικά επιπλέον έσοδα.  Σύµφωνα µε υπολογισµούς του Τµήµατος, η 
υπολογιζόµενη απώλεια επί των πραγµατικών εισπράξεων για την πιο πάνω περίοδο ανέρχεται στα 
£165,5 εκ.  Αν, αντί µόνο των πραγµατικών εισπράξεων, ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιβληθεισών 
φορολογιών, τότε το ποσό της απώλειας αυξάνεται περαιτέρω.   Σηµειώνεται µάλιστα ότι από το 2000 
(µετά τον τροποποιητικό Νόµο 48(Ι)/99, σύµφωνα µε τον οποίο φόρος πρέπει να καταβάλλεται πριν 
από τη µεταβίβαση), και συγκεκριµένα για τα έτη 2000-2007, η απώλεια ανέρχεται, σύµφωνα πάντοτε 
µε το Τµήµα, σε £155,9 εκ. ή περίπου £19,49 εκ. το χρόνο, γεγονός ενδεικτικό και για τις µελλοντικές 
απώλειες.   

Εισηγήθηκα όπως γίνει τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, όπως εξάλλου ήταν και η εισήγησή 
µου σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, έτσι που να παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να χρησιµοποιεί την εκτίµηση του Τµήµατος Κτηµατολογίου, 
εκεί που η δηλωθείσα αξία της ιδιοκτησίας είναι χαµηλότερη, ώστε οι φορολογούµενοι να µην 
έχουν τη δυνατότητα αποφυγής καταβολής φόρου, δηλώνοντας ποσά χαµηλότερα από εκείνα που 
εκτιµά το Τµήµα Κτηµατολογίου. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι αποφασίστηκε η απόσυρση του Νοµοσχεδίου για περαιτέρω 
νοµοθετική επεξεργασία.  

∆άνεια σε διευθυντές εταιρειών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος Νόµου αρ.118(Ι)2002 δεν υπάρχει περιορισµός ως προς το ύψος του δανείου ή της 
χρηµατικής διευκόλυνσης που µπορεί εταιρεία να παρέχει στους διευθυντές της, µε αποτέλεσµα, 
σε αρκετές περιπτώσεις, οι διευθυντές ορισµένων εταιρειών να δηλώνουν πολύ χαµηλό µισθό και 
ταυτόχρονα να έχουν πολύ ψηλές αναλήψεις από τον τρεχούµενο τους, δηµιουργώντας έτσι 
µεγάλα χρεωστικά υπόλοιπα στην εταιρεία, η οποία συχνά οφείλει και φόρους.  Επισηµαίνεται ότι 
οι διευθυντές, µε αυτό τον τρόπο, αποφεύγουν το φόρο εισοδήµατος που θα κατέβαλλαν επί του 
µισθού τους, αφού τα πιο πάνω ποσά, τα οποία «δανείζονται από την εταιρεία», δεν θεωρούνται 
µισθός, αλλά προσωπικό δάνειο, πάνω στο οποίο λογίζεται τόκος 9%, που θεωρείται εισόδηµα της 
εταιρείας.  Είναι φανερό ότι γίνεται καταστρατήγηση του εν λόγω άρθρου της Νοµοθεσίας, αφού 
παρέχεται στην ουσία η ευχέρεια στους διευθυντές τέτοιων εταιρειών να παρουσιάζουν µεγάλο 
µέρος των απολαβών τους ως δάνεια από την εταιρεία. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το πιο πάνω θέµα απασχόλησε και στο 
παρελθόν τόσο το Τµήµα, όσο και το Υπουργείο Οικονοµικών χωρίς ακόµα να διευθετηθεί.  
Επίσης ανέφερε ότι τελική και ολική διευθέτηση του προβλήµατος θα επιτευχθεί µε τους νέους 
κανονισµούς του PAYE που ετοιµάζονται µε βάση το Άρθρο 44 των περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος όσο και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων.  Σηµείωσε ότι το 
φαινόµενο αυτό αναµένεται να εκλείψει λόγω της νοµοθεσίας περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 
Άµυνα της ∆ηµοκρατίας που καθιστά υποχρεωτική την λογιζόµενη διανοµή 70% των λογιστικών 
κερδών των εταιρειών.  
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Μέχρι σήµερα δεν έχουν θεσπιστεί νέοι κανονισµοί, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

Εξυπηρέτηση του πολίτη.  Κατά το 2003 έγινε η απαραίτητη προεργασία για την εγκατάσταση 
λογισµικού συστήµατος, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Τµήµα τον Απρίλιο του 2004.  Το εν λόγω 
λογισµικό σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει τη δήλωση εισοδήµατος  του 
µέσω του ∆ιαδικτύου  (σύστηµα  TAXISnet). Επίσης, µέσω του συστήµατος TAXISnet, ο 
φορολογούµενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να παίρνει πληροφορίες αναφορικά µε τις 
φορολογικές του δηλώσεις, την επιβολή των φορολογιών, τις επιστροφές του φόρου και γενικά έχει 
µια πλήρη εικόνα της φορολογικής του κατάστασης.  Η δυνατότητα αυτή ισχύει προς το παρόν 
µόνο για το τελευταίο φορολογικό έτος. 

Η λειτουργία του συστήµατος άρχισε πάνω σε µερική βάση αρχές Απριλίου του 2004 για τα φυσικά 
πρόσωπα ενώ κατά το 2005 η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης εισοδήµατος 
επεκτάθηκε και στα νοµικά πρόσωπα.  Επίσης κατά το 2005 τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του 
Τµήµατος µέσω της οποίας ο πολίτης µπορεί να παίρνει χρήσιµες πληροφορίες για φορολογικά 
θέµατα και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των διαφόρων φορολογικών εντύπων.  
Μέχρι τις 16.5.2008, τελευταία ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων, υποβλήθηκαν µέσω του συστήµατος ΤAXISnet 5 659 δηλώσεις για το φορολογικό 
έτος 2007.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι µε την υποβολή της 
∆ήλωσης Εισοδήµατος µέσω του συστήµατος TAXISnet, ο φορολογούµενος πολίτης παίρνει 
πληροφόρηση για όλα τα στάδια εκκαθάρισης της ∆ήλωσης µέχρι και το τελικό αποτέλεσµα που 
είναι η επιβεβαίωση φορολογίας για το συγκεκριµένο φορολογικό έτος.  Επίσης ανέφερε ότι το 
Τµήµα αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου µελετά συγκεκριµένους τρόπους 
αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης της υπηρεσίας TAXISnet.  

Φόρος Κληρονοµιών - Πολύ σηµαντικά ποσά οφειλόµενου φόρου.  Από τους κληρονόµους 
αποβιώσαντος οφειλόταν κατά την 31.12.2007 φόρος κληρονοµιάς, ύψους £1.166.371, ποσό που 
αποτελεί το 40,77% του ποσού των καθυστερήσεων.  Εναντίον της διαχειρίστριας της περιουσίας 
καταχωρίστηκε αγωγή το 2001, η οποία όµως, κατόπιν οδηγιών του ∆ιευθυντή του Τµήµατος, 
αποσύρθηκε τον ίδιο χρόνο. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ανέφερε ότι, αφού έλαβε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
υπόθεσης, έκρινε ότι η απόσυρση της αγωγής εξυπηρετούσε το δηµόσιο συµφέρον.  Εξέφρασα τη 
άποψη ότι το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει την επανεξέταση της υπόθεσης και τη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών.   

Τον Οκτώβριο του 2005 η διαχειρίστρια της περιουσίας κατάθεσε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λεµεσού τους τελικούς λογαριασµούς της διαχείρισης σύµφωνα µε τους οποίους όλη η περιουσία 
του αποβιώσαντα πωλήθηκε ενώ το οφειλόµενο ποσό φόρου κληρονοµιών ύψους £1.166.371 
πλέον οι τόκοι δεν µπορεί να πληρωθεί αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη περιουσία για 
εκποίηση. 

Ο ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα υπέβαλε αίτηση στο ∆ικαστήριο µε την οποία αιτείται 
όπως η διαχειρίστρια µη απαλλαγεί των ευθυνών της µε το αιτιολογικό ότι προκύπτουν 
µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.  Κατά την εκδίκαση 
της υπόθεσης απορρίφθηκε το αίτηµα του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων για µη κλείσιµο της 
διαχείρισης. Το ∆ικαστήριο όµως επιβεβαίωσε ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών 
παραµένουν αναλλοίωτα. 

Έκτακτη εισφορά για τους πρόσφυγες.  Οι εισπράξεις για έκτακτη εισφορά ανήλθαν σε £0,22 εκ. 
(£0,37 εκ. για το 2006).  Επιπρόσθετα εισπράχθηκαν τόκοι ύψους £0,22 εκ., (£0,37 εκ. για το 
2006).  Τα ποσά αυτά κατατέθηκαν στο Ταµείο Ανακουφίσεως Παθόντων.  Ο Νόµος περί  
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Έκτακτης Εισφοράς καταργήθηκε από την 1.7.1992 και οι εισπράξεις αφορούν σε προηγούµενα 
χρόνια. 

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για µισθώσεις κρατικής γης.  Εκτός από τις µισθώσεις κρατικής 
γης της Επαρχίας Λεµεσού, για τις οποίες εκδόθηκαν οι σχετικές φορολογίες,  για τις άλλες 
Επαρχίες δεν έχουν ακόµη επιβληθεί φορολογίες πάνω στην αξία του οφέλους που προκύπτει για 
τους µισθωτές κρατικής γης, στην οποία έχουν ανεγείρει εργοστάσια, ξενοδοχεία κ.λπ., σε 
αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου 24/80. 
΄Οπως πληροφορήθηκα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
δεν έχει προβεί σε εκτιµήσεις για τις Επαρχίες αυτές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τον καθορισµό 
του φόρου.  Σύµφωνα µε αποφάσεις του δικαστηρίου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων θα πρέπει να προβαίνει στις δικές του εκτιµήσεις, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και 
τις εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου. 

Επειδή το Κράτος έχει µεγάλη απώλεια εσόδων από φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για τις µισθώσεις 
κρατικής γης στις άλλες Επαρχίες, εκτός της Λεµεσού, ζήτησα µε σχετική επιστολή µου προς το 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας όπως προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, 
στην εκτίµηση των σχετικών µισθώσεων, έτσι που να διευκολυνθεί ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων να προβεί στην επιβολή των σχετικών φορολογιών. 

Σε σύσκεψη που έγινε στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας στις 12.2.2002 αποφασίστηκε 
όπως γίνει κατ΄ αρχήν η εκτίµηση των µισθώσεων στις βιοµηχανικές περιοχές, στα κρατικά 
κτήµατα, όπου ανεγέρθηκαν ξενοδοχεία, και άλλων σηµαντικών µισθώσεων σε κρατική γη. Μέχρι 
σήµερα οι εκτιµήσεις δεν έχουν γίνει από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Ποινική ευθύνη αναφορικά µε παράλειψη καταβολής του φόρου εταιρειών.  Παρατηρήθηκε 
ότι το µεγαλύτερο ποσό καθυστερήσεων φόρου εισοδήµατος οφείλεται από εταιρείες και οι 
καθυστερήσεις αυτές χρόνο µε χρόνο αυξάνονται χωρίς το Τµήµα να είναι σε θέση να λάβει 
δραστικά µέτρα για είσπραξή τους, κυρίως όταν οι εταιρείες αυτές δεν διαθέτουν ακίνητη 
περιουσία. Η σοβαρότητα και η έκταση του προβλήµατος εντοπίστηκε και από το Τµήµα το οποίο 
ετοίµασε Τροποποιητικό Νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε σε Νόµο (Ν214(Ι)/04) µε ισχύ από 
1.1.2005.  Βάσει του πιο πάνω Νόµου  ποινικοποιείται αφενός η µη καταβολή των φόρων γεγονός 
που επισύρει χρηµατική ποινή, και αφετέρου η παράλειψη των ∆ιευθυντών για καταβολή των 
οφειλόµενων φόρων εταιρείας συνιστά ποινικό αδίκηµα µε προϋπόθεση την απόδειξη δόλιας 
παράλειψης ή καθυστέρησης στην καταβολή των οφειλόµενων ποσών. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην απόδειξη δόλου εκ µέρους των αξιωµατούχων των 
εταιρειών, αναφορικά µε οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άρνηση ή παράλειψη στην καταβολή των 
οφειλόµενων φόρων εταιρειών, εξέφρασα την άποψη ότι η συγκεκριµένη αναφορά του Νόµου 
αποτελεί ουσιαστικά τροχοπέδη στις προσπάθειες του Τµήµατος για είσπραξη των 
καθυστερηµένων φόρων από τα νοµικά πρόσωπα.  Εισηγήθηκα όπως το όλο θέµα µελετηθεί και 
καταβληθούν εκ νέου προσπάθειες προς τη Βουλή, υποδεικνύοντας τις πρακτικές δυσκολίες 
εφαρµογής της νοµοθεσίας, ώστε να γίνουν οι δέουσες τροποποιήσεις, έτσι που να διευκολύνεται 
το Τµήµα στην είσπραξη των καθυστερηµένων φόρων.  

Σε απάντηση του ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών  ανέφερε ότι τα µέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών συνήθως εκφράζουν ενδοιασµούς για την παραχώρηση 
διακριτικής εξουσίας στο ∆ιευθυντή του ΤΕΠ και απορρίπτουν ή τροποποιούν τις προτεινόµενες 
από την Κυβέρνηση νοµοθετικές ρυθµίσεις, σε τρόπο που ο επιδιωκόµενος στόχος να µην 
επιτυγχάνεται στον µέγιστο δυνατό βαθµό.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι η εισήγηση µου βρίσκει 
σύµφωνους τόσο το Υπουργείο του όσο και το ΤΕΠ και για το σκοπό αυτό θα καταβληθούν εκ νέου 
προσπάθειες προς τη Βουλή ώστε να γίνουν οι δέουσες τροποποιήσεις.  
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Έντυπα µεταβίβασης/µεταβολής ακίνητης περιουσίας – Ν313.   

Προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας.  Στο έντυπο Ν313 φαίνεται εκτός από το τίµηµα πώλησης που 
δηλώθηκε στο Τµήµα από τους συµβαλλόµενους, για σκοπούς φορολογίας κεφαλαιουχικών 
κερδών, και η υπολογισθείσα αγοραία αξία του ακινήτου η οποία καθορίστηκε από το 
Κτηµατολόγιο κατά την µεταβίβαση. 

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο Κλάδο Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών του 
Επαρχιακού Γραφείου Φόρου Εισοδήµατος Λευκωσίας αναφορικά µε τα έντυπα 
µεταβίβασης/µεταβολής ακίνητης περιουσίας Ν313, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
τιµές πώλησης δηλώνονται µειωµένες από τους συµβαλλόµενους προφανώς για αποφυγή 
καταβολής αυξηµένων φόρων (κεφαλαιουχικών κερδών ή εισοδήµατος) ή και µεταβιβαστικών 
τελών. 

Εισηγήθηκα όπως σε περιπτώσεις πώλησης ακινήτου µε σηµαντική αξία και όπου η εκτίµηση του 
Κτηµατολογίου είναι κατά πολύ ψηλότερη από τη δηλωθείσα αξία, το Τµήµα να προβαίνει σε 
έρευνα κατά πόσο αιτιολογείται η διαφορά καθώς και σε φορολογική διερεύνηση των 
συµβαλλοµένων. 

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι το θέµα έχει επανειληµµένα απασχολήσει το Τµήµα και για την 
αντιµετώπιση του προωθεί νοµοθετική ρύθµιση.  Μέχρι σήµερα, η νοµοθετική ρύθµιση εκκρεµεί. 

4.56 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

Υπερωριακή απασχόληση.  

(α)  Το ύψος της υπερωριακής αποζηµίωσης ανήλθε κατά το 2007 σε £2.555.149, σε σύγκριση µε 
£2.623.714 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £68.565 ή ποσοστό 2,6%.  Το σύνολο των ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης ήταν 225 590, σε σύγκριση µε 204 206 το 2006, από τις οποίες οι 
101 306 ήταν χρεώσιµες.  Τα έσοδα από τις χρεώσιµες ώρες ήταν £1.345.900 και το αντίστοιχο 
κόστος £1.274.567.  Από την 1.1.2007 τέθηκε σε ισχύ το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) 
∆ιάταγµα του 2007 (Κ.∆.Π. 218/2007) µε το οποίο αναθεωρήθηκαν τα τέλη για το 2007 και θα 
αναπροσαρµόζονται κάθε έτος βάσει του πληθωρισµού του προηγούµενου έτους.  H µη χρεώσιµη 
υπερωριακή εργασία, αφορά κυρίως σε εργασία στα αεροδρόµια και στα σηµεία ελέγχου των 
οδοφραγµάτων. 

Σύµφωνα µε τη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος η υπερωριακή απασχόληση βρίσκεται κάτω από στενή 
και συνεχή παρακολούθηση σε παγκύπρια βάση στα πλαίσια του συµφωνηµένου σχεδίου δράσης 
για έλεγχο των υπερωριών. 

(β)  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, πολλοί υπάλληλοι του Τµήµατος  
εργάζονται πέραν των 48 ωρών την εβδοµάδα, περιλαµβανοµένων των υπερωριών, που είναι το 
ανώτατο όριο εργάσιµων ωρών που προβλέπεται στον περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας 
Νόµο του 2002. 

Το Τµήµα ζήτησε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαίρεση 
από τις πρόνοιες του Νόµου, και η Επιτροπή συµφώνησε όπως δοθεί εξαίρεση για το προσωπικό 
το οποίο ασχολείται µε θέµατα διερεύνησης, πρόληψης και καταστολής τελωνειακών αδικηµάτων. 
Το Τµήµα ετοίµασε σχετικό τροποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο απέστειλε στην Νοµική Υπηρεσία 
για επεξεργασία στις 28.04.2004.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις µε τα 
αρµόδια Τµήµατα (Τµήµα Εργασίας, Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού) και µε την 
συνδικαλιστική πλευρά για τελική διευθέτηση του θέµατος.   

∆ηλωτικά εισαγωγής. Από την 1.5.2004, τα δηλωτικά εισαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
νέο ολοκληρωµένο µηχανογραφηµένο σύστηµα «Θησέας» το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το 
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σύστηµα διασαφήσεων εισαγωγής.   Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2007 στο Τελωνείο Λεµεσού 
κατατέθηκαν 2 821 δηλωτικά εισαγωγής από τα οποία 915 ήταν σε εκκρεµότητα κατά την 
ηµεροµηνία του ελέγχου.  Επίσης βρίσκονταν σε εκκρεµότητα 595 δηλωτικά εισαγωγής 
προηγούµενων ετών.  Τα δηλωτικά εισαγωγής θα έπρεπε να είναι κλειστά αφού σύµφωνα µε το 
Νόµο ο χρόνος που παρέχεται για να πάρουν τα εµπορεύµατα τελικό προορισµό είναι 45 ηµέρες 
από την κατάθεση του δηλωτικού και θα έπρεπε να κατατεθούν διασαφήσεις για όλα τα 
εµπορεύµατα.  Το Τµήµα αποδίδει τις εκκρεµότητες στις διασαφήσεις εισαγωγής 
αποµαδοποιηµένων φορτίων ή κοινοτικών φορτίων όπου δεν γίνεται αυτόµατα διασύνδεση και 
διαγραφή των σχετικών φορτωτικών από το δηλωτικό και απαιτείται καταχώριση δια χειρός. 

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι οµάδα λειτουργών ασχολείται αποκλειστικά µε τον έλεγχο των υπό 
αναφορά δηλωτικών και οι εκκρεµότητες που παρουσιάζονται στο µηχανογραφηµένο σύστηµα 
έχουν ήδη ελεγχθεί και στην πλειονότητα τους διευθετηθεί. 

Αποθήκες Αποταµίευσης. 

(α)  Επιτόπιος έλεγχος Αποθηκών.  Κατά το 2007 σηµειώθηκε αύξηση στον αριθµό των 
επιτόπιων ελέγχων Αποθηκών Τελωνειακής Αποταµίευσης συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια.  
Εν τούτοις δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της πραγµατοποίησης δύο τουλάχιστον ελέγχων σε κάθε 
Αποθήκη ανά έτος, σύµφωνα µε την καθορισµένη πολιτική του Τµήµατος.  Το Τµήµα µε 
πληροφόρησε ότι ο νέος στόχος που έχει καθοριστεί για το 2008 είναι η διενέργεια επιλεκτικών 
ελέγχων σε όλες τις αποθήκες τουλάχιστον µία φορά ετησίως και όπου υπάρχει ανάγκη ή ψηλό 
δασµοφορολογικό ενδιαφέρον να διεξάγονται περισσότεροι ή και πλήρεις έλεγχοι. 

(β) Έλεγχος και κλείσιµο φακέλων αποθεµάτων στο µηχανογραφικό σύστηµα. 
Παρατηρήθηκε ότι δεν γίνεται έλεγχος των τριµηνιαίων καταστάσεων κλειστών φακέλων που 
δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των Αποθηκών και συµφιλίωση µε τα υπόλοιπα στο µηχανογραφικό 
σύστηµα «Θησέας».  

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι στα πλαίσια ειδικών οδηγιών διεξάγεται συστηµατικά έλεγχος για 
βεβαίωση της νόµιµης διευθέτησης των αποταµιευµένων εµπορευµάτων.  Επίσης έλεγχος και 
κλείσιµο αποθεµάτων διενεργείται και κατά το στάδιο διερεύνησης των αποτελεσµάτων των 
αποθεµατικών ελέγχων των αποθηκών. 

(γ)  Αποθήκη Α513200CY.  Η άδεια λειτουργίας της πιο πάνω Αποθήκης ανακλήθηκε στις 
10.10.2005, λόγω του ότι η ασφαλιστική εταιρεία πληροφόρησε το Τµήµα για την πρόθεση της να 
ακυρώσει το Γενικό Εγγυητήριο Έγγραφο της Αποθήκης που έληγε στις 9.6.2005, και δόθηκε 
διορία ενός µηνός για να λάβουν τα εµπορεύµατα νέο τελωνειακό προορισµό.  Στις 30.11.2006 το 
Τµήµα έκδωσε 150 βεβαιώσεις τελωνειακής και άλλης οφειλής ύψους £1.684.999 βάσει των 
αποθεµάτων που παρουσίαζε το µηχανογραφηµένο σύστηµα των αποθηκών αφού οι 
προσπάθειες που έγιναν για φυσική καταµέτρηση των εµπορευµάτων δεν καρποφόρησαν. 

Από τον έλεγχο του σχετικού φακέλου φαίνεται ότι το όλο θέµα δεν αντιµετωπίστηκε αποφασιστικά 
και ακολουθήθηκαν λανθασµένες διαδικασίες µε αποτέλεσµα να µη διευθετηθεί έγκαιρα.  Η 
εταιρεία κατέθεσε προσφυγή σχετικά µε τις βεβαιώσεις τελωνειακής οφειλής στις 20.4.2007 ενώ 
στις 18.5.2007 εκδόθηκε Ειδοποίηση ∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης της. 

Στις 20.12.2007 το Τµήµα αποφάσισε όπως γίνει άµεση καταµέτρηση των αποθεµάτων, ανάκληση 
των 150 βεβαιώσεων και ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας για την πρόθεση του Τµήµατος να 
ανακαλέσει τις βεβαιώσεις και εκδώσει νέες βεβαιώσεις στη βάση των ελλειµµάτων που θα 
προκύψουν από την καταµέτρηση. 

Το Μάρτιο 2008 συµπληρώθηκε η καταµέτρηση των αποθεµάτων και έγιναν 8 βεβαιώσεις 
συνολικού ποσού €36.200 αφού διαφάνηκε ότι τα ελλείµµατα είναι πολύ µικρότερης κλίµακας από 
αυτά που παρουσιάζονται στο µηχανογραφικό σύστηµα. 
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Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι η κατ΄ αρχήν ετοιµασία και αποστολή βεβαιώσεων τελωνειακής και 
άλλης οφειλής βάσει των στοιχείων του µηχανογραφικού συστήµατος κρίθηκε υπό τις περιστάσεις 
ενδεδειγµένη δεδοµένης της άρνησης του διαχειριστή για συµµόρφωση και των ανεπιτυχών 
προσπαθειών για πλήρη έλεγχο αποθεµάτων.  Περαιτέρω τα καταµετρηθέντα αποθέµατα 
κατασχέθηκαν ως υποκείµενα σε δήµευση και ως εκ τούτου έγινε ανάκληση των βεβαιώσεων που 
αφορούσαν. 

Εµπορευµατοκιβώτια υπό µεταφόρτωση. Από τον έλεγχο της διαδικασίας 
µετασυσκευασίας/συσκευασίας εµπορευµατοκιβωτίων υπό µεταφόρτωση παρατηρήθηκε ότι έξι 
εµπορευµατοκιβώτια τα οποία εισήχθηκαν από χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 
2006 και περιείχαν τσιγάρα, κατά την επανεξαγωγή τους δηλώθηκε στο δηλωτικό εξαγωγής 
διαφορετικό περιεχόµενο (όπως λάστιχα, τσάντες), και διαφορετική καταγωγή (κυπριακά αντί υπό 
διαµετακόµιση).  Τα εµπορευµατοκιβώτια εξήχθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σχετικά 
µε την όλη διαδικασία επανασυσκευασίας και επανεξαγωγής παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Η µετασυσκευασία έγινε µετά από αίτηση του εισαγωγέα στην Αρχή Λιµένων και εφόσον 
εξασφάλισε άδεια φόρτωσης από την Αρχή Λιµένων και το Τµήµα Τελωνείων.  Η διαδικασία έγινε 
στην παρουσία λειτουργού της Αρχής Λιµένων ο οποίος ενηµέρωσε το µηχανογραφηµένο 
σύστηµα λειτουργίας λιµενικών εργασιών (CYPOS) όσον αφορά την καταγωγή (status) των 
εµπορευµατοκιβωτίων. 

(ii) Το Τελωνείο Λεµεσού δεν ενηµέρωσε το Αρχιτελωνείο σχετικά µε την παραχώρηση άδειας 
φόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων.  Σύµφωνα µε την καθορισµένη διαδικασία όπως 
αναφέρεται σε επιστολή της ∆ιευθύντριας του Τµήµατος προς τον Ανώτερο Τελωνειακό 
Λειτουργό Λεµεσού, ηµεροµηνίας 26.8.2004, όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στο 
Γραφείο Εξαγωγών του Σταθµού για εξασφάλιση άδειας φόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων 
καπνικών προϊόντων υπό µεταφόρτωση, θα πρέπει να αποστέλλονται αυθηµερόν µε 
τηλεοµοιότυπο στον Τοµέα ∆ιερευνήσεων και Συστήµατος Πληροφοριών του Αρχιτελωνείου. 

(iii) Τα ∆ηλωτικά Εξαγωγής κατατέθηκαν στην Αρχή Λιµένων και στο Τελωνείο µετά την 
αναχώρηση του πλοίου, σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004 ο οποίος αναφέρει ότι το ∆ηλωτικό κατατίθεται από τον πλοίαρχο ή τον αντιπρόσωπο του 
πριν από τον απόπλου.  

(iv) ∆εν έγινε έλεγχος στα δηλωτικά εξαγωγής και αντιπαραβολή των στοιχείων µε την Πρόθεση 
Φόρτωσης που κατατέθηκε για τη µετασυσκευασία, ειδικά εφόσον τα εµπορευµατοκιβώτια 
περιείχαν τσιγάρα. 

∆ιαπιστώθηκε ότι το Τµήµα διερευνά µία επιπλέον περίπτωση εµπορευµατοκιβωτίου το οποίο 
κατασχέθηκε πριν την φόρτωση του στο πλοίο για επανεξαγωγή και δύο περιπτώσεις 
εµπορευµατοκιβωτίων που είχαν µετασυσκευαστεί και παρέµειναν ως υπερήµερα στις αποθήκες 
της Αρχής Λιµένων.  Από το Νοέµβριο του 2006 το Τµήµα έχει θέσει σε εφαρµογή νέες διαδικασίες 
για την παρακολούθηση των εµπορευµατοκιβωτίων υπό µεταφόρτωση  µε περιεχόµενο καπνικά 
προϊόντα.    

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι στα πλαίσια των προσπαθειών του για αποτελεσµατικότερο έλεγχο 
όλων των υπό µεταφόρτωση φορτίων, όπως και αποφυγή στο µέγιστο δυνατό βαθµό του 
ενδεχοµένου διάπραξης λαθρεµπορίου, µελέτησε σε βάθος όλες τις παραµέτρους του θέµατος 
(όπως έκδοση άδειας φόρτωσης, κατάθεση προδηλωτικού, έγκαιρη κατάθεση δηλωτικού εξαγωγής 
µέχρι και κλείσιµο δηλωτικών εξαγωγής), στα πλαίσια της ισχύουσας τελωνειακής νοµοθεσίας, µε 
βάση την ανάλυση κινδύνου και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του θεσµού των υπό 
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διαµετακόµιση εµπορευµάτων, προχώρησε στο σχεδιασµό νέας διαδικασίας που αναµένεται να 
τεθεί άµεσα σε εφαρµογή και διέπει λεπτοµερώς τις περιπτώσεις µεταφόρτωσης ή επανεξαγωγής 
µη κοινοτικών εµπορευµάτων (goods in transit) από την προσωρινή εναπόθεση των λιµένων 
(χωρίς ή και µετά από επανασυσκευασία), όπως επίσης και της διακίνησης κοινοτικού φορτίου µε 
προορισµό άλλα κράτη µέλη µέσω των λιµανιών. 

Μέρος Β 

Οφειλές από εταιρεία.  Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη Έκθεση µου, εταιρεία που 
λειτουργούσε ως τελωνειακός πράκτορας κατέθεσε επιταγές συνολικού ποσού £566.111 για 
τελωνισµό εµπορευµάτων το 2004, οι οποίες ήταν ακάλυπτες.  Οι επιταγές έγιναν δεκτές παρόλο 
που η εταιρεία είχε ειδοποιήσει το Τµήµα προηγουµένως  ότι η τράπεζα είχε τερµατίσει την ισχύ του 
εγγυητηρίου της.  

Από τις ενέργειες του Τµήµατος έχει εισπραχθεί µέρος της οφειλής, ενώ παραµένει ανείσπρακτο το 
υπόλοιπο ποσό ύψους £154.638, για την είσπραξη του οποίου έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα. 

Σηµειώνεται επίσης ότι µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος των 
φακέλων αποθεµάτων για τη διακρίβωση τυχόν ελλειµµάτων στα αποθέµατα που είχε η εν λόγω 
εταιρεία, ενώ αριθµός φακέλων δεν έχουν εντοπιστεί. 

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι ο έλεγχος έχει στο µεταξύ ολοκληρωθεί.  Σε αριθµό φακέλων 
εντοπίστηκαν διαφορές που έχουν διερευνηθεί και για είσπραξη των οφειλών τροχιοδροµείται η 
αποστολή εκ των υστέρων βεβαίωσης τελωνειακής και άλλης οφειλής.  Σχετικά µε µικρό αριθµό 
φακέλων που δεν έχουν εντοπιστεί θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα περιλαµβανοµένης και 
της αναδηµιουργίας των φακέλων αποθεµάτων για διαπίστωση τυχόν ελλειµµάτων.  

Έλεγχος φακέλων αποθεµάτων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, από τον 
έλεγχο των χειρόγραφων µητρώων φακέλων αποθεµάτων στο Τελωνείο Λευκωσίας και Τελωνείο 
Λεµεσού διαπιστώθηκε ότι σηµαντικός αριθµός χειρόγραφων φακέλων παρουσιάζει εκκρεµότητες 
ενώ ένας µεγάλος αριθµός φακέλων δεν έχουν εντοπιστεί. Εξέφρασα την άποψη ότι το Τµήµα θα 
πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για ανεύρεση ή αναδηµιουργία των φακέλων και για 
ολοκλήρωση του ελέγχου των κλειστών φακέλων αποθεµάτων, µε προτεραιότητα στους φακέλους 
που αφορούν προϊόντα ψηλής δασµολογικής αξίας.   

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι ο έλεγχος συνεχίζεται µε εντατικό ρυθµό και για όσους φακέλους δεν 
έχουν εντοπισθεί λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα υπό τις περιστάσεις µέτρα, περιλαµβανοµένης 
και της αναδηµιουργίας των φακέλων µε προτεραιότητα στους φακέλους που αφορούν προϊόντα 
ψηλού δασµοφορολογικού ενδιαφέροντος.  

Μηχανογραφηµένο σύστηµα Αποθηκών.  Το µηχανογραφηµένο σύστηµα Αποθηκών 
εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζει σωστά τα υπόλοιπα 
των αποταµιευµένων εµπορευµάτων.  Επίσης ο έλεγχος που διενεργείται από το Τµήµα στους 
φακέλους αποθεµάτων που τηρούνται στις Αποθήκες είναι περιορισµένος.   Το Τµήµα θα πρέπει 
να λάβει µέτρα για διόρθωση των λαθών και για τη σωστή τήρηση των στοιχείων στο σύστηµα.  

Το Τµήµα µε πληροφόρησε ότι η δυνατότητα αποδοχής από το σύστηµα διαφοροποίησης των 
µονάδων µέτρησης δεν αποτελεί αδυναµία των παραµέτρων του συστήµατος αλλά έγινε µετά την 
1.5.2004 τροποποίηση στο σχεδιασµό του συστήµατος ώστε να είναι ευέλικτο για να µπορεί να 
καλύψει την πιθανότητα διαφοροποίησης των µονάδων ή κωδικών σύµφωνα µε το Ολοκληρωµένο 
Κοινοτικό ∆ασµολόγιο.  Το πρόβληµα των λανθασµένων καταχωρίσεων οφείλεται στη µη ορθή 
τήρηση των σχετικών οδηγιών και λαµβάνονται µέτρα για αντιµετώπιση του. 
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Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

Μέρος Α 

Εισπράξεις.  Οι εισπράξεις φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) κατά το 2007 ανήλθαν σε 
£1.021,2 εκ., σε σύγκριση µε £857,6 εκ. το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £163,6 εκ. ή 19%. Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εγγεγραµµένων προσώπων στο µητρώο Φ.Π.Α. κατά 
6,9%, στην αύξηση ορισµένων συντελεστών φόρου καθώς και στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4%.    
Η αύξηση σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ οφείλεται και στην αποτελεσµατικότητα των µέτρων 
είσπραξης που λαµβάνει η Υπηρεσία Φ.Π.Α. 

Καθυστερηµένοι φόροι. Στις 31.12.2007 το σύνολο των καθυστερηµένων φόρων, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων και τόκων, ήταν £93 εκ., σε σύγκριση µε £81,2 εκ. το 
2006, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £11,8 εκ. ή 14,5%. Το ποσό αυτό αποτελεί ποσοστό 1,4% των 
συνολικών εισπράξεων Φ.Π.Α. από την έναρξη εφαρµογής του µέχρι τις 31.12.2007, που 
ανέρχονται σε £6.526 εκ. Καθυστερηµένες οφειλές παρουσιάζουν 14078 Υποκείµενα στο Φόρο 
Πρόσωπα (ΥΦΠ). Η είσπραξη µεγάλου µέρους των οφειλών θεωρείται δύσκολη, αφού οφείλεται 
από πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής/εκκαθάρισης (£17,3 εκ.), από 
πρόσωπα των οποίων η εγγραφή στο µητρώο έχει ακυρωθεί (£33,4 εκ.) και από πρόσωπα που 
έχουν προσφύγει στο δικαστήριο (£4 εκ.).  Επίσης ποσό £53,6 εκ. (57,7% των οφειλών) αποτελεί 
επιβαρύνσεις και τόκους ενώ 6774 ΥΦΠ οφείλουν µόνο επιβαρύνσεις και τόκους.  Σηµειώνεται ότι 
στις καθυστερήσεις περιλαµβάνεται ποσό £20,6 εκ. που αφορά φόρο που δηλώθηκε και δεν 
καταβλήθηκε και ποσό £18,8 εκ. που αφορά φόρο και επιβαρύνσεις που βεβαιώθηκαν και δεν 
καταβλήθηκαν, παρόλο που αυτό σύµφωνα µε το Νόµο είναι ποινικό αδίκηµα.  Η Υπηρεσία 
λαµβάνει µέτρα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, για είσπραξη των οφειλών και ασκούνται 
ποινικές διώξεις εναντίον των οφειλετών που δεν τελούν υπό εκκαθάριση. 

Σύµφωνα µε την ΄Εφορο ΦΠΑ τα µέτρα είσπραξης που εφαρµόζονται από την Υπηρεσία ΦΠΑ 
επικεντρώνονται στην είσπραξη του ποσού που απαιτείται και που ανέρχεται στα £38,3 εκ. δηλαδή 
το ποσό που οφείλεται από πρόσωπα που δεν τελούν υπό εκκαθάριση/πτωχευτική διαδικασία, δεν 
έχει ακυρωθεί η εγγραφή τους στο Μητρώο ΦΠΑ και δεν έχουν προσφύγει στο ∆ικαστήριο 
εναντίον αποφάσεων της Εφόρου. Επίσης για σκοπούς αύξησης της αποτελεσµατικότητας 
είσπραξης των οφειλόµενων ποσών µε την εφαρµογή του µέτρου της κατάσχεσης αγαθών 
συνεχίζεται η εφαρµογή του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος το οποίο αποσκοπεί στην όσο 
το δυνατόν ταχύτερη όχληση υποκειµένων στο φόρο προσώπων που δε συµµορφώνονται ως 
προς τις υποχρεώσεις τους στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και καταβολής των 
οφειλόµενων ποσών φόρου. 

Επιπρόσθετα µε απόφαση έχει επιτευχθεί η µίσθωση υπηρεσιών δικηγόρων από το ελεύθερο 
επάγγελµα οι οποίοι µε πολιτικές αγωγές διεκδικούν οφειλόµενα ποσά εκ µέρους της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. και η ενίσχυση της Μονάδας Λήψης ∆ικαστικών Μέτρων µε τη µίσθωση των νοµικών 
υπηρεσιών τριών δικηγόρων τα καθήκοντα των οποίων είναι ο χειρισµός ποινικών υποθέσεων και 
αιτήσεων για διάλυση εταιρειών καθώς και η ετοιµασία και υποβολή στο Γενικό Εισαγγελέα 
εκθέσεων γεγονότων για καταχώριση πολιτικών αγωγών. 

Μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και κατ΄ εκτίµηση φορολογίες.  Στις περιπτώσεις όπου 
ΥΦΠ δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, η Υπηρεσία  προχωρεί στην επιβολή κατ΄ εκτίµηση 
φορολογίας µε βάση τα στοιχεία που έχει από προηγούµενες φορολογικές περιόδους. Οι κατ΄ 
εκτίµηση φορολογίες διαγράφονται όταν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.  Στις 31.12.2007 
6446 ΥΦΠ παρουσίαζαν οφειλές από κατ΄ εκτίµηση φορολογίες.  Παρατηρήθηκε ότι πολλά από τα 
πρόσωπα αυτά είναι ενεργά και οι κατ΄ εκτίµηση φορολογίες αφορούν ορισµένες µόνο φορολογικές 
δηλώσεις που δεν υπέβαλαν.  Η Υπηρεσία θα πρέπει να διερευνήσει τις περιπτώσεις αυτές και να 
προβεί στη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον όσων δεν συµµορφώνονται. Για τον εντοπισµό των 
οφειλετών µπορούν να ζητηθούν, βάσει του Νόµου, πληροφορίες και στοιχεία από διάφορα 
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Τµήµατα, όπως Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τµήµα 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.  

Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ ο εντοπισµός αφανών επιτηδευµατιών αποτελεί συνεχή 
δραστηριότητα κάθε Επαρχιακού Γραφείου στο µέτρο των δυνατοτήτων τους.  Επίσης 
καταβάλλεται προσπάθεια για αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται από άλλα 
Τµήµατα/Υπηρεσίες.  

Παρατηρήθηκε ότι στις κατ’ εκτίµηση φορολογίες περιλαµβάνεται ποσό £1,05 εκ. το οποίο συνιστά 
πραγµατική οφειλή αφού αφορά βεβαιώσεις φόρου που περιλαµβάνονται στις κατ’ εκτίµηση 
φορολογίες επειδή τα ΥΦΠ δεν υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις.  Επίσης περιλαµβάνεται 
ποσό £22,2 εκ. το οποίο αφορά πρόστιµα για µη υποβολή δήλωσης το οποίο επίσης συνιστά 
πραγµατική οφειλή. 

Επιστροφές φόρου.  Οι επιστροφές φόρου το 2007 ανήλθαν σε £85 εκ., σε σύγκριση µε £60 εκ. 
το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £25 εκ. ή 41,7%.  Κατά το 2007 υποβλήθηκαν 29940 
αιτήσεις από 11843 ΥΦΠ για επιστροφή φόρου.  Η Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε 450 ΥΦΠ 
(ποσοστό 3,8%) και σε 264 ΥΦΠ βεβαιώθηκε φόρος ύψους £4,1 εκ. 

Η τακτική της Υπηρεσίας µέχρι τις 31.12.2007 ήταν, όπου κρίνεται αναγκαίο, το πιστωτικό 
υπόλοιπο να µην επιστρέφεται αµέσως αλλά να παραµένει σε πίστη των ΥΦΠ για εύλογο χρονικό 
διάστηµα, ώστε να παρέχεται στην Υπηρεσία χρόνος για καλύτερη αξιολόγηση και έλεγχο. Το 
συνολικό ποσό που παραµένει σε πίστη των ΥΦΠ στις 31.12.2007 ήταν  £82,7 εκ. (£67,4 εκ το 
2006). 

Από την 1.1.2008 το πιστωτικό υπόλοιπο που παρουσιάζεται σε φορολογική δήλωση ΥΦΠ 
µεταφέρεται σε πίστη του σε µεταγενέστερη καθορισµένη φορολογική περίοδο εκτός σε ορισµένες 
περιπτώσεις και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όπου το πιστωτικό υπόλοιπο δύναται να 
επιστραφεί µε την υποβολή αίτησης από το ΥΦΠ.   

Εξέφρασα την άποψη ότι οι επισκέψεις ελέγχου για σκοπούς επιστροφής φόρου θα πρέπει να 
αυξηθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.  Από τα στοιχεία για το 2007 φαίνεται ότι από κάθε 
επίσκεψη ελέγχου προέκυψε, κατά µέσο όρο, βεβαίωση φόρου πέραν των £9.000.  

Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ η Υπηρεσία Φ.Π.Α. στα πλαίσια των δυνατοτήτων της καταβάλλει 
συνεχείς προσπάθειες για αύξηση των επισκέψεων ελέγχου που περιλαµβάνουν και επισκέψεις 
που σχετίζονται µε τις εξετάσεις αιτήσεων για σκοπούς επιστροφής φόρου.  Το γεγονός ότι κατά 
µέσο όρο προκύπτει από κάθε επίσκεψη ελέγχου βεβαίωση φόρου πέραν των £9.000 είναι 
αποτέλεσµα του τρόπου επιλογής της κάθε υπόθεσης ο οποίος βασίζεται κατά κανόνα στο βαθµό 
κινδύνου που εµπεριέχει (επιλέγονται υποθέσεις υψηλού κινδύνου).  Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερος τρόπος χρήσης των διαθέσιµων πόρων της Υπηρεσίας σε 
ανθρώπινο δυναµικό. 

Εισπρακτικά µέτρα. 

(α) Κατάσχεση αγαθών.  Κατά το 2007 τέθηκαν υπό απειλή κατάσχεσης από την Υπηρεσία 2033 
ΥΦΠ (2006 1315 ΥΦΠ) και ως αποτέλεσµα, εισπράχθηκε ποσό £8 εκ. (2006 £4,9 εκ.). 

(β) Ποινικές διώξεις.  Κατά το 2007 ασκήθηκαν 591 ποινικές διώξεις (2006 357 διώξεις). Στις 
31.12.2007 εκκρεµούσαν 421 υποθέσεις.   

Ο αριθµός των ποινικών διώξεων είναι πολύ περιορισµένος σε σχέση µε το µεγάλο αριθµό των 
ΥΦΠ που παρουσιάζουν οφειλές.  Οι καθυστερήσεις στις 31.12.2007 περιλαµβάνουν 12844 ΥΦΠ 
µε συνολικές οφειλές £71,7 εκ. τα οποία δεν είχαν καταχωρίσει προσφυγή και δεν ήταν υπό 
εκκαθάριση.  Εναντίον αυτών των προσώπων θα µπορούσαν να ασκηθούν ποινικές διώξεις. 
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Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου θα πρέπει να αυξηθούν οι ποινικές διώξεις, ενόψει 
και του γεγονότος ότι το δικαστήριο από την 1.2.2002 έχει εξουσία, εκτός από την επιβολή ποινής, 
να εκδώσει διάταγµα για εξόφληση της οφειλής. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω από την 1.11.2006 η Μονάδα Λήψης ∆ικαστικών Μέτρων ενισχύθηκε 
µε τρεις δικηγόρους µε σύµβαση, οι οποίοι µελετούν και ετοιµάζουν υποθέσεις για σκοπούς 
ποινικής και/ή αστικής διαδικασίας και εκπροσωπούν, µε οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, την 
Έφορο στα δικαστήρια.   

(γ)  Πολιτικές αγωγές.  Παρατηρήθηκε ότι το 2007 αυξήθηκαν σηµαντικά οι πολιτικές αγωγές για 
είσπραξη οφειλών.  Υποβλήθηκαν στη Νοµική Υπηρεσία 300 υποθέσεις για καταχώριση πολιτικής 
αγωγής (10 υποθέσεις το 2006).  Τέσσερεις υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους και εισπράχθηκαν οφειλές ύψους £29.445.   

Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ για σκοπούς αύξησης της αποτελεσµατικότητας είσπραξης των 
οφειλόµενων ποσών µε την εφαρµογή του µέτρου της κατάσχεσης αγαθών συνεχίζεται η 
εφαρµογή του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος το οποίο αποσκοπεί στην όσο το δυνατό 
ταχύτερη όχληση υποκειµένων στο φόρο προσώπων που δε συµµορφώνονται ως προς τις 
υποχρεώσεις τους για υποβολή φορολογικών δηλώσεων και καταβολή των οφειλόµενων ποσών 
φόρου.  Όσον αφορά στις ποινικές διώξεις η εξουσία του ποινικού δικαστηρίου να εκδίδει διάταγµα 
εξόφλησης των οφειλών δυνάµει του κατηγορητηρίου (µόνο φόρο καθότι ο πρόσθετος φόρος, οι 
χρηµατικές επιβαρύνσεις και οι τόκοι έχουν ποινικοποιηθεί από τις 14.8.2007) περιορίζετο στα 
οφειλόµενα ποσά φόρου που σχετίζοντο µε φορολογικές περιόδους που εµπίπτουν στην ισχύουσα 
περί Φ.Π.Α. νοµοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από 1.2.2002 (Ν.95(Ι)/2000).  Η εξουσία αυτή µέχρι το 
τέλος του 2007 ασκήθηκε σε δέκα περιπτώσεις τα δε δικαστικά διατάγµατα για τις επτά 
περιπτώσεις έχουν αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα (για τις υπόλοιπες τρεις ετοιµάζονται και θα 
αποσταλούν εντός των προσεχών ηµερών) για να τύχουν περαιτέρω χειρισµού για υλοποίηση 
τους από τη Νοµική Υπηρεσία.  Όσον αφορά στις πολιτικές αγωγές µε την ενίσχυση του Τοµέα 
Λήψης ∆ικαστικών Μέτρων µε τρεις δικηγόρους του ιδιωτικού τοµέα έχει επαναρχίσει η αποστολή 
εκθέσεων γεγονότων στη Νοµική Υπηρεσία για καταχώριση αγωγών µε σκοπό την είσπραξη 
οφειλόµενων ποσών από ΥΦΠ.  Σηµειώνεται ότι ο Τοµέας αυτός έχει περαιτέρω ενισχυθεί από τις 
17.6.2008 µε τρεις Λειτουργούς Φ.Π.Α. γεγονός που θα συµβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των εισπρακτικών µέτρων. 

Επισκέψεις ελέγχου.   

(α)  Η Υπηρεσία κατά το 2007 πραγµατοποίησε 381 επισκέψεις ελέγχου σε ΥΦΠ (0,5% του 
συνόλου των εγγεγραµµένων προσώπων), κατά τις οποίες βεβαιώθηκε φόρος ύψους £8 εκ., σε 
σύγκριση µε 440 επισκέψεις και βεβαίωσης φόρου ύψους £6,4 εκ. κατά το 2006 (µέσος όρος 
βεβαίωσης φόρου κατά επίσκεψη £20.943 σε σύγκριση µε £14.432 το 2006). Το σύνολο των 
επισκέψεων ελέγχου από την 1.7.1992 µέχρι 31.12.2007 ανήλθε σε 8189 (7,2% του συνόλου των 
εγγραφέντων στο µητρώο Φ.Π.Α. προσώπων), µε συνολικές βεβαιώσεις φόρου ύψους £58,4 εκ. 
Παρατηρήθηκε ότι στο 86% των επισκέψεων ελέγχου προέκυψε βεβαίωση φόρου. Εξέφρασα την 
άποψη ότι θα πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά οι επισκέψεις ελέγχου στα ΥΦΠ.  Σηµειώνεται ότι 
σύµφωνα µε το Νόµο δε µπορεί να εκδοθεί βεβαίωση φόρου µετά την πάροδο έξι ετών από το 
τέλος της καθορισµένης φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.  

Σύµφωνα µε την ΄Εφορο ΦΠΑ η Υπηρεσία προσπαθεί συνεχώς να πετύχει τόσο αύξηση του 
αριθµού όσο και βελτίωση της ποιότητας των διεξαγόµενων ελέγχων µέσω της συνεχούς 
επιµόρφωσης των Λειτουργών, της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων ελέγχων, 
της ποιοτικής αναβάθµισης του εποπτικού ελέγχου του προσωπικού, της αναβαθµισµένης 
επιµόρφωσης και συνεργασίας µε τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και της εισαγωγής και 
χρήσης στη διαδικασία επιλογής των υποθέσεων για έλεγχο µέσω µηχανογραφηµένου 
συστήµατος στη βάση αξιολόγησης όλων των υποκειµένων στο φόρο προσώπων σε σχέση µε το 
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βαθµό κινδύνου που εµπεριέχει κάθε περίπτωση.  Επίσης το πρόβληµα της µη επαρκούς 
στελέχωσης που καθιστά την αύξηση των επισκέψεων ελέγχου δύσκολη αναµένεται να αµβλυνθεί 
µετά την πλήρωση που έγινε εντός του 2008 46 νέων θέσεων φοροθετικού προσωπικού και 44 
άλλων θέσεων που η διαδικασία πλήρωσης τους έχει τροχιοδροµηθεί.  

(β)  Κατά το 2008 έγιναν επισκέψεις ελέγχου σε δύο εταιρείες ανάπτυξης γης στις οποίες έγινε 
βεβαίωση φόρου ύψους €246.496 και €803.032 αντίστοιχα.  Η βεβαίωση προέκυψε από το 
γεγονός ότι οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι εταιρείες για έκδοση πολεοδοµικής άδειας λίγες µέρες 
πριν την εφαρµογή του περί Φ.Π.Α. Νόµου 2000-2004 (1.5.2004), δεν ήταν δεόντως 
συµπληρωµένες. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οι επισκέψεις ελέγχου σε εταιρείες ανάπτυξης γης θα πρέπει να 
αυξηθούν εφόσον υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν από διάφορες 
εταιρείες ανάπτυξης γης εσπευσµένα, και σε πολλές περιπτώσεις µαζικά, λίγο πριν την έναρξη 
εφαρµογής του πιο πάνω Νόµου δεν είναι δεόντως συµπληρωµένες, όπως απαιτείται στο Νόµο 
και εποµένως οι πωλήσεις οικιστικών µονάδων υπόκεινται στην επιβολή Φ.Π.Α. 

Όπως µε πληροφόρησε η Έφορος η Υπηρεσία Φ.Π.Α. εξετάζει σε συνεργασία µε την αστυνοµία 
µετά από σχετικές οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα συνολικά εννέα εταιρείες ανάπτυξης γης που 
υπέβαλαν αιτήσεις για πολεοδοµική άδεια πριν τις 30.4.2004.  Παράλληλα στα πλαίσια 
αξιολόγησης υποθέσεων για σκοπούς επιλογής για διεξαγωγή ελέγχων έχουν επιλεγεί κατά 
προτεραιότητα εταιρείες ανάπτυξης γης λαµβανοµένου υπόψη του πιθανού υψηλού κινδύνου που 
περιέχει ο τοµέας αυτός δραστηριότητας. 

(γ)  Κατά το 2007 διεκπεραιώθηκαν από τον Τοµέα ∆ιερευνήσεων και Συµµόρφωσης 31 υποθέσεις 
φοροδιαφυγής οι οποίες κατέληξαν σε βεβαίωση φόρου και επιβολή συµβιβαστικού προστίµου 
από την Έφορο ύψους £2.271.688 και £558.810 αντίστοιχα.  

Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ οι βεβαιώσεις φόρου δεν περιέχουν αναγκαστικά για όλα τα ποσά 
και πιθανή διάπραξη ποινικών αδικηµάτων έτσι ώστε να είναι δυνατό σύµφωνα µε το Νόµο να 
επιβληθεί συµβιβαστικό ποσό.  Εποµένως η αντιστοιχία ποσού βεβαίωσης µε συµβιβαστικό ποσό 
δεν είναι δυνατή. 

(δ) Παρατηρήθηκε ότι τα ΥΦΠ παρόλο που έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν την Έφορο για 
αλλαγές σε ουσιώδη στοιχεία της επιχείρησης τους(π.χ. επέκταση των εργασιών, προσθήκη νέων 
κλάδων επιχείρησης, κ.λπ.) ως επί το πλείστον δεν το πράττουν, µε αποτέλεσµα το µητρώο να µην 
παρουσιάζει τα πραγµατικά δεδοµένα για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του κάθε ΥΦΠ. Είναι 
σηµαντικό, για σκοπούς επιλογής των ΥΦΠ για διενέργεια επίσκεψης ελέγχου, όπως τα στοιχεία 
που τηρούνται από την Υπηρεσία είναι ορθά και αξιόπιστα και θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για 
συµµόρφωση των ΥΦΠ µε την πιο πάνω υποχρέωση. 

Όπως µε πληροφόρησε η Έφορος ΦΠΑ η Υπηρεσία Φ.Π.Α. εφαρµόζει διαδικασία ενηµέρωσης του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος της όταν ενηµερώνεται από υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα για 
τυχόν αλλαγές σε στοιχεία της επιχείρησης τους.  Επιπρόσθετα αλλαγές στα στοιχεία, εάν 
υπάρχουν, ελέγχονται και κατά τη διενέργεια επισκέψεων ελέγχου σε επιχειρήσεις που κατά 
καιρούς πραγµατοποιούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας. 

Για σκοπούς υπενθύµισης των Υ.Φ.Π. η Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει εκτυπώσει σε όλους του φακέλους 
µε τους οποίους αποστέλλει έντυπα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σχετική ειδοποίηση µε την 
οποία πληροφορεί τα Υ.Φ.Π. να ενηµερώνουν την Έφορο ΦΠΑ για οποιεσδήποτε αλλαγές στα 
στοιχεία της επιχείρησης τους. 

Εντός του Νοεµβρίου 2008 προγραµµατίζεται η εκτύπωση και αποστολή σε όλα τα Υ.Φ.Π. 
επίσηµης ανακοίνωσης µε την οποία θα προτρέπονται να ενηµερώνουν έγκαιρα την Υπηρεσία 
Φ.Π.Α. για τυχόν αλλαγές στα δεδοµένα τους.  Αυτό θα επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 
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Εναρµόνιση µε το Κοινό Σύστηµα ΦΠΑ. 

Παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν γίνει ακόµη ενέργειες για πλήρη εναρµόνιση της νοµοθεσίας και 
εφαρµογή των προνοιών της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, 
σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, µε ενδεχόµενο η ∆ηµοκρατία να υποστεί 
κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σύµφωνα µε την πιο πάνω Οδηγία η Κύπρος είχε το δικαίωµα να απαλλάσσει τις  παραδόσεις 
γηπέδων προς οικοδόµηση από την επιβολή ΦΠΑ µέχρι τις 31.12.2007.  Η τακτική αυτή 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα χωρίς να έχει εξασφαλιστεί γραπτή συγκατάθεση για παράταση της 
παρέκκλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ το όλο θέµα αφορά λήψη πολιτικής απόφασης. 

Φοροδιαφυγή. 

(α)  Εγγραφή στο µητρώο ΦΠΑ  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η εγγραφή στο µητρώο Φ.Π.Α. είναι 
υποχρεωτική όταν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις £9.000. Αυτό σηµαίνει ότι ουσιαστικά όλα τα 
πρόσωπα που διεξάγουν επιχείρηση, νοµικά ή φυσικά, θα πρέπει να είναι γραµµένα στο µητρώο. 
Η Υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθµό συµµόρφωση µε το Νόµο.  Σύµφωνα µε την Έφορο ΦΠΑ  
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες εγγραφής Υ.Φ.Π. στο µητρώο Φ.Π.Α. 

(β)  Νοµική ευθύνη καταναλωτή.  Για το σκοπό της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής από τη µη 
έκδοση φορολογικού τιµολογίου, η Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη και τις εµπειρίες άλλων χωρών, 
ετοίµασε Κανονισµούς σύµφωνα µε τους οποίους οι καταναλωτές θα έχουν την ευθύνη 
εξασφάλισης φορολογικού τιµολογίου κατά τις συναλλαγές τους. Με βάση τους Κανονισµούς, τα 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα υποχρεούνται να εκδίδουν νόµιµες αποδείξεις για τις λιανικές πωλήσεις 
και ο καταναλωτής υποχρεούται να απαιτεί νόµιµη απόδειξη. Οι Κανονισµοί κατατέθηκαν στη Βουλή 
αφού εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Τον Οκτώβριο 2007 ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου Οικονοµικών µε επιστολή του προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων 
τον πληροφόρησε ότι οι Κανονισµοί αποσύρονται.  

(γ)  Υπολογισµός φοροδιαφυγής.  Σύµφωνα µε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/527/EC 
ηµεροµηνίας 24.7.1998, τα κράτη µέλη πρέπει να υπολογίζουν το ποσό της διαφυγής της πληρωµής 
Φ.Π.Α. χωρίς τη συµµετοχή των αγοραστών.  Ο υπολογισµός βασίζεται στον υπολογισµό των 
θεωρητικών εσόδων Φ.Π.Α., και στην ανάλυση της διαφοράς µε τα πραγµατικά έσοδα Φ.Π.Α.  Ο 
υπολογισµός των θεωρητικών εσόδων Φ.Π.Α. βασίζεται στα µακροοικονοµικά δεδοµένα (ΑΕΠ) 
λαµβάνοντας υπόψη τους διάφορους συντελεστές για τα διάφορα προϊόντα/υπηρεσίες. 

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. δεν έχει προβεί στον πιο πάνω υπολογισµό επειδή δεν διαθέτει τους απαιτούµενους 
πόρους και την τεχνογνωσία για να προβεί στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων.  Η 
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όρισε ξένο συµβουλευτικό 
οίκο να διεξάγει σε βάθος µελέτη µε σκοπό να αναλύσει και προσδιορίσει το µέγεθος της φοροδιαφυγής 
σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε.   Η µελέτη βρίσκεται υπό εξέλιξη. 

4.57 ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Νέο σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού στην Κυπριακή ∆ηµόσια Υπηρεσία.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 53669 ηµερ. 16 Μαΐου 2001 αποφάσισε την ανάθεση υπηρεσιών 
για το σχεδιασµό, εφαρµογή, παρακολούθηση και εποπτεία του Συστήµατος Αξιολόγησης 
Προσωπικού στην Κυπριακή ∆ηµόσια Υπηρεσία, σε ιδιωτικό οίκο µε επιτροπή καθοδήγησης.  Η 
κατακύρωση της σχετικής προσφοράς έγινε στις 15.11.2001.  Σύµφωνα µε τους όρους της 
προσφοράς, το Σύστηµα θα ολοκληρωνόταν µέχρι τις 30.11.2002, µε σκοπό να τεθεί σε εφαρµογή 
από την 1.1.2003.  Το όλο έργο περιελάµβανε τρεις φάσεις από τις οποίες µόνο η πρώτη 
ολοκληρώθηκε η οποία αφορούσε στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και υποβολή συγκεκριµένου νέου 
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συστήµατος αξιολόγησης.  Ζήτησα όπως πληροφορηθώ τους λόγους της µεγάλης καθυστέρησης 
και σηµείωσα ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κύπρου 2007-2013, περιλαµβάνεται η 
ανάπτυξη νέου συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης στα πλαίσια της προσπάθειας για την 
αύξηση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών, το αρχικό προσχέδιο 
του νέου συστήµατος αξιολόγησης, έτυχε επεξεργασίας από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού και βάσει των συστάσεων που έγιναν προς τον ιδιωτικό οίκο, ετοιµάστηκε νέο 
προσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο (αρ. απόφασης 60.520) στις 
7.7.2004.   

Όπως πληροφορήθηκα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος µε την ΠΑ.ΣΥ.∆Υ.  Για το σκοπό αυτό έχει 
συσταθεί µικτό κλιµάκιο, το οποίο συµφώνησε αρχικά σε συγκεκριµένες βασικές αρχές και στόχους 
του συστήµατος ώστε µέχρι το τέλος του 2008 να υπάρξει κατάληξη σε ένα συµφωνηµένο σχέδιο 
αξιολόγησης προσωπικού και να δροµολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για υλοποίησή του.  
Στα πλαίσια των εν λόγω διαδικασιών εντάσσεται και η καταγραφή των προνοιών του συστήµατος 
σε µορφή κανονισµών, οι οποίοι θα υποβληθούν για έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη 
συνέχεια για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Πάντως µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
Έκθεσης (Οκτώβριος 2008), δεν διαφαινόταν να υπήρχαν εξελίξεις που να υποστηρίζουν ότι µέσα 
σε δύο µήνες, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2008, όπως προβλέπει ο στόχος που τέθηκε θα υπάρξει 
κατάληξη. 

4.58 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μέρος Α 

Εκθέσεις Προόδου για τα έργα µηχανογράφησης.  Παρατήρησα ότι οι Εκθέσεις Προόδου για τα 
στρατηγικά έργα µηχανογράφησης ετοιµάζονται και υποβάλλονται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο 
Μηχανογράφησης (ΕΣΜ) και στην Υπηρεσία µου µε καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα να µη 
εξυπηρετείται ο σκοπός της έγκαιρης µελέτης και αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων. Ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής(ΤΥΠ) µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2007 ότι 
έδωσε οδηγίες για έγκαιρη ετοιµασία των εκθέσεων. Παρά ταύτα η καθυστέρηση εξακολουθεί να 
παρατηρείται όπως για παράδειγµα η Έκθεση Προόδου για την τριµηνία Ιανουαρίου-Μαρτίου 2008 
υποβλήθηκε προς το ΕΣΜ στις 14.7.2008. 

Εκθέσεις Αξιολόγησης των έργων µηχανογράφησης από τους Υπεύθυνους Λειτουργούς 
(Project Managers).  Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µετά την ολοκλήρωση ενός 
στρατηγικού έργου πρέπει να ετοιµάζεται έκθεση αξιολόγησης από τον Υπεύθυνο Λειτουργό του 
ΤΥΠ. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να επισηµανθούν τυχόν προβλήµατα και αδυναµίες κατά την 
ανάπτυξη του συστήµατος µηχανογράφησης ώστε αφενός να ενηµερωθεί το ΕΣΜ και ο 
προϊστάµενος του Τµήµατος και αφετέρου να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικά έργα. Παρατηρήθηκε 
ότι υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην ετοιµασία των εκθέσεων από τους Υπεύθυνους Λειτουργούς 
των Στρατηγικών Έργων Μηχανογράφησης της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας. Ορισµένα από τα Έργα στα 
οποία υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή των εκθέσεων προς το ΕΣΜ είναι τα ακόλουθα: 

• Έργο µηχανογράφησης του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Έργο ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 1999. Η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2006. 

• Έργο µηχανογράφησης του Υπουργείου Υγείας. Το έργο ολοκληρώθηκε το Μάιο 2004. Η 
έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε το Μάιο 2007. 

• Πληροφοριακό Σύστηµα Γης. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2000. Η έκθεση 
αξιολόγησης υποβλήθηκε το Μάρτιο 2006. 

• Έργο Επιθεώρησης Εργοστασίων. Το Έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2000. Η έκθεση 
αξιολόγησης υποβλήθηκε το Μάρτιο 2006. 
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• Έργο µηχανογράφησης του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Το Έργο 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2001. Η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε τον Ιούνιο  2007. 

• Έργο µηχανογράφησης του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. Το 
Έργο ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο 2000. Η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε το Σεπτέµβριο 
2007. 

• Έργο µηχανογράφησης του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας. Το Έργο ολοκληρώθηκε το 
Νοέµβριο 2005. Η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε το Νοέµβριο 2007. 

Ως αποτέλεσµα των παρατηρήσεων µου παρατηρήθηκε επίσπευση στην ετοιµασία, που 
εκκρεµούσε για αρκετά χρόνια, ορισµένων εκθέσεων. 

Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2007 ότι έδωσε οδηγίες σε όλους του 
Υπεύθυνους Λειτουργούς του Τµήµατος του για ετοιµασία των εκθέσεων αξιολόγησης των έργων 
µηχανογράφησης αµέσως µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του κάθε έργου. 

∆ιαδικασία Παραλαβής Έργου.  Από τον έλεγχο των συµβάσεων έργων µηχανογράφησης 
διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναµίες αναφορικά µε το σύστηµα παραλαβής Έργου: 

(α)  Η διαδικασία διορισµού και η σύσταση της Οµάδας Παραλαβής Έργου διαφέρει από Έργο σε 
Έργο. Λόγω της κρίσιµης σηµασίας που έχει το επίπεδο και η κατάρτιση των ατόµων της Οµάδας 
στην παραλαβή ενός Έργου και ιδιαίτερα στην επινόηση, κατάρτιση και εφαρµογή καταλλήλων 
σεναρίων ελέγχου της λειτουργίας και αποδοχής µηχανογραφηµένου συστήµατος, έχουµε την 
άποψη ότι η σύσταση της Οµάδας πρέπει να εγκρίνεται από το Συµβούλιο Έργου. 

(β)  Η καταγραφή των σεναρίων ελέγχου της αποδοχής Έργου, σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται 
πρόχειρα και συνοπτικά χωρίς αναλυτική περιγραφή των διεργασιών/διαδικασιών/ στόχων του 
Έργου. Η πρακτική αυτή εκτός του ότι προκαλεί προβλήµατα και καθυστερήσεις στην αποδοχή του 
Έργου δεν συµβάλλει στην παραλαβή του επιθυµητού συστήµατος, µε δυσµενείς επιπτώσεις στην 
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά του.  

(γ) Εισηγήθηκα όπως ετοιµαστεί Έντυπο Παραλαβής Έργου το οποίο να συµπληρώνεται και 
υπογράφεται από την Οµάδα και όπως η διαδικασία τελικής παραλαβής του Έργου ενσωµατωθεί 
στους Όρους Συµβολαίου και στις διαδικασίες του Τµήµατος και τελική παραλαβή του Έργου να 
γίνεται µόνο αν έχουν επιλυθεί τα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί κατά την προσωρινή 
παραλαβή ή και άλλα που έχουν προκύψει κατά την περίοδο εγγύησης. 

(δ)  ∆εν υπάρχει καθορισµένη διαδικασία για τη φύλαξη των αποτελεσµάτων των δοκιµών ελέγχου 
αποδοχής των Έργων. Εισηγήθηκα όπως καθοριστεί ο τρόπος και η διάρκεια φύλαξης των 
στοιχείων που αφορούν τα σενάρια και αποτελέσµατα των δοκιµών ελέγχου. 

Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ µε πληροφόρησε το Μάϊο 2008 µεταξύ άλλων ότι έδωσε οδηγίες όπως:  

(α) Ο διορισµός/σύσταση της Οµάδας Παραλαβής Έργου τεκµηριώνεται µε πρακτικά 
Συµβουλίου Έργου.  

(β)  Ετοιµάζεται προϊόν «Σενάρια Ελέγχου», το οποίο θα τυγχάνει ελέγχου ποιότητας και θα 
προωθείται στο Συµβούλιο Έργου σύµφωνα µε τη µεθοδολογία PRINCE που ακολουθείται από το 
Τµήµα του. 

(γ) Συµπληρώνεται έντυπο Παραλαβής Έργου σύµφωνα µε πρότυπο έγγραφο που ετοίµασε 
το Τµήµα. 

(δ) Τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµών ελέγχου, να παραδίδονται στην οµάδα συντήρησης 
του συστήµατος, για να χρησιµοποιούνται ως αναφορά σε µετέπειτα ελέγχους. 

Μηχανογράφηση Κρατικών Υπηρεσιών.  Από ελέγχους σε έργα µηχανογράφησης κρατικών 
υπηρεσιών παρατηρήθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των διαγωνισµών και 
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συµβάσεων και αδυναµίες στη διαχείριση των συµβάσεων µε επακόλουθο την επέκταση του 
κόστους και προβλήµατα στην λειτουργία των συστηµάτων µηχανογράφησης.  Οι σηµαντικότερες 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µας αφορούν τα ακόλουθα. 

(α) ∆ιαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης µελέτης για καθορισµό 
στρατηγικής για τη δηµιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης ∆εδοµένων. (Σύµβαση C2005/60).  
Λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρούντο στην αξιολόγηση των προσφορών, οι 
οποίες είχαν επιπτώσεις στην έγκαιρη διεκπεραίωση των έργων και στην αύξηση της δαπάνης 
τους, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 2.11.2005 όπως η διαδικασία αξιολόγησης 
συµπληρώνεται το αργότερο εντός 30 ηµερών µετά την υποβολή των προσφορών. 

Με επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του ΤΥΠ τον Ιανουάριο 2008, επισήµανα ότι στον πιο πάνω 
διαγωνισµό υπήρξε υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των 
προσφορών η οποία ολοκληρώθηκε 11 µήνες µετά την υποβολή των προσφορών (οι προσφορές 
υποβλήθηκαν στις 26.11.2004 και η κατακύρωση έγινε στις 25.10.2005) καθώς επίσης και ότι δεν 
υπήρξε έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για την παράταση 
της ισχύος της σύµβασης κατά ένα µήνα, σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς. 

Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ απαντώντας στις παρατηρήσεις µου µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση 
στην αξιολόγηση οφείλεται στο φόρτο εργασίας των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και 
στην έλλειψη προσωπικού.  Αναφορικά µε την παράταση της ισχύος της σύµβασης µου ανέφερε 
ότι θεωρήθηκε πως η εν λόγω τροποποίηση εµπίπτει στα όρια εξουσίας του Αρµόδιου Λειτουργού.  

(β) Σύστηµα Μηχανογράφησης του Τµήµατος Τελωνείων - Αναβάθµιση του Συστήµατος. 
Το έργο αποφασίστηκε να ανατεθεί µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης στον Προµηθευτή του 
αρχικού συστήµατος µηχανογράφησης. Η εκτίµηση της δαπάνης του έργου ήταν £150.000 ενώ η 
προσφορά υπερέβη το £1 εκ. 

Στην έκθεση αξιολόγησης της προσφοράς αναφέρεται ότι η εκτίµηση των £150.000 δεν είναι 
αντιπροσωπευτική επειδή αυτή δεν περιλαµβάνει το κόστος ανάπτυξης ορισµένων κατηγοριών 
"declarations" και το κόστος για τη µετάβαση στο Ευρώ. Παρατήρησα ότι µε βάση την ορθή 
διαδικασία έπρεπε, πριν ληφθεί η προσφορά της εταιρείας, να ετοιµαστεί αναθεωρηµένη εκτίµηση 
η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Κρατικών Υπηρεσιών για να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως βάση για διαπραγµάτευση και ότι λόγω της παράλειψης αυτής δεν ήταν δυνατό 
να εξεταστεί η λογικότητα της τιµής της προσφοράς. Παρά τις επιφυλάξεις της Υπηρεσίας µας, το 
Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών (Πρόεδρος του οποίου είναι ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου ή εκπρόσωπός του και στην παρούσα περίπτωση προεδρευόταν από 
τον εκπρόσωπο του)   έδωσε την έγκριση του για διαπραγµάτευση της προσφοράς και το θέµα 
επανασυζητήθηκε στο Συµβούλιο αρκετές φορές µέχρι το Μάρτιο 2007 οπόταν κατακυρώθηκε η 
προσφορά για προµήθεια του αναβαθµισµένου συστήµατος (χωρίς τη συντήρηση) για ποσό 
2.215.280 ευρώ. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά την κατακύρωση της προσφοράς, µε 
επιστολή του προς το ∆ιευθυντή του ΤΥΠ στις 16.4.2007 δήλωσε ότι δεν εγκρίνει τη δαπάνη για το 
εν λόγω έργο επειδή η πρόταση που εξεταζόταν από το 2005 από το Συµβούλιο αφορούσε 
τροποποίηση του υφιστάµενου συστήµατος και όχι αντικατάσταση του και είχε προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη £150.000, δηλαδή περίπου 255.000 ευρώ µόνο. Κατόπιν αυτού το Συµβούλιο σε συνεδρία 
του στις 18.4.2007 ακύρωσε το διαγωνισµό. 

Το Νοέµβριο 2007 το Τµήµα εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών για την 
ανάθεση µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης στον κυρίως υπεργολάβο του Προµηθευτή του 
αρχικού συστήµατος, των αναγκαίων τροποποιήσεων στο σύστηµα για εναρµόνιση µε τους 
Κανονισµούς της ΕU SAD 2006 (εκτιµηµένη δαπάνη 1.651.400 ευρώ για την αγορά και 1.760.000 
ευρώ για τη συντήρηση του υφιστάµενου και αναβαθµισµένου συστήµατος). 
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Η σχετική σύµβαση ανατέθηκε από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών στον 
ανάδοχο (µε τη συντήρηση) έναντι περίπου 3 εκ. ευρώ τον Ιούνιο 2008.   

Με την εν λόγω σύµβαση γίνεται προσπάθεια να περιέλθει το σύστηµα και η συντήρηση του υπό 
την ευθύνη του νέου ανάδοχου λόγω της µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του 
συστήµατος από τον προµηθευτή του συστήµατος. 

(γ) Συµβόλαιο για την Επέκταση του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ) στην Α΄ 
Οµάδα Επέκτασης.  Η πιλοτική εφαρµογή του ΣΑΓ υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 1997 – 1998 
και κάλυπτε το Υπουργείο Οικονοµικών και το ΤΥΠ, ενώ η µετά–πιλοτική εφαρµογή του ΣΑΓ 
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 1999 – 2000 σε άλλες Υπηρεσίες.  Το Εκτελεστικό Συµβούλιο 
ενέκρινε το Νοέµβριο 2002 την επέκταση του ΣΑΓ σε 5 πρόσθετες Υπηρεσίες και η σύµβαση που 
υπογράφηκε το Μάρτιο 2004 προνοούσε τη συµπλήρωση του έργου το Μάϊο 2005.  Από τον 
έλεγχο του συµβολαίου παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Σε ορισµένες Υπηρεσίες παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και αδυναµίες στο Σύστηµα και στην 
εφαρµογή του λόγω κυρίως της αρνητικής νοοτροπίας των χρηστών σχετικά µε την αναγκαιότητα 
του Συστήµατος. 

(β) Η εισαγωγή των φακέλων στην Προεδρία και στο Υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώθηκε τελικά 
περί τα τέλη Ιουνίου 2007. Η Προεδρία αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του συστήµατος 
στην Προεδρία. Για το λόγο αυτό, το ΤΥΠ αποφάσισε τη χρήση του εξοπλισµού της Προεδρίας από 
το ίδιο το ΤΥΠ. 

(γ) Η λειτουργία του συστήµατος στο Υπουργείο Εξωτερικών προγραµµατίστηκε να αρχίσει, µε 
καθυστέρηση, τον Οκτώβριο 2007. Με την έναρξη της λειτουργίας διεφάνηκαν προβλήµατα 
(αρνητική διάθεση/αντιµετώπιση χρηστών, έλλειψη συντονιστή, ανεπαρκής προετοιµασία εκ 
µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, κτλ.) τα οποία επηρέαζαν την οµαλή λειτουργία του 
Συστήµατος. Με στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν, το ΤΥΠ σε 
συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού είχαν πολλές επαφές µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο Εξωτερικών µε στόχο τη βελτίωση της κατάστασης 
χωρίς όµως σηµαντικά αποτελέσµατα. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2007 ότι αναφορικά µε τις αδυναµίες 
στην εφαρµογή του ΣΑΓ, το Τµήµα θα προωθήσει εισήγηση προς το Εκτελεστικό Συµβούλιο 
Μηχανογράφησης για λήψη µέτρων για την επιτυχή εφαρµογή του Συστήµατος στις επόµενες 
φάσεις επέκτασής του και ότι θα µελετήσει την τροποποίηση των προτύπων του ώστε να 
συνάδουν µε τις νενοµισµένες διαδικασίες για την έγκριση των αλλαγών στις συµβάσεις και τον 
έλεγχο των χρονοδιαγραµµάτων, πράγµα που δεν έπραξε ακόµα. 

Το Τµήµα υπέβαλε το Μάιο 2008 πρόταση/µελέτη προς το Εκτελεστικό Συµβούλιο για την 
οµαδοποίηση των κυβερνητικών οργανισµών (ανά Υπουργείο), για επέκταση του συστήµατος σε 
όλη τη ∆ηµόσια Υπηρεσία, λύση που θεωρείται ως τεχνοοικονοµικά η πιο συµφέρουσα.  Η 
πρόταση εξετάστηκε από το Εκτελεστικό Συµβούλιο στις 24.9.2008 και ετοιµάζεται ενηµερωτικό 
σηµείωµα προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 

(δ)  Συµβόλαιο για την εξασφάλιση ολοκληρωµένης λύσης για τη µηχανογράφηση του 
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας.  Από τον έλεγχο του Έργου Μηχανογράφησης του Τµήµατος 
Εµπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ) για το οποίο την ευθύνη είχε το ΤΥΠ προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Το σύστηµα, το οποίο έγινε επίσηµα αποδεκτό από το ΤΥΠ το Νοέµβριο 2005, στο αρχικό στάδιο 
δεν λειτουργούσε σε πραγµατικό περιβάλλον για αρκετές εργασίες µε αποτέλεσµα το όλο Έργο να 
µη εξυπηρετεί το σκοπό του και να µη υπάρχουν τα αναµενόµενα οφέλη στην αποδοτικότητα του 
Τµήµατος και την εξυπηρέτηση των πελατών του.  Το ΤΥΠ  αποδίδει τη µη ικανοποιητική 
λειτουργία του συστήµατος στην αρνητική διάθεση του προσωπικού του ΤΕΝ και σε λάθη στο 
προηγούµενο µηχανογραφηµένο σύστηµα ενώ το ΤΕΝ θεωρεί ότι το σύστηµα παρουσιάζει 
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σοβαρές αδυναµίες λόγω του ότι ο προµηθευτής δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση. 

Το ΤΥΠ µε πληροφόρησε ότι τον Ιανουάριο 2007 κλήθηκε η εταιρεία και όλες οι εκκρεµότητες 
έχουν διευθετηθεί. Παραµένει η πλήρης αξιοποίηση του υποσυστήµατος εγγραφής πλοίων που 
αφορά τις πολύπλοκες πράξεις, θέµα που θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο θα πρέπει να 
απλοποιηθεί η διαδικασία και η πρακτική που ακολουθείται σήµερα ώστε να µπορεί να ξεκαθαρίσει 
επακριβώς τι πρέπει να µηχανογραφηθεί.  Για τα θέµατα αυτά έγιναν τέσσερεις συναντήσεις στο 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων µε το Γενικό ∆ιευθυντή και τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Παρά ταύτα, από έλεγχο που έγινε στο ΤΕΝ τον Απρίλιο 2008 το σύστηµα εξακολουθεί να µην 
αξιοποιείται πλήρως. 

(ε) Προµήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωµένης λύσης για Νέο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Υγείας - Προµήθεια του λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού.  

Αρχική Σύµβαση.  Οι προσφορές για την προµήθεια του λογισµικού και την εξασφάλιση 
µηχανογραφικού εξοπλισµού υποβλήθηκαν το ∆εκέµβριο 2004 και µετά από σοβαρή καθυστέρηση 
στην αξιολόγηση και κατακύρωση της προσφοράς υπογράφηκε συµβόλαιο µε τον Ανάδοχο µε 
έναρξη τις 3.1.2007, διάρκεια υλοποίησης 12 µήνες και κόστος £11.324.930 περιλαµβανοµένου 
του κόστους της λειτουργικής υποστήριξης και ετήσιας συντήρησης για 4 έτη. 

Παρατήρησα ότι η διαδικασία λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και ανάθεσης του έργου διήρκεσε 
πέραν των 5 ετών, περίοδος που κρίνεται εξαιρετικά µεγάλη, ενώ η λειτουργία των πρώτων 
υπηρεσιών των Νέων Νοσοκοµείων Λευκωσίας και Αµµοχώστου τελικά άρχισε το Φεβρουάριο 
2006 χωρίς τη χρησιµοποίηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος. 

Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ µε πληροφόρησε ότι οι λόγοι της καθυστέρησης οφείλονται κυρίως στις 
χρονοβόρες διαδικασίες που επιβάλλονται από την νοµοθεσία και τις ιδιάζουσες συνθήκες του 
θέµατος αυτού. 

Συµπληρωµατική σύµβαση. 

Το ΤΥΠ, το ∆εκέµβριο 2007, µε προτάσεις τόσο προς την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) όσο και προς το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών 
(ΣΠΥΟ) ζήτησε έγκριση για διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τον Ανάδοχο της σύµβασης για 
σύναψη συµπληρωµατικής συµφωνίας η οποία να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα: 

(i) Πρόσθετες Υπηρεσίες: 

• ∆ηµιουργία Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών το οποίο να στελεχωθεί µε συµβούλους 
υποστήριξης από τον προµηθευτή. 

• Υποστήριξη χρηστών εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, 

• Προχωρηµένη υποστήριξη λειτουργίας και µικροαλλαγών του συστήµατος, 

• Σύνδεση των κέντρων υγείας Λευκωσίας και Αµµοχώστου στο σύστηµα, 

• ∆ιαχείριση παραποµπής εργαστηριακών εξετάσεων, διαδικτυακές υπηρεσίες προς το κοινό, 

• Πλήρης αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των ιατρικών αναλωσίµων. 

Ως λόγους για τις πρόσθετες υπηρεσίες το ΤΥΠ µεταξύ άλλων επικαλείται: 

• Την αδυναµία υποστήριξης των χρηστών από το ΤΥΠ. 

• Τη µη συµπερίληψη στη σύµβαση ενεργού εξοπλισµού και καλωδίωσης δικτύου για τη 
σύνδεση των κέντρων υγείας µε τα αντίστοιχα νοσοκοµεία. 

• Την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό µέσω διαδικτυακής πύλης. 
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(ii) Επέκταση της διάρκειας υλοποίησης της σύµβασης κατά 12 µήνες (στην υφιστάµενη 
σύµβαση προβλέπεται υλοποίηση του συστήµατος σε 12 µήνες).  Ως λόγους για την επέκταση 
της σύµβασης το ΤΥΠ µεταξύ άλλων επικαλείται: 

• Οργανωτικές παρεµβάσεις και προσαρµογές σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και των 
Νοσοκοµείων για να αποκτήσουν τη δυναµική που θα τους επιτρέπει να συνεργάζονται 
αποδοτικά. 

• Αδυναµίες στην ανάπτυξη και εφαρµογή της λύσης που αποφασίστηκε πριν από την έναρξη 
της λειτουργίας των Νοσοκοµείων.  

• Αδυναµία άµεσης αποδοχής από τους χρήστες του συστήµατος των οργανωτικών αλλαγών 
που απαιτούνται από την εισαγωγή του συστήµατος, 

• Έλλειψη προσωπικού – απουσία ειδικοτήτων για τη λειτουργία των επιµέρους τµηµάτων του 
συστήµατος, και 

• Τις καθηµερινές επαγγελµατικές υποχρεώσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

(iii) Επιπλέον δαπάνη για τις πρόσθετες υπηρεσίες που αναφέρονται στο (i) πιο πάνω, µε 
κόστος αγοράς €2.720.199 και κόστος συντήρησης για 4 έτη €795.896. 

Η ΚΕΑΑ ενέκρινε στις 21.11.2007 την επέκταση της διάρκειας υλοποίησης της σύµβασης κατά 12 
µήνες (µέχρι τις 21.1.2009) και το ΣΠΥΟ στις 27.3.2008 τις πρόσθετες υπηρεσίες και την 
επιπλέον δαπάνη όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

Έλεγχος της τιµής της συµπληρωµατικής σύµβασης.  Από τον έλεγχο των προτάσεων του 
ΤΥΠ η Υπηρεσία µου παρατήρησε το Φεβρουάριο 2008 ότι στην ανάλυση της δαπάνης υπήρχαν 
αυξηµένες ηµερήσιες χρεώσεις σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και ζήτησε όπως κατά τη 
διαπραγµάτευση της συµπληρωµατικής συµφωνίας γίνει προσπάθεια όπως οι ηµερήσιες χρεώσεις 
συµφωνηθούν στα πλαίσια της υφιστάµενης σύµβασης C2006/58 η οποία ισχύει µέχρι το τέλος 
2008.  Το ΤΥΠ πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι η εισήγηση της υλοποιήθηκε. Με 
πληροφόρησε επίσης ότι κατά τη διαπραγµάτευση η επιτροπή αξιολόγησης πέτυχε συνολική 
µείωση της τιµής της προσφοράς κατά περίπου 408.730 ευρώ.  

(στ) “Νέο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών” – Σύµβαση C2007/39.  Η 
σύµβαση αφορά την ανάπτυξη νέου συστήµατος διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών µε 
ηµεροµηνία έναρξης τις 14.5.2007 και διάρκεια ανάπτυξης του συστήµατος 9 µήνες.  Το ποσό της 
σύµβασης είναι £69.727 το οποίο περιλαµβάνει την ανάπτυξη του συστήµατος και τη συντήρηση 
του για 5 έτη. Από τον έλεγχο της σύµβασης διαπιστώθηκε ότι: 

(α) Υπάρχει καθυστέρηση περίπου 7 µηνών από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 
Ενώ ο καθορισµός των αναγκών των χρηστών θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 
2007, αυτός καθυστέρησε για 6-7 µήνες. 

(β) ∆εν είχε συνέλθει κατά τους πρώτους 7 µήνες της σύµβασης το Συµβούλιο Έργου (ΣΕ) το 
οποίο, πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου µε σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του.  

(γ) ∆εν είχε συνταχθεί κατά τους πρώτους 7 µήνες της σύµβασης µηνιαία έκθεση προόδου 
(Highlight Report) από τον Υπεύθυνο Συντονιστή. 

Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ µε πληροφόρησε το Μάρτιο 2008 ότι: 

(α) Ο πρόεδρος του ΣΕ που είναι ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τ/Κ περιουσιών 
(Υ∆ΤΚΠ) συγκάλεσε µε καθυστέρηση σύσκεψη του Συµβουλίου το ∆εκέµβριο 2007 και έκτοτε το 
Συµβούλιο συνέρχεται µια φορά το µήνα. 

(β) Στην συνεδρίαση του συµβουλίου ποιοτικής επισκόπησης του εγγράφου «Ανάλυση 
Προδιαγραφών Συστήµατος», οι εκπρόσωποι της Υ∆ΤΚΠ δήλωσαν αδυναµία να τοποθετηθούν 
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επί του εγγράφου.  Ως εκ τούτου συµφωνήθηκε να ακολουθήσει αναλυτική επεξήγηση των 
εγγράφων, διαδικασία που αποδείχτηκε πολύ χρονοβόρα. Κατά τη διαδικασία αυτή 
καταγράφηκαν από την εταιρεία αλλαγές και νέες απαιτήσεις των χρηστών.  Η µελέτη των 
αλλαγών και νέων απαιτήσεων είχε ως αποτέλεσµα περαιτέρω καθυστέρηση.  Το Συµβούλιο 
Έργου στις 20.12.2007 ενέκρινε τις αλλαγές/νέες απαιτήσεις αλλά αποφάσισε την υλοποίηση των 
απολύτως απαραίτητων αλλαγών στα πλαίσια του έργου για την διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας του συστήµατος. 

(γ) Ήταν παράλειψη που δεν ετοιµάζονταν µηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου.  Έχουν δοθεί 
οδηγίες στον Επιβλέποντα Λειτουργό του Τµήµατος για συστηµατική ετοιµασία των εν λόγω 
εκθέσεων. 

(ζ) Σύστηµα Νοµικής Πληροφόρησης.  Το Έργο άρχισε στις 14.2.2006 µε διάρκεια 24 µήνες και 
κόστος $1.993.178. Η Φάση 1 (Ανάλυση και Σχεδιασµός) δεν υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα. Συγκεκριµένα ενώ έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2006 ολοκληρώθηκε 
µε καθυστέρηση τον Ιανουάριο 2007 λόγω κυρίως της µη ικανοποιητικής ποιότητας των 
παραδοτέων προϊόντων του προµηθευτή τα οποία χρειάζονταν αναθεώρηση. Παρατήρησα επίσης 
ότι η διαδικασία συλλογής στοιχείων από τον προµηθευτή προχωρεί µε αργούς ρυθµούς και ότι 
µέχρι τον Ιούνιο 2007 δεν συµπληρώθηκε η καταχώριση του 50% των δεδοµένων, εργασία που 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου θα έπρεπε να γίνει µέχρι το Φεβρουάριο 2007. 

Ενόψει των πιο πάνω τον Ιούνιο 2007 εξέφρασα επιφυλάξεις κατά πόσο θα επιτευχθεί η 
υλοποίηση του Συστήµατος εντός του χρονοδιαγράµµατος και µε την απαιτούµενη ποιότητα και 
λειτουργικότητα. Ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που 
παρουσιάζονται στο έργο αυτό οφείλονται εξολοκλήρου στην εταιρεία και ότι σε περίπτωση που 
δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα τότε θα ζητηθούν αποζηµιώσεις από την εταιρεία σύµφωνα µε 
το συµβόλαιο. 

Τελικά, το 25% της συλλογής δεδοµένων συµπληρώθηκε µόλις τον Απρίλιο 2008 και θεωρείται 
βέβαιο ότι η εταιρεία δε θα µπορέσει να φέρει σε πέρας την εργασία της συλλογής δεδοµένων µε 
βάση τις συµβατικές της υποχρεώσεις. 

Πέραν της καθυστέρησης που παρατηρείται στη σύµβαση, διαπιστώθηκαν και άλλα προβλήµατα, 
το σηµαντικότερο των οποίων αφορά την ανάπτυξη του λογισµικού του συστήµατος το οποίο δεν 
έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου. 

Τον Ιούλιο 2008 το ΤΥΠ ζήτησε γνωµάτευση από τη Νοµική Υπηρεσία για:  

(i) Το ενδεχόµενο διακοπής της σύµβασης πριν τη λήξη της (13.8.2008) λόγω των πιο πάνω 
σοβαρών παραβάσεων του προµηθευτή, 

(ii) Την αποκοπή πληρωµών από τον προµηθευτή λόγω των καθυστερήσεων για τις οποίες 
ευθύνεται αυτός. 

Η Νοµική Υπηρεσία απάντησε ότι το ΤΥΠ δεν ακολούθησε την ενδεδειγµένη διαδικασία για έγκαιρη 
προειδοποίηση του προµηθευτή αναφορικά µε τις παραβάσεις του και την πρόθεση διακοπής της 
σύµβασης. Σχετικά µε τις αποκοπές αναφέρει ότι µε βάση τη σύµβαση µπορεί να αποκοπεί λόγω 
καθυστερήσεων µέχρι 10% της αξίας της σύµβασης. 

(η) Σύστηµα ∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων.  Το Έργο αποτελείται από τα υποέργα ∆ιοίκησης 
∆ικαστηρίων, Στενοτύπησης Πρακτικών και το σύστηµα Νοµικής Πληροφόρησης.  

Με επιστολή που απέστειλε το ΤΥΠ προς το Υπουργείο Οικονοµικών τον Ιούλιο 2001 εισηγήθηκε  
την επιλογή λύσης που να βασίζεται στο Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ). Το 
Υπουργείο τον Ιούνιο 2002 αποφάσισε όπως το θέµα εξεταστεί από το Συντονιστικό Συµβούλιο για 
την επέκταση του ΣΑΓ. Η σχετική µελέτη από τον Προµηθευτή του ΣΑΓ έγινε αποδεκτή τον 
Ιανουάριο 2004.  Το Μάιο 2005 το ΤΥΠ υπέβαλε πρόταση προς το ΕΣΜ όπως  εγκατασταθεί το 
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ΣΑΓ στα ∆ικαστήρια και οι επιπλέον ανάγκες ικανοποιηθούν µέσω ανοικτών προσφορών. Το ΕΣΜ 
αποφάσισε τον Οκτώβριο 2005 όπως υποβληθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για τη 
λήψη απόφασης, όµως το Μάιο 2006 το ΕΣΜ αποφάσισε όπως τα υποέργα ∆ιοίκησης 
∆ικαστηρίων και Στενοτύπησης Πρακτικών εξεταστούν ξεχωριστά. Για το σκοπό αυτό το ΤΥΠ 
ετοίµασε πρόταση µόνο για το σύστηµα ∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων την οποία υπόβαλε στο ΕΣΜ. Το 
ΕΣΜ το Νοέµβριο 2006 ζήτησε όπως ετοιµαστεί νέα πρόταση. 

Παρατήρησα ότι µέχρι σήµερα, 7 χρόνια µετά την απόφαση για υλοποίηση του έργου εκκρεµεί η 
προώθηση πρότασης προς το Υπουργικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση 
του έργου. 

Λειτουργική υποστήριξη.   

(α)  Γενικά.  Από το ∆ιαχειριστικό Έλεγχο της Υπηρεσίας µου, για τη Μηχανογράφηση της 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ο οποίος πραγµατοποιήθηκε το 2002 επισηµάνθηκε η ανάγκη για 
απεξάρτηση από τις εταιρείες όσον αφορά τη λειτουργική υποστήριξη. Σύµφωνα µε την εισήγηση 
µου το ΕΣΜ το Μάιο 2006 ζήτησε από το ΤΥΠ να ετοιµάσει προσχέδιο πρότασης προς το 
Υπουργικό Συµβούλιο στο οποίο να δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τις δύο πιο κάτω επιλογές: 

• παροχή λειτουργικής υποστήριξης από το ΤΥΠ, 

• παροχή λειτουργικής υποστήριξης από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Κατόπιν αυτού το ΤΥΠ εισηγήθηκε όπως η παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης στα έργα 
πληροφορικής γίνεται από µόνιµο προσωπικό του Τµήµατος, ωστόσο λόγω έλλειψης 
προσωπικού, εξακολουθεί η αγορά υπηρεσιών από τις αναδόχους εταιρείες  µε τη διαδικασία 
διαπραγµατεύσεων, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 

(β) Λειτουργική υποστήριξη του µηχανογραφηµένου συστήµατος των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η λειτουργική 
υποστήριξη του µηχανογραφηµένου συστήµατος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) 
από το 1998 µέχρι σήµερα εξαρτάται αποκλειστικά από συγκεκριµένη ιδιωτική εταιρεία, χωρίς οι 
λειτουργοί του ΤΥΠ να γνωρίζουν το σύστηµα, ώστε να είναι σε θέση να το επιβλέπουν ή/και να το 
υποστηρίζουν.  Για τη λειτουργική υποστήριξη καταβλήθηκε στην εταιρεία αυτή, µέχρι το ∆εκέµβριο 
2007, ποσό ύψους £2.199.163. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 59.613, ηµερ. 10.3.2004, ενέκρινε πρόταση του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από σύσταση του ΤΥΠ, για τη µίσθωση υπηρεσιών πέντε ατόµων 
από τον ιδιωτικό τοµέα για περίοδο τεσσάρων χρόνων, οι οποίοι θα εκπαιδεύονταν από την πιο 
πάνω ιδιωτική εταιρεία, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργικής υποστήριξης του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος των ΥΚΑ  µετά τις 13.4.2005, ηµεροµηνία κατά την οποία έληγε 
το συµβόλαιο µε την εταιρεία αυτή. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την πιο πάνω µίσθωση θα ανερχόταν σε £60.000 για τον πρώτο 
χρόνο, σε σύγκριση µε ποσό πέραν των £250.000 (χωρίς ΦΠΑ) που καταβαλλόταν µέχρι τότε στην 
ιδιωτική εταιρεία για τον ίδιο σκοπό, µε αύξηση 5% για κάθε επόµενο χρόνο. 

Παρόλο που η πρόσληψη των πιο πάνω ατόµων θα γινόταν ένα χρόνο πριν από τη λήξη του 
υφιστάµενου συµβολαίου, εντούτοις, παρά τις κάποιες προσπάθειες που έγιναν από το ΤΥΠ, µέχρι 
σήµερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε µίσθωση υπηρεσιών.  Σηµειώνεται ότι η προσφορά που 
προκηρύχθηκε για τη µίσθωση αυτή ακυρώθηκε από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου 
Οικονοµικών, καθότι οι τιµές κρίθηκαν ψηλές σε σχέση µε την προϋπολογιζόµενη δαπάνη. 
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Στις 17.6.2005 υπογράφηκε συµβόλαιο συντήρησης του µηχανογραφηµένου συστήµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την πιο πάνω ιδιωτική εταιρεία, η οποία ανέλαβε και την αναβάθµιση 
του συστήµατος που ολοκληρώθηκε µέσα στον Ιούλιο του 2005.  Η ισχύς της συµφωνίας, βάσει 
της οποίας η εταιρεία δεσµεύεται και για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, καθώς επίσης και 
να διατηρεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οµάδα υπαλλήλων µέχρι πέντε άτοµα για πιο 
άµεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, ήταν για δώδεκα (12) µήνες, µε κόστος 
Stg £255.757 και ΛΚ £18.679, µε δικαίωµα, από πλευράς της Κυβέρνησης, για ετήσια ανανέωσή 
της για περαιτέρω τρία (3) χρόνια, µε αύξηση 5% κατ΄ έτος και µε τους ίδιους υπόλοιπους όρους, η 
οποία και ανανεώθηκε για ακόµη δύο χρόνια µέχρι τις 16.6.2008. 

Με επιστολή του, ηµερ. 2.6.2006, ο ∆ιευθυντής του ΤΥΠ πληροφόρησε το ∆ιευθυντή των ΥΚΑ ότι 
το Τµήµα του θα είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη, συντήρηση και βελτίωση του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος µε οµάδα οκτώ (8) λειτουργών αµέσως µετά την υλοποίηση της 
στελέχωσης του Τµήµατός του.  Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ΤΥΠ είχε τοποθετήσει στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα Λειτουργό Πληροφορικής Α΄, δύο Λειτουργούς 
Πληροφορικής και τρεις Βοηθούς Λειτουργούς ∆ιεκπεραίωσης. 

 Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη µου Έκθεση, σηµειώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
και δεν έγιναν οι ενδεδειγµένες ενέργειες, όσον αφορά στο θέµα της λειτουργικής υποστήριξης του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος των ΥΚΑ, µε αποτέλεσµα να συνεχίζει να επιβαρύνεται το 
∆ηµόσιο µε υπέρογκα ποσά, χωρίς να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι η οµάδα των οκτώ 
λειτουργών δεν µπορεί να συµπληρωθεί, λόγω έλλειψης προσωπικού που αντιµετωπίζει το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής.   

4.59 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ  
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου προέρχονται αποκλειστικά από κρατική 
χορηγία.  Κατά το 2007 ανήλθαν σε £123.000 (£120.000 το 2006) και οι πληρωµές σε £121.133, 
σε σύγκριση µε £115.135 το 2006.  Στις 31.12.2007 το πιο πάνω Ταµείο παρουσίαζε υπόλοιπο 
£6.732 (£4.865 το 2006). 

4.60 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

Γενικά.  Σύµφωνα µε τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόµο (Ν114/88) σκοπός του Ταµείου 
είναι η παροχή ωφεληµάτων στους αναπήρους και στους εξαρτωµένους πεσόντων των ετών 1955, 
1963 και 1974, καθώς και στους αναπήρους ή τους εξαρτωµένους 
φονευθέντων/αποβιωσάντων/εξαφανισθέντων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική 
Φρουρά. 

Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία, ενώ το ύψος των 
παρεχόµενων ωφεληµάτων καθορίζεται µε Κανονισµούς.  Το Ταµείο διαχειρίζεται πενταµελής 
επιτροπή, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου ήταν £9.500.000 και οι πληρωµές £9.013.917, 
σε σύγκριση µε £10.430.300 και £10.557.468 το 2006, αντίστοιχα.  Στις 31.12.2007 το Ταµείο 
παρουσίαζε υπόλοιπο £2.082.736 (£1.596.653 στις 31.12.2006). 
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4.61 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού. 

(α) Αναπτυξιακός Προϋπολογισµός. Ο Αναπτυξιακός Προϋπολογισµός του Υπουργείου ήταν 
£50,9 εκ. και οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £45,7 εκ.. Επιπρόσθετα, εκτελέστηκαν έργα 
συνολικού ποσού £50,1 εκ. από δάνειο που σύναψε η Κυβέρνηση κατά το 2007. 

(β) Προϋπολογισµός για έργα.  Σηµαντικός αριθµός έργων που αφορούν στη βελτίωση και 
επέκταση σχολείων ή έργα υποδοµής σε σχολεία για το σχολικό αθλητισµό, παρόλο που 
συµπεριλήφθηκαν στο Επεξηγηµατικό Υπόµνηµα του Προϋπολογισµού του 2007, εντούτοις δεν 
εκτελέστηκαν το 2007, αλλά αντί αυτών εκτελέστηκαν άλλα έργα, των οποίων η εκτέλεση 
προγραµµατίστηκε σε προηγούµενα έτη. Αυτό οφείλεται, σε διάφορους λόγους όπως, µεταξύ 
άλλων, (α) στο γεγονός ότι προϋπολογίστηκαν περισσότερα έργα από όσα υπάρχει δυνατότητα να 
εκτελεσθούν µε βάση τις υφιστάµενες δυνατότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (β) 
στις χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτρίωσης/εξασφάλισης της απαιτούµενης γης, (γ) στην 
ακύρωση προσφορών και επαναπροκήρυξή τους, (δ) στην καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 
µελετών από τους ιδιώτες µελετητές και (ε) στην διαφοροποίηση  αποφάσεων.  

(γ)  Παρακολούθηση εκτέλεσης έργων.  Επανέλαβα προηγούµενη εισήγησή µου για βελτίωση 
του συστήµατος παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων του Προϋπολογισµού κάθε έτους. 

∆ιοικητική αναδόµηση του Υπουργείου. 

(α)  Στη συνέχεια του Στρατηγικού Σχέδιου Ανάπτυξης 2004-2006, στο οποίο είχε τεθεί ως στόχος, 
µεταξύ άλλων, η αντιµετώπιση των οργανωτικών, διοικητικών και λειτουργικών αδυναµιών και 
γενικά η βελτίωση της δοµής και της διαδικασίας συντονισµού στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, προωθείται η διοικητική αναδόµηση 
του Υπουργείου. Ετοιµάστηκε σχετική µελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
τις αποφάσεις αρ. 64.858 και 65.120, ηµερ.10.1.2007 και 28.2.2007, αντίστοιχα.  

(β) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Η πιο πάνω µελέτη περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης, µε βάση το οποίο, η πλήρωση των νέων θέσεων που θα δηµιουργηθούν µε την 
αναδόµηση θα γίνει τον Απρίλιο του 2009 και το πρόγραµµα επιµόρφωσης των νέων λειτουργών 
θα διαρκέσει µέχρι το 2010.  Ωστόσο, φαίνεται ότι  θα υπάρξει καθυστέρηση, αφού η διαδικασία για 
την ετοιµασία των σχεδίων υπηρεσίας βρίσκεται ακόµα στα αρχικά στάδια ενώ σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα οι νέες θέσεις θα έπρεπε να είχαν προκηρυχθεί µέχρι τον Απρίλιο 2008. 

Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

(α) Έχοντας ως στρατηγικό στόχο τον εκσυγχρονισµό και την ποιοτική αναβάθµιση της 
εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση δροµολόγησε την έναρξη του διαλόγου για τη µεταρρύθµιση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 61.602, ηµερ. 
16.2.2005, καθόρισε το πλαίσιο διεξαγωγής του διαλόγου για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, 
αφού προηγουµένως ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε (31.8.2004), η µελέτη της Επιτροπής 
Ειδικών για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και υποβλήθηκαν απόψεις/παρατηρήσεις από τους 
πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. 

Η ευθύνη παρακολούθησης και συντονισµού του διαλόγου ανατέθηκε στο Συµβούλιο Παιδείας, το 
οποίο συστάθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου στις 16.2.2005 µε σκοπό το 
συντονισµό και παρακολούθηση του διαλόγου για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, και το οποίο 
έθεσε τις προτεραιότητες. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού έκρινε ότι πολλά από τα ζητήµατα που αποτελούν αντικείµενο της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είναι αλληλένδετα και ο χειρισµός και η προώθησή τους θα πρέπει να 
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γίνονται παράλληλα.  Αναφέρεται σχετικά ότι η εφαρµογή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης επηρεάζει 
το θέµα της διοικητικής αναδόµησης η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τα θέµατα των 
αποσπάσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών και την απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από 
το διδακτικό τους χρόνο. 

Παρόλο ότι η υλοποίηση ορισµένων πτυχών της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης προχωρεί, δεν έχει 
ακόµη καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την περίοδο 2008 – 2013 µε κίνδυνο, λόγω της 
πολυπλοκότητας του θέµατος να υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήµατα στην υλοποίηση της. 

(β) Υλοποίηση Προϋπολογισµού. Η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2007 
ανέρχεται σε £1.300.000, σε σύγκριση µε £1.000.000 το 2006. ∆απανήθηκε ποσό ύψους 
£1.120.040 ή 86%,  σε σύγκριση µε £423.267 ή 42% το 2006, κυρίως για την εφαρµογή του 
θεσµού του ενιαίου ολοήµερου σχολείου στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση, του θεσµού του αθλητικού και 
του µουσικού σχολείου στη Μέση Εκπαίδευση, του θεσµού του ανοικτού σχολείου καθώς και για 
την επιχορήγηση των πρωτοετών προπτυχιακών Κύπριων φοιτητών των δηµόσιων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου, για αγορά/αναβάθµιση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.  

Εσωτερικός Έλεγχος. 

Συνεχίζουν να µην υπάρχουν τα κατάλληλα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους τοµείς 
δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, µε αποτέλεσµα να εντοπίζονται ελλείψεις και 
αδυναµίες σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των στόχων του, καθώς και στην πλήρη συµµόρφωση 
προς τις διατάξεις των Νόµων και των συναφών Κανονισµών. 

Η συνεχής στελέχωση του Υπουργείου µε έκτακτο προσωπικό και αποσπασµένους 
εκπαιδευτικούς δεν επιτρέπει σηµαντική βελτίωση, λόγω της προσωρινότητας της απασχόλησής 
τους.  

Θέµατα προσωπικού. 

(α)  Αποσπάσεις/παραχωρήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών.  Ο στόχος που τέθηκε το 2003 από το 
Υπουργικό Συµβούλιο όπως µέχρι την 1.9.2004 τερµατιστούν όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, δεν  πραγµατοποιήθηκε πλήρως, τουλάχιστον όµως 
τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των αποσπάσεων έχει περιοριστεί σε ανάγκες που σχετίζονται µε 
διδακτικό/εκπαιδευτικό έργο. Όπως έχουµε πληροφορηθεί, το θέµα των αποσπάσεων αναµένεται να 
διευθετηθεί οριστικά µε την υλοποίηση της µελέτης για την διοικητική αναδόµηση του Υπουργείου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, για το σχολικό έτος 2006/07 απασχολήθηκαν µε απόσπαση αριθµός 
εκπαιδευτικών που αντιστοιχούσαν µε 160,2 εκπαιδευτικούς σε πλήρη απασχόληση. Παραχωρήθηκαν 
επιπλέον 25,8 εκπαιδευτικοί σε διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ιδρύµατα, καθώς και σε 
εκκλησιαστικά Ιδρύµατα (Μητροπόλεις). 

(β) Απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από το διδακτικό τους χρόνο. Όπως αναφέρθηκε και 
σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, από σχετική µελέτη που διεξήγαγε το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, µε στόχο την επανεξέταση των διευθετήσεων που εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις οποίες 
καθηγητές απαλλάσσονται από διδακτικό χρόνο, σε αντιστάθµισµα άλλων καθηκόντων που 
αναλαµβάνουν, όπως υπεύθυνοι τµήµατος, τήρηση πρακτικών του Καθηγητικού Συλλόγου, υπεύθυνοι 
βιβλιοθήκης ή διαφόρων µαθητικών οµίλων κ.λπ., διαπιστώθηκε ότι µερικές από τις διευθετήσεις αυτές 
δεν στηρίζονται σε συγκεκριµένες γραπτές αποφάσεις ή συµφωνίες µε τις Συντεχνίες, ούτε και έτυχαν της 
έγκρισης του Υπουργείου. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι εν λόγω απαλλαγές κατά το σχολικό έτος 2003/04 
ισοδυναµούσαν µε ώρες υπηρεσίας 554 εκπαιδευτικών, που αντιστοιχούσαν σε ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου £6.404.000 και, λαµβάνοντας υπόψη το έµµεσο κόστος εργοδότησης, η πραγµατική ετήσια 
δαπάνη ανερχόταν σε περίπου £10.677.000.  Το πόρισµα της έρευνας µελετήθηκε από τους Υπουργούς 
Παιδείας και Πολιτισµού και Οικονοµικών και, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, ο Υπουργός Οικονοµικών 
στις 2.9.2004 εισηγήθηκε τη διεξαγωγή µελέτης, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
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Προσωπικού, για να διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση των απαλλαγών ή όχι.  Το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ζήτησε στις 19.5.2005 από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού να ορίσει εκπρόσωπό του για µελέτη του θέµατος.  Η οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί 
ξεκίνησε τη µελέτη το 2006, και όπως έχω πληροφορηθεί, την έχει ολοκληρώσει και το θέµα θα 
προχωρήσει αφού διαµορφωθούν οι τελικές εισηγήσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν στα πλαίσια του 
στρατηγικού σχεδιασµού αναφορικά µε την αναµόρφωση της δοµής και τον εκσυγχρονισµό του 
περιεχοµένου του σχολικού συστήµατος.  

Σηµειώνεται ότι το θέµα αυτό υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει 
προσδιοριστεί το χρονικό πλαίσιο για διευθέτησή του. 

(γ) Έκτακτη επιθεώρηση µετρητών σε Κρατικό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης. Κατά την έκτακτη 
επιθεώρηση µετρητών σε συγκεκριµένο ΚΙΕ από Λειτουργό της Υπηρεσίας µου στις 16.3.2007, 
διαπιστώθηκε έλλειµµα ταµείου (£2.487,50) καθώς και καθυστερήσεις στην ενηµέρωση των 
βιβλίων και στις καταθέσεις των εισπράξεων. Παρά τις σαφείς οδηγίες της Γενικής ∆ιευθύντριας 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ηµερ. 13.7.2007 να καταγγελθεί η υπόθεση στην 
Αστυνοµία και να µην επαναπροσληφθεί η υπεύθυνη έκτακτη υπάλληλος, εντούτοις η υπόθεση δεν 
καταγγέλθηκε και η υπάλληλος επαναπροσλήφθηκε από τη Μονάδα ∆ιοίκησης Επιµελητών του 
Υπουργείου στις 3.9.2007 και κατόπιν στις 16.10.2007 συνέχισε να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα στο 
ίδιο ΚΙΕ και µεταγενέστερα σε άλλο. Στις 23.10.2007 ορίσθηκε λειτουργός του λογιστηρίου του 
Υπουργείου για να παρακολουθεί τις εργασίες της υπαλλήλου, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι αυτό 
γίνεται πάνω σε τακτική βάση.  

Επίσης, όπως έχω πληροφορηθεί, είναι υπό εξέλιξη αστυνοµική έρευνα την οποία ζήτησε η Γενική 
∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε επιστολή της ηµεροµηνίας 31.1.2008. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι λαµβανοµένων υπόψη τόσο των 
περιστατικών της υπόθεσης όσο και των διατάξεων των περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων 
(∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόµων του 1985 έως 1991, καθώς και των περί ∆ιαδικασίας 
Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόµων του 1995 έως 
(Αρ. 3) του 2004, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος δράσης από την επαναπρόσληψη της 
υπαλλήλου. 

∆άνεια από Ευρωπαϊκές Τράπεζες για τη Βελτίωση και Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων και 
Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών σύναψε κατά το 2003 δύο δάνεια ύψους €200 εκ. το καθένα, από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης, για 
τη χρηµατοδότηση 90% του έργου «Βελτίωση και Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων και Εισαγωγή των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», το οποίο θα καλύψει όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Η υλοποίηση του άρχισε το 2002 και έπρεπε 
να ολοκληρωθεί, µε βάση τις συµφωνίες των δανείων, µέχρι το 2007. Λόγω αδυναµίας του Υπουργείου 
να υλοποιήσει το έργο εντός των καθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων, συµφωνήθηκε µε τις Τράπεζες 
όπως η προθεσµία για την υπογραφή συµβολαίων για το έργο µετατεθεί µέχρι το τέλος του 2008. Η 
εκτέλεση τους αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.  

Από το συνολικό ποσό των €400 εκ. (£234,1 εκ.), ποσό περίπου €300 εκ. (£175,6 εκ.) αφορά στο 
έργο «Βελτίωση και Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων» και ποσό περίπου €100 εκ. (£58,5 εκ.) αφορά 
στο έργο «Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση». 

Ο βαθµός υλοποίησης των εργασιών που αφορούν στη βελτίωση και ανέγερση των σχολικών κτιρίων 
µέχρι 31.12.2007 ανήλθε σε 89,33%, ενώ στην περίπτωση της εισαγωγής των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι αυτός παρέµεινε σε χαµηλά 
επίπεδα µέχρι 31.12.2007 και συγκεκριµένα µέχρι το 18,52%.  
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Στο ποσό που θα διατεθεί για το έργο «Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», περίπου €111 εκ. (£65 εκ.),  περιλαµβάνεται ποσό περίπου €27 εκ. 
(£15,8 εκ.) για το διαδικτυακό σχολείο (∆ΙΑ.Σ), το οποίο υπολογίστηκε χωρίς να γίνει πλήρης και 
ακριβής εκτίµηση του κόστους. Μετά από πλήρη και ακριβή εκτίµηση του κόστους, αυτό ανήλθε σε 
περίπου €163 εκ. (£95,4 εκ.) (συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των €50 εκ. (£29,3 εκ.) για 
παραγωγή υλικού), χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής του. 

Έργα ενταγµένα στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3, 2004-2006.  Στο πιο 
πάνω έγγραφο είναι ενταγµένα, µεταξύ άλλων, τα Έργα  «Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στα 
πλαίσια της ∆ια Βίου Μάθησης» (2.1) και «Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στη Μαθησιακή ∆ιαδικασία» (2.2.1). 

Το Έργο 2.1, στόχο έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες και 
το Έργο 2.2.1 αφορά στην ένταξη των τεχνολογιών και επικοινωνιών στα µαθήµατα γενικής 
µόρφωσης των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και στα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών 
Σχολών.  

Το ποσοστό υλοποίησης του Έργου 2.1 ανήλθε µόνο σε 53% και, όπως προκύπτει, ο συνολικός 
προϋπολογισµός του θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί µέχρι τη λήξη του, το Σεπτέµβριο 2008.  Το 
Υπουργείο για να απορροφηθούν µεγαλύτερα ποσά, υπέβαλε µε νέο χρονοδιάγραµµα το οποίο 
επεκτείνεται µέχρι το ∆εκέµβριο 2008, σχετικό αίτηµα στον  ενδιάµεσο φορέα, που είναι το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόµα. 

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων. 

Τα υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £736.787, σε σύγκριση µε 
£946.027 στις 31.12.2006. Από το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων, το µεγαλύτερο ποσό, που 
ανέρχεται σε £211.352   (31.12.2006: £264.190), οφείλεται από το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο της 
Εµπορικής Σχολής Μιτσή.  

Εκπαιδευτική Πύλη «Αυλή του Ευαγόρα».  Το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και η ΑΤΗΚ υπέγραψαν συµβόλαιο για τη  
δηµιουργία της πιο πάνω Εκπαιδευτικής Πύλης, µε στόχο την παροχή ψηφιακής πληροφόρησης 
στο διαδίκτυο, ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς και µάθησης, κατά κύριο λόγο για την 
εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανήλθε στις £160.000, από τις οποίες οι £60.000 
καταβλήθηκαν από την ΑΤΗΚ και  οι £100.000 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, µέσω του 
Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου.  

Σχετικά µε το πιο πάνω έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ενώ, βάσει του συµβολαίου, µέχρι τον Οκτώβριο 2004 θα έπρεπε να ήταν δυνατή η 
εκµετάλλευση του συστήµατος, η Εκπαιδευτική Πύλη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε µε 
καθυστέρηση το 2006. 

(β)  Στη συνέχεια, κατά το Σεπτέµβριο 2007, ανατέθηκε σε Επιθεωρητές του µαθήµατος της 
Ιστορίας και Λειτουργούς της Πληροφορικής να µελετήσουν και να αξιολογήσουν το περιεχόµενο 
της Πύλης, ωστόσο αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα.  Εξέφρασα την άποψη ότι αυτό θα έπρεπε 
να γινόταν ενωρίτερα και να αποτελούσε κριτήριο για την πληρωµή. 

(γ) Για αρκετό χρονικό διάστηµα κατά τη σχολική χρονιά 2007/08, ήταν αδύνατη η πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα. 

Αποθήκη βιβλίων.  Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε από τη µεταστέγαση της αποθήκης σε 
νέα κτίρια, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και αδυναµίες.  Πολλά από τα 
προβλήµατα στη λειτουργία της Αποθήκης απορρέουν από το επίπεδο της µηχανογράφησης, το 
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οποίο, είναι απηρχαιωµένο και ανεπαρκές, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα 
επιβεβαίωσης των πραγµατικών αποθεµάτων στο τέλος του έτους. 

∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν εφαρµόζονται πάντοτε οι Κανονισµοί Αποθηκών και παρατηρείται 
καθυστέρηση στη λογιστική τακτοποίηση των εκδόσεων. 

Όπως αναφέρεται εδώ και χρόνια, επιβάλλεται ριζική αλλαγή στη λειτουργία της Αποθήκης, µε 
ταυτόχρονο ανασχεδιασµό των διαδικασιών, µε στόχο όπως η λειτουργία της γίνεται πιο 
ορθολογιστικά.  Όπως έχω πληροφορηθεί πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή µελέτης, για την 
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Αποθήκης, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών και το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού, και λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα.  Όσον αφορά στο σύστηµα µηχανογράφησης 
προωθείται η αγορά νέου συστήµατος. 

Προσφορές και διαχείριση συµβολαίων. ∆ιαπιστώθηκαν αδυναµίες ως προς την ενηµέρωση και 
αρχειοθέτηση των φακέλων προσφορών.  

Απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης για ανέγερση σχολείων.  Σύµφωνα µε τις µελλοντικές ανάγκες σε 
σχολικά κτίρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, καθορίζονται σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως συγκεκριµένα τεµάχια γης στα Τοπικά Σχέδια και η όλη διαδικασία, 
αποβλέπει στον προγραµµατισµό των έργων και την ορθολογιστική χωροθέτησή τους.   

Ανέφερα σχετικά ότι η επιλογή των τεµαχίων γης για καθορισµό τους στα Τοπικά Σχέδια για τις 
ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού σε σχολεία, δεν φαίνεται να γίνεται πάντοτε 
κατόπιν διερεύνησης της καταλληλότητας των χώρων, αφού υπήρχαν περιπτώσεις όπου µετά την 
απαλλοτρίωση, συγκεκριµένα τεµάχια κρίθηκαν ακατάλληλα.   

Όπως διαπιστώθηκε, πολλά από τα τεµάχια γης τα οποία καθορίστηκαν ως πιο πάνω για 
ανέγερση σχολείων, παραµένουν για σειρά ετών αναξιοποίητα από το Κράτος για τους σκοπούς 
που δεσµεύτηκαν, επειδή οι ανάγκες του είναι µακροπρόθεσµες, ενώ όταν οι ιδιοκτήτες αιτηθούν 
στις αρµόδιες αρχές για έκδοση των απαραίτητων αδειών για εκµετάλλευσή τους δυσκολεύονται να 
τις εξασφαλίσουν και κατ΄ επέκταση να προβούν σε ανάπτυξη της γης τους, δικαίωµα που 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 23 του Συντάγµατος.  

Επιπρόσθετα ανέφερα ότι, δεδοµένης της προθεσµίας των 3 ετών που προβλέπει το άρθρο 23(5) 
του Συντάγµατος και το άρθρο 15(1) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου για επίτευξη 
του σκοπού της απαλλοτρίωσης, το Κράτος επιλέγει είτε να καθυστερεί να προβεί σε 
απαλλοτρίωση είτε σε άλλες περιπτώσεις όπου έχει γίνει απαλλοτρίωση αλλά ο σκοπός δεν 
επιτεύχθηκε εντός της πιο πάνω προθεσµίας, αναγκάζεται να επιστρέψει την απαλλοτριωθείσα γη 
πίσω στον ιδιοκτήτη και αν κριθεί αναγκαίο την απαλλοτριώνει εκ νέου, πράγµα που συνεπάγεται 
επιπρόσθετες οικονοµικές επιπτώσεις.  

Η Πολεοδοµική Αρχή αναγκάζεται πολλές φορές, λόγω των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για 
ικανοποίηση της αίτησης του ιδιοκτήτη, να χορηγήσει πολεοδοµική άδεια για τεµάχια γης που είναι 
δεσµευµένα στο Τοπικό Σχέδιο καθιστώντας έτσι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την αξιοποίηση των 
συγκεκριµένων τεµαχίων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, για σχολεία. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, ακόµα και όταν εκδοθεί η Πολεοδοµική Άδεια, εξακολουθεί  η δέσµευση 
της γης στο Τοπικό Σχέδιο, µε αποτέλεσµα ο ιδιοκτήτης να δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τη γη του.   

Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι το όλο θέµα απασχολεί για χρόνια τόσο το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού, όσο και άλλα εµπλεκόµενα Κυβερνητικά Τµήµατα χωρίς να έχουν δοθεί οριστικές 
λύσεις. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, µετά από σειρά συσκέψεων που 
πραγµατοποιήθηκαν µε όλα τα εµπλεκόµενα τµήµατα, έχουν εντοπιστεί τα διάφορα προβλήµατα 
αναφορικά µε τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, και θα ετοιµαστεί σηµείωµα, προς την αρµόδια 
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για το θέµα Υπουργική Επιτροπή, µε σκοπό την εξεύρεση λύσεων και επιτάχυνση των 
διαδικασιών. 

Αδυναµίες σε µελέτες και διαγωνισµούς για την ανέγερση σχολικών κτιρίων.   

(α) Ετοιµασία πρότυπου εγχειριδίου για µελέτες.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, για αποφυγή της ανοµοιοµορφίας και προβληµάτων που παρατηρούνται σε µελέτες 
σχολικών έργων που ετοιµάζονται από ιδιώτες Συµβούλους, υπέδειξα την ανάγκη ετοιµασίας από 
το Υπουργείο εγχειριδίου, στο οποίο να καθορίζονται τα πρότυπα/κριτήρια, µε βάση τα οποία θα 
σχεδιάζονται τα σχολικά κτίρια και τα οποία να περιλαµβάνονται στα συµβόλαια που 
υπογράφονται µε τους ιδιώτες Μελετητές.  

Το σχετικό πρότυπο εγχειρίδιο µελέτης και σχεδιασµού για ανέγερση Λυκείου, Γυµνασίου, 
∆ηµοτικού, Νηπιαγωγείου και βελτιώσεων σχολικών κτιρίων, έχει ετοιµασθεί τον Μάϊο 2006 και 
τέθηκε ήδη σε εφαρµογή.  Τον Ιανουάριο του 2008 το Υπουργείο προχώρησε σε µερική 
αναθεώρηση των πιο πάνω σχετικών πρότυπων εγχειριδίων, πλην εκείνου των βελτιώσεων 
σχολικών κτιρίων, µε βάση τις νέες ανάγκες της εκπαίδευσης.  Πέραν των πιο πάνω, τον Ιανουάριο 
του 2007 το Υπουργείο προχώρησε επίσης σε µερική αναθεώρηση του πρότυπου εγχειριδίου, 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις δοµικής καλωδίωσης, µε βάση τα νέα προγράµµατα χρήσης της 
Πληροφορικής στην εκπαίδευση.  Το εγχειρίδιο αυτό περιλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2008 στα πιο 
πάνω αναθεωρηµένα πρότυπα εγχειρίδια µελέτης και σχεδιασµού (Λύκειο, Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, 
Νηπιαγωγείο και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων).   

(β) Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Κωνσταντινουπόλεως στο Στρόβολο.  Λόγω της µη 
συµπερίληψης των Υπηρεσιών (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., Σ.Υ.Λ., Σ.Α.Λ.) στα σχέδια της προσφοράς για 
την κατασκευή του οδικού δικτύου του έργου προέκυψαν επιπλέον εργασίες αξίας £41.000 και 
απαίτηση από τον εργολάβο για παράταση χρόνου 4 µηνών, για τα οποία ακόµη εκκρεµεί η 
οριστική έγκρισή τους, παρόλο που το έργο έχει ήδη παραληφθεί.  Σχετική µε το θέµα είναι 
απόφαση της Τ.Ε.Α.Α. του Υπουργείου, ηµεροµηνίας 27.11.2007, όπως εγκριθεί προκαταρκτικά 
ποσόν £30.000 για τις αλλαγές και οι παρατηρήσεις που υπάρχουν να εξεταστούν µε τον 
εργολάβο.    

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε το Νοέµβριο του 2007 ότι οι αλλαγές που 
προέκυψαν έγιναν µετά από απαίτηση του ∆ήµου Στροβόλου και επειδή οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου δεν είχαν έγκαιρα µελέτη από την Α.Η.Κ. και το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας, 
προχώρησαν στη ζήτηση προσφορών λόγω της ανάγκης λειτουργίας του σχολείου το 2007.  
Επίσης µε ενηµέρωσε ότι το Υπουργείο συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου όσον 
αφορά την ανάγκη για επίλυση των εκκρεµοτήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, και ότι 
οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

(γ) Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλου Μελετητή για αναδιαµόρφωση του κτιρίου ΣΠΕΛ.  Σε 
συνεδρία του Συµβουλίου Προσφορών του Υπουργείου, που έγινε στις 27.2.2008, εξετάστηκε 
εισήγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για απευθείας ανάθεση της Μελέτης του 
έργου σε συγκεκριµένο Αρχιτέκτονα, έναντι του ποσού €171.000.  Στην εν λόγω συνεδρία, η 
Υπηρεσία µου διαφώνησε µε την εισήγηση αυτή και το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν άλλοι 
οικονοµικοί φορείς στην Κύπρο ή τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο που να µπορούν να 
διεκπεραιώσουν το συγκεκριµένο έργο.  Τονίστηκε ότι η διαδικασία που ακολουθείτο για απευθείας 
ανάθεση σε συγκεκριµένο άτοµο, φαίνεται να παραβιάζει τις βασικές αρχές της Νοµοθεσίας Περί 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Ν12(Ι)/2006, οι οποίες 
προβλέπουν (άρθρο 3) όπως οι Αναθέτουσες Αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς 
ισότιµα, χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια.  Ενόψει των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 
µου, δόθηκαν οδηγίες από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
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όπως µελετηθεί το θέµα περαιτέρω και επανέλθουν τεκµηριωµένα για λήψη απόφασης.  Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2008 το θέµα εξετάζεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.     

(δ) Προσφορά Αρ. ΜΕ 25/07 για την προµήθεια και εγκατάσταση δικτύων δοµηµένης 
καλωδίωσης σε είκοσι (20) σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Φάση Α΄).  Τον Ιούνιο 
2007 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια και εγκατάσταση δικτύων 
δοµηµένης καλωδίωσης σε είκοσι (20) σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Φάση Α΄), χωρίς 
ωστόσο το Υπουργείο να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία µου τα έγγραφα προσφορών και την 
εκτίµηση δαπάνης, ταυτόχρονα µε την αποστολή της προκήρυξης για δηµοσίευση, καθώς και τις 
ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες της επιτροπής αξιολόγησης, όπως προνοείται στους σχετικούς 
Κανονισµούς. Από τη µελέτη των εγγράφων καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας, τα οποία 
ζητήθηκαν και στάληκαν εκ των υστέρων στην Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ενώ το ποσό της προσφοράς στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός ανερχόταν σε 
£1.267.527 + ΦΠΑ και µε βάση τις πρόνοιες των Κανονισµών Προσφορών αρµόδιο όργανο για 
κατακύρωση του διαγωνισµού είναι το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, η σύµβαση είχε ήδη ανατεθεί µε βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, η 
έκθεση της οποίας είχε υποβληθεί και εγκριθεί τον Οκτώβριο 2007 από τη Γενική ∆ιευθύντρια του 
Υπουργείου. Είχαν µάλιστα σταλεί και οι γνωστοποιήσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
στους προσφοροδότες που είχαν λάβει µέρος. 

(β) Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, το συνολικό ποσό κατακύρωσης ήταν περίπου 58% 
ψηλότερο από την εκτίµηση δαπάνης, η οποία ανερχόταν σε £800.000, χωρίς να  γίνεται 
οποιοδήποτε σχόλιο στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης για τη µεγάλη αυτή διαφορά.  

Τον Οκτώβριο 2007, η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου, στην οποία υπέβαλα τις παρατηρήσεις 
µου, παρέπεµψε το θέµα για να εξεταστεί εκ νέου από το Συµβούλιο Προσφορών. Η επιτροπή 
αξιολόγησης ετοίµασε αναθεωρηµένη έκθεση, στην οποία σχολιαζόταν η µεγάλη διαφορά µεταξύ 
του συνολικού ποσού κατακύρωσης και της εκτίµησης δαπάνης. Κατά την εξέταση του θέµατος 
από το Συµβούλιο Προσφορών, τα πιο πάνω αναφέρθηκαν από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 
µου, ο οποίος πρόσθεσε επίσης ότι οι λόγοι που αναφέρονταν στην αναθεωρηµένη έκθεση 
αξιολόγησης δε δικαιολογούσαν τη µεγάλη διαφορά µεταξύ του ποσού κατακύρωσης και της 
εκτίµησης δαπάνης. Υπέδειξε επίσης ότι, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Προσφορών, όταν οι 
τιµές των προσφορών που υποβλήθηκαν είναι εξωπραγµατικές, µπορεί να αποφασιστεί ακύρωση 
του διαγωνισµού. Τέλος, ενόψει του γεγονότος ότι είχαν ήδη αποσταλεί οι γνωστοποιήσεις των 
αποτελεσµάτων στους προσφοροδότες, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µου εισηγήθηκε όπως, 
πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από το Συµβούλιο Προσφορών, ζητηθεί γνωµάτευση από 
τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, κατά πόσο αυτό θα έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο 
∆ηµόσιο. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Συµβούλιο ζήτησε από την Αναθέτουσα Αρχή 
όπως υποβάλει την αναλυτική εκτίµηση δαπάνης που ετοιµάστηκε από τον ιδιώτη σύµβουλο του 
έργου και να επαναφερθεί το θέµα για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης. 

Το ∆εκέµβριο 2007 η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(α) Εκ παραδροµής η έκθεση αξιολόγησης είχε υποβληθεί σε αυτήν αντί στο Συµβούλιο 
Προσφορών, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου τα σχετικά έγγραφα. 

(β) Η διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού κατακύρωσης και της εκτίµησης δαπάνης προήλθε 
από τις αυξηµένες ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλήφθηκαν στην προσφορά και αφορούσαν 
διαφοροποιήσεις στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι οποίες διαφάνηκαν µετά από επιτόπου 
επισκέψεις στα σχολικά κτίρια. 

(γ) Μετά τις παρατηρήσεις µου η επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλε αναθεωρηµένη έκθεση 
αξιολόγησης στο Συµβούλιο Προσφορών, για λήψη τελικής απόφασης. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 323

Τελικά, το ∆εκέµβριο 2007 το Συµβούλιο Προσφορών, αφού έλαβε υπόψη γραπτή διαβεβαίωση 
του ιδιώτη συµβούλου ότι οι τιµές που υποβλήθηκαν είναι λογικές, αλλά και τη δήλωση της 
Αναθέτουσας Αρχής ότι η εκτίµηση στηρίχθηκε στην πρόνοια του προϋπολογισµού και όχι σε 
αναλυτική εκτίµηση  δαπάνης στη βάση των σχεδίων, αποφάσισε την ανάθεση της σύµβασης για 
το συνολικό ποσό των £1.267.527 + ΦΠΑ. 

Αδυναµίες σε θέµατα προγραµµατισµού των έργων.  

(α) Γ΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας.  Ενίσχυση – αναβάθµιση στατικού φορέα και γενική 
συντήρηση – τελικός λογαριασµός.   Από έλεγχο του τελικού λογαριασµού το Νοέµβριο του 
2007, παρατήρησα ότι κατά την εκτέλεση του έργου η Συντονίστρια προχώρησε µε την έκδοση 
πληθώρας αλλαγών που αφορούσαν κυρίως επιπρόσθετες εργασίες/αλλαγές, συνολικής αξίας 
£179.603,91.  Οι οδηγίες για τις αλλαγές αυτές δόθηκαν κατόπιν απαιτήσεων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου και αφορούσαν κυρίως εργασίες που δεν συµπεριλήφθηκαν στο 
αρχικό συµβόλαιο, ελλείψεων στη µελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου, και νέων απαιτήσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.  

Παρατήρησα επίσης ότι λόγω του ότι στο στάδιο κατακύρωσης της προσφοράς οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έδωσαν την πρέπουσα σηµασία και δεν προχώρησαν στην 
τροποποίηση όλων των ψηλών τιµών µονάδας που περιέλαβε ο εργολάβος στην προσφορά του 
για την τιµολόγηση πρόσθετων/αφαιρετέων εργασιών, προέκυψε ένα παράλογα ψηλό κόστος για 
τις πρόσθετες εργασίες. 

Παρατήρησα ότι πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και 
την εκτέλεση όλων των πιο πάνω αλλαγών θα µπορούσαν να αποφευχθούν αν λαµβάνονταν τα 
κατάλληλα µέτρα στο στάδιο του σχεδιασµού και πριν την προκήρυξη των προσφορών.  
Συγκεκριµένα, σηµαντικές ελλείψεις και παραλείψεις της µελέτης θα εντοπίζονταν έγκαιρα αν τα 
σχέδια ελέγχονταν επαρκώς από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ το Υπουργείο 
έπρεπε να συγκεκριµενοποιήσει τις πραγµατικές του ανάγκες από την αρχή, µε την εµπλοκή και 
της ∆ιεύθυνσης της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Κατά τον έλεγχο του τελικού λογαριασµού διαπιστώθηκε επίσης ότι για «αφανείς εργασίες» 
επιδιορθώσεων που εκτελέστηκαν στο έργο, δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία που προβλέπεται σε 
τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή την από κοινού γραπτή συµφωνία των ποσοτήτων των εργασιών 
αυτών µεταξύ επίβλεψης και εργολάβου, ενόσω το έργο είναι υπό κατασκευή και αυτές είναι ακόµα 
εµφανείς.  Τόνισα πώς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εκ των υστέρων δεν διασφαλίζει την 
αξιοπιστία των επιµετρήσεων των ποσοτήτων των «αφανών εργασιών» του έργου.   

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε το Μάϊο του 2008 ότι το Υπουργείο 
συµφωνεί απόλυτα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µου όσον αφορά την ανάγκη για καλό 
προγραµµατισµό και σχεδιασµό του έργου και του τρόπου χειρισµού των αλλαγών και των 
δαπανών που προκύπτουν κατά την εκτέλεσή του.  Επίσης συµφώνησε µε τη διαπίστωση της 
Υπηρεσίας µου ότι στο συγκεκριµένο έργο υπήρξε αυξηµένος αριθµός αλλαγών.  Τέλος επισήµανε 
ότι τα πιο πάνω προβλήµατα σχετίζονται µε τις γνωστές αδυναµίες στη στελέχωση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και ότι µε την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων που λήφθηκαν για το θέµα 
αναµένεται να υπάρξει σηµαντική βελτίωση στην όλη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου.    

(β) Προσφορά για ανέγερση Λυκείου ∆υτικά της Πάφου (Έµπας), Α΄ Φάση.  Από έλεγχο 
που έγινε στα έγγραφα της πιο πάνω προσφοράς το Μάρτιο του 2007, διαπιστώθηκε ότι 
καθορίστηκε ως χρόνος εκτέλεσης του έργου 19 εβδοµάδες µε εκτίµηση δαπάνης £1.999.500, 
συµπεριλαµβανοµένου ποσού £150.000 για επίσπευση των εργασιών.  Παρατήρησα ότι ο χρόνος 
που καθορίστηκε είναι ανεπαρκής µε αποτέλεσµα την αύξηση της δαπάνης και πιθανόν σοβαρά 
προβλήµατα στη διαχείριση και επίβλεψη του έργου.  Τόνισα ότι το Υπουργείο θα πρέπει να τηρεί 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 324

την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 31.10.2001, σχετικά µε την έγκαιρη 
προώθηση του προγραµµατισµού των σχολικών κτιρίων, ώστε να µην τίθεται θέµα επίσπευσης.   

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώθηκε ότι αρκετές ποσότητες καθορίστηκαν στο δελτίο ποσοτήτων ως 
προνοητικές και όχι ως τελικές.  Παρατήρησα ότι η πρακτική αυτή δε συνάδει µε τους πρότυπους 
όρους για οικοδοµικά έργα του ∆ηµοσίου και ότι σε περίπτωση που οι τελικές επαναµετρούµενες 
ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις προνοητικές του δελτίου ποσοτήτων θα δηµιουργηθούν 
χρονικές και οικονοµικές απαιτήσεις από τον εργολάβο και ζήτησα όπως σε µελλοντικές προσφορές 
καθορίζονται οι ποσότητες των δελτίων ποσοτήτων για αποφυγή απαιτήσεων από τους εργολάβους. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια µε πληροφόρησε το Νοέµβριο του 2007 ότι το Υπουργείο συµµερίζεται τις 
θέσεις της Υπηρεσίας µου για έγκαιρη προώθηση του προγραµµατισµού των σχολικών κτιρίων, 
ώστε να µην τίθεται θέµα επίσπευσης, και για τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην πιο 
πάνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 31.10.2001.  Επίσης, µε ενηµέρωσε ότι 
το Υπουργείο συµφωνεί µε την Υπηρεσία µου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα πρέπει να ζητούν από 
τους ιδιώτες Επιµετρητές των έργων όπως καθορίζουν τις ποσότητες των διαφόρων εργασιών στα 
δελτία ποσοτήτων ως τελικές, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα απαιτήσεων από τους 
εργολάβους.  Επιπλέον µου ανέφερε ότι όσον αφορά το πιο πάνω έργο, η λύση των προνοητικών 
ποσοτήτων έγινε για επίσπευση της ετοιµασίας του δελτίου ποσοτήτων και δόθηκαν οδηγίες στον 
Επιµετρητή του έργου να γίνεται επιµέτρηση σύµφωνα µε τα σχέδια πριν την εκτέλεση των 
εργασιών. 

(γ) Προσφορά για Νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας – Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών.  Από 
έλεγχο που έγινε στα έγγραφα της πιο πάνω προσφοράς τον Απρίλιο του 2007, διαπιστώθηκε ότι η 
προσφορά πρόβλεπε ένα κατ’ αποκοπή συµβόλαιο χωρίς δελτίο ποσοτήτων, και µε τιµολόγηση 
καταλόγου τιµών µονάδας, πρακτική που δεν ενδείκνυται για το µέγεθος του έργου (τάξης Β΄ και 
εκτίµησης £880.000) καθώς ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα τόσο στους προσφοροδότες 
όσο και στο κράτος.  Ζήτησα όπως επανεξεταστεί από το Υπουργείο η συµπερίληψη δελτίου 
ποσοτήτων στα έγγραφα της προσφοράς, πρακτική που προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήµατα, όπως 
µείωση κινδύνου λαθών από τους προσφοροδότες, σύγκριση των τιµών προσφορών σε οµοιόµορφη 
βάση, ετοιµασία αντικειµενικής εκτίµησης για έλεγχο της λογικότητας όλων των τιµών προσφορών 
και τιµολόγηση αυξοµειώσεων µε βάση λογικές τιµές µονάδας του δελτίου ποσοτήτων. 

Πέραν των πιο πάνω, παρατηρήθηκε ότι η εκτίµηση που ετοιµάστηκε για την προσφορά δεν ήταν 
αναλυτική, αφού έγινε µε βάση τα εµβαδά χώρων εργασιών και τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο, και ως 
εκ τούτου κρίνεται εµπειρική και µη ακριβής για σκοπούς αξιολόγησης των τιµών προσφορών.   

Αδυναµίες στη διαχείριση συµβολαίων. 

(α) Ανέγερση Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Ακρόπολης – τελικός λογαριασµός.  Το Φεβρουάριο 
του 2008, παρατήρησα ότι µε βάση το ποσό του τελικού λογαριασµού του έργου και των 
ενδιάµεσων πληρωµών που ήδη πιστοποιήθηκαν, διαπιστώνεται υπερπληρωµή ύψους 
£43.450,97.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται πληρωµή ποσού £33.000 έναντι οικονοµικής 
απαίτησης του εργολάβου σε σχέση µε δικαιολογηµένη παράταση χρόνου, αίτηµα το οποίο 
εκκρεµεί στην Κ.Ε.Α.Α. για εξέταση.  Με βάση την τελευταία ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής 
του έργου διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου απέστειλαν στην 
Κ.Ε.Α.Α. σχετικό σηµείωµα για  παράταση χρόνου, 3 χρόνια και 8 µήνες µετά την ολοκλήρωσή του.  
Για το ίδιο θέµα οι ιδιώτες Μελετητές του έργου χορήγησαν χωρίς έγκριση στον εργολάβο κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, παράταση χρόνου 296 ηµερών, και µετά τη λήξη του συµβολαίου 
πρόσθετη παράταση 102 ηµερών.  Περαιτέρω ο εργολάβος απαίτησε αποζηµίωση ύψους 
£513.155,94, ενώ οι ιδιώτες Μελετητές ενέκριναν ποσό £175.515 και αποκοπή ποινικής ρήτρας 
£3.896 για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.   

Η Τ.Ε.Α.Α. και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου διαφώνησαν µε τα πιο πάνω και 
διαπιστώνουν ότι ο συνολικός χρόνος παράτασης που δόθηκε ήταν αδικαιολόγητα µεγάλος ενώ 
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εισηγούνται στην  Κ.Ε.Α.Α. την έγκριση αποζηµίωσης, ύψους £103.885,46 και αποκοπής 
£23.248,75 ως ποινική ρήτρα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.   

Ενόψει των πιο πάνω παρατήρησα ότι οι ιδιώτες Μελετητές ενέκριναν στον εργολάβο 
αδικαιολόγητα µεγάλο χρόνο παράτασης χωρίς να ακολουθηθούν οι νενοµισµένες διαδικασίες µε 
εκ των προτέρων έγκριση των αρµοδίων οργάνων (Τ.Ε.Α.Α/Κ.Ε.Α.Α.), ενώ ο συντονισµός από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν ήταν ο ενδεδειγµένος και συνέτεινε στο να αφεθεί ο 
εργολάβος και οι ιδιώτες Μελετητές να παρακάµπτουν τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας για την ορθή 
διαχείριση του έργου.  

Στο πιο πάνω έργο αναµένεται ότι το ∆ηµόσιο θα κληθεί να καταβάλει στον εργολάβο  ποσό πολύ 
µεγαλύτερο από αυτό που εισηγείται η Τ.Ε.Α.Α. (£103.885,46).  Σηµειώνεται ότι ο εργολάβος δεν 
συµφώνησε µε αυτό, αλλά ούτε και µε την αποκοπή της ποινικής ρήτρας (£23.248,75), και 
προσέφυγε ήδη στη δικαιοσύνη.  Ζήτησα όπως ερευνηθούν σε βάθος τα πιο πάνω θέµατα και 
ενηµερωθεί η Υπηρεσία µου για το αν έχουν ληφθεί µέτρα για τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων 
των ιδιωτών Μελετητών και τη ζηµιά που θα υποστεί το ∆ηµόσιο από τους χειρισµούς τους.   

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου, τον Ιούνιο του 2008 µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο 
συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου και τις υποδείξεις όσον αφορά την ορθή 
διαχείριση των έργων, σε σχέση µε θέµατα αλλαγών και παράτασης χρόνου, τα οποία πρέπει να 
αξιολογούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και όχι στον τελικό λογαριασµό.  Επίσης το 
Υπουργείο αντιλαµβάνεται την ανάγκη για σωστό συντονισµό και βελτίωση της λειτουργίας των 
Τεχνικών του Υπηρεσιών.   

(β) Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας.  Ενίσχυση – αναβάθµιση στατικού φορέα και γενική 
συντήρηση.  Συµβόλαιο αρ. 28/04/13 (30), ηµερ. 26.7.2004.  Σχετικά µε έκθεση που απέστειλαν 
οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου στο Γενικό Λογιστή για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του εργολάβου του πιο πάνω έργου και την κατάσχεση του συµβολαίου του, η 
Υπηρεσία µου διερεύνησε το θέµα και απέστειλε σχετική επιστολή στη Γενική ∆ιευθύντρια του 
Υπουργείου στις 7.3.2006.  Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο αποδέκτηκε την 
τραπεζική εγγύηση πιστής εκτέλεσης του συµβολαίου που υπέβαλε ο εργολάβος και η οποία είχε 
διάρκεια 18 µήνες και έληγε µε την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του συµβολαίου αντί ένα µήνα µετά 
την τελική παραλαβή του έργου, όπως καθορίζεται στους όρους του συµβολαίου (δηλαδή διάρκεια 
31 µήνες).   

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τόσο η τραπεζική εγγύηση πιστής εκτέλεσης όσο και η εγγύηση για την 
εξασφάλιση της προκαταβολής αφέθηκαν να εκπνεύσουν προτού το Υπουργείο προχωρήσει µε 
την κατάσχεση του συµβολαίου, αφήνοντας το ∆ηµόσιο οικονοµικά εκτεθειµένο.  Ως αποτέλεσµα, 
λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που προκλήθηκε στο έργο και του µικρού όγκου εργασίας που 
εκτελέστηκε από τον εργολάβο, µέχρι την ηµεροµηνία κατάσχεσης του συµβολαίου έγινε 
αποπληρωµή δύο µόνο µηνιαίων δόσεων της προκαταβολής, ενώ υπολείπεται ακόµη η 
αποπληρωµή ποσού περίπου £50.500.   

Εν τω µεταξύ, το Μάρτιο 2006 το Υπουργείο προχώρησε µε την προκήρυξη νέας προσφοράς για 
την υπολειπόµενη εργασία του έργου, µε τροποποιηµένα σχέδια και προσθαφαιρέσεις κάποιων 
εργασιών.  Τον Ιούνιο 2006 την κατακύρωσε στο χαµηλότερο εντός προδιαγραφών 
προσφοροδότη µε τιµή (£1.148.000), που είναι κατά £400.000 περίπου ψηλότερη από την 
υπολειπόµενη εργασία της κατασχεθείσας προσφοράς. 

Τον Ιούνιο του 2006 ο εργολάβος κατέθεσε αγωγή στο ∆ικαστήριο απαιτώντας από το Υπουργείο 
αποζηµιώσεις ύψους £805.242 για ισχυριζόµενη µη πληρωθείσα εκτελεσθείσα εργασία και 
συνεπαγόµενα έξοδα τόκων και χρηµατοδότησης, καθώς και γενικές αποζηµιώσεις για την 
κατάσχεση του έργου και νόµιµο τόκο.  Το Υπουργείο µε επιστολή του στις 6.12.2006 κάλεσε τον 
εργολάβο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 26(3) της Κ∆Π 115/2004, να καλύψει εντός έξι ηµερών τη 
ζηµιά που υπέστη το δηµόσιο, που εκτιµήθηκε στις £199.466,59.  Ο εργολάβος, µε επιστολή του 
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δικηγόρου του στις 20.12.2006, απέρριψε την απαίτηση αυτή του Υπουργείου, και ως εκ τούτου το 
θέµα παραπέµφθηκε τον Απρίλιο του 2007, στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για λήψη 
δικαστικών ή άλλων µέτρων εναντίον της εταιρείας.  Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας 
προχώρησε µε την καταχώριση αγωγής στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας για επιστροφή του 
πιο πάνω ποσού (£199.466,59) από τον εργολάβο στο Υπουργείο Παιδείας.  Στη συνέχεια, το 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας επικύρωσε το Φεβρουάριο του 2008 την παραποµπή της 
επίλυσης των διαφορών σε ∆ιαιτησία.  Μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η διαδικασία της ∆ιαιτησίας 
συνεχίζεται. 

(γ) Τελικοί Λογαριασµοί Συµβολαίων Σχολικών Κτιρίων.  Από έλεγχο που διενεργήθηκε τον 
Ιούνιο 2005 σε συµβόλαια έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου που ολοκληρώθηκαν 
και παραλήφθηκαν, διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση στην ετοιµασία των τελικών λογαριασµών 
σε αντίθεση µε σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή. 

Το Σεπτέµβριο 2005, η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µου ανέφερε ότι λόγω των 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών που αποχώρησαν από την Υπηρεσία και στους οποίους είχαν 
ανατεθεί τα έργα αυτά, και της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υποβολή τους από τους 
εργολάβους και την εξέτασή τους από τους ιδιώτες επιµετρητές ποσοτήτων, δεν κατέστη δυνατό να 
ετοιµαστούν οι τελικοί λογαριασµοί έγκαιρα και ότι αυτοί θα υποβάλλονταν για εξέταση µέχρι το 
τέλος του 2005. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2008, υποβλήθηκαν αρκετοί τελικοί λογαριασµοί συµβολαίων στην Υπηρεσία 
µου για έλεγχο.  Ωστόσο εξακολουθεί να εκκρεµεί η διευθέτηση αρκετών άλλων τελικών 
λογαριασµών, µερικοί από τους οποίους για έργα που συµπληρώθηκαν αρκετά χρόνια 
προηγουµένως (π.χ. ανέγερση Γυµνασίου ∆ερύνειας, ανέγερση ∆΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Λατσιών, 
Νέο Γυµνάσιο Αγίου Νεοφύτου στη Λεµεσό, Ζ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λακατάµιας, ανέγερση Νέου 
∆ηµοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, επέκταση και αντισεισµική αναβάθµιση στο Λύκειο και στην 
Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς, ανέγερση Νέας Τεχνικής Σχολής Λάρνακας).   

Έλεγχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας από την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου της ∆ηµοκρατίας.  Στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της 
συµµόρφωσής τους µε τους σχετικούς νόµους, κανονισµούς, εγκυκλίους και εσωτερικές 
διαδικασίες καθώς και ο εντοπισµός αδυναµιών και η διατύπωση εισηγήσεων για βελτίωση των 
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου.  Τα κυριότερα ευρήµατα του ελέγχου υπήρξαν :  

(α) ∆εν υπάρχει ξεκάθαρη οργανωτική δοµή και επικαιροποιηµένες περιγραφές εργασίας, ενώ 
υπάρχει ένα εγχειρίδιο διαδικασιών, που εκδόθηκε το 2003, αλλά από τότε δεν έχει αναθεωρηθεί. 

(β) ∆εν υπάρχει µια βάση δεδοµένων ώστε να καταχωρούνται τα υφιστάµενα στοιχεία των 
σχολικών κτιρίων της Κύπρου και να ενηµερώνεται µε όλες τις εργασίες που έχουν γίνει σε αυτά, 
καθώς και όλες τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. 

(γ) Υπάρχουν αδυναµίες στη µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους ενός έργου πριν την 
προκήρυξη της σύµβασης, µε αποτέλεσµα η εκτιµώµενη αξία του έργου όπως αυτή ετοιµάστηκε 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τον ιδιώτη Μελετητή να µην είναι συγκρίσιµες. 

(δ) Κατά την εκτέλεση των έργων δίνονται συχνές και επαναλαµβανόµενες οδηγίες για 
πρόσθετες εργασίες, λόγω του ότι δεν έγινε σωστός προγραµµατισµός των έργων. 

(ε) Η διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης µελετών και έργων παρουσιάζει αδυναµίες που 
πηγάζουν από τη χρήση των συνοπτικών διαδικασιών και τη χρήση αναχρονισµένων και άτυπων 
καταλόγων.  Στα έγγραφα που τεκµηριώνουν τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης παρατηρήθηκαν 
αδυναµίες που αφορούν την απουσία υπογραφών έγκρισης ή την πλήρη απουσία τους από 
φακέλους.  Στην τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης συµµετέχουν σχεδόν πάντοτε τα ίδια άτοµα. 
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(στ) Στα έγγραφα προκήρυξης προσφορών δεν αναφέρεται το ποσό εκτίµησης του κόστους, µε 
κίνδυνο την πιθανότητα διαρροής του ποσού αυτού σε ορισµένους µόνο οικονοµικούς φορείς µε 
αποτέλεσµα να παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

(ζ) ∆εν γίνεται επαρκής έλεγχος των µελετών που ετοιµάζονται από τους ιδιώτες Μελετητές, 
ούτε και υπάρχει επαρκές σύστηµα αξιολόγησης των Μελετητών. 

(η) Οι οδηγίες προς τους εργολάβους/µελετητές δίνονται προφορικά και χωρίς να ζητείται 
προσφορά εκ των προτέρων για επιπλέον εργασίες που θα αναληφθούν.  Η αλληλογραφία µε τους 
εργολάβους και η τήρηση ηµερολογίου εργοταξίου παρουσιάζει αδυναµίες και ελλείψεις. 

(θ) Συχνά δεν υπάρχουν στους φακέλους πρακτικά από συναντήσεις εργοταξίου, αλλά ούτε και 
διορισµοί επιθεωρητών εργοταξίου σε µεγάλα έργα. 

(ι) Πραγµατοποιούνται αλλαγές µε κόστος πέραν των επιτρεπτών ορίων του Συντονιστή, χωρίς 
να υποβάλλονται τα απαραίτητα έντυπα και χωρίς να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εγκρίσεις από 
τις Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α./Κ.Ε.Α.Α.). 

(ια) Το σύστηµα αρχειοθέτησης και παρακολούθησης της ισχύος των εγγυητικών επιστολών 
παρουσιάζει αδυναµίες. 

(ιβ) Οι τελικοί λογαριασµοί διευθετούνται µε σηµαντική καθυστέρηση. 

(ιγ) Η λειτουργία του αρχείου των Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσιάζει αδυναµίες στην 
εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία, στις καταχωρίσεις και στην αναζήτηση φακέλων. 

Σε σχέση µε όλα τα πιο πάνω ευρήµατα, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες και δεν διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, τους 
κανονισµούς καθώς και τις διαδικασίες και δεν βοηθά στην οµαλή, αποδοτική και αποτελεσµατική 
λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών.  Επιπλέον προέβη σε αριθµό εισηγήσεων για κάθε τοµέα 
εργασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, και τόνισε τη σηµασία λήψης άµεσων µέτρων για 
αντιµετώπιση των κινδύνων που υπάρχουν.  Προς το σκοπό αυτό καθορίστηκε Συµφωνηµένο 
Σχέδιο ∆ράσης για υλοποίηση των συγκεκριµένων εισηγήσεων, το οποίο θα παρακολουθείται από 
την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τα ευρήµατα της πιο πάνω έρευνας που έγινε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα των ελέγχων της Υπηρεσίας µου που έγιναν τα τελευταία χρόνια για 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, και τα οποία παρουσιάζονται στις αντίστοιχες Ετήσιες 
Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου.   

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου ετοίµασαν οργανόγραµµα βάσει εισηγήσεων της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο στάληκε στον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου τον Ιούνιο του 2008 και 
ήδη τέθηκε σε εφαρµογή. 

∆ηµιουργία Φορέα Σχολικών Κτιρίων.  Σε σχέση µε το θέµα αυτό και για την αντιµετώπιση των 
σοβαρών χρόνιων αδυναµιών που παρατηρούνται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, το 
Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε σε συνεδρία του στις 27.2.2008 τα ακόλουθα : 

(α) Να εγκρίνει την ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µε την άµεση 
δηµιουργία αριθµού µόνιµων θέσεων, σε ειδικότητες και επίπεδα που θα χρειαστούν ούτως ή 
άλλως, είτε αυτές παραµείνουν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είτε ενταχθούν στο Τµήµα 
∆ηµοσίων Έργων ή σε νέο Τµήµα ∆ηµοσίων Κτιρίων. 

(β) Να εγκρίνει την άµεση ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών µε πρόσθετο έκτακτο 
προσωπικό. 
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(γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονοµικών να δώσει οδηγίες στο ∆ιευθυντή Τµήµατος 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού να εκπονήσει, εντός έξι µηνών, µελέτη σε συνεργασία µε 
όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, µε την οποία να καταγράφονται όλες οι νοµοθετικές και θεσµικές 
αλλαγές και άλλες ενέργειες που απαιτούνται για µεταφορά µεσοπρόθεσµα του προσωπικού των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων ή σε νέο Τµήµα ∆ηµοσίων 
Κτιρίων.  Στη συνέχεια η µελέτη να εξεταστεί από την αρµόδια υπουργική επιτροπή που 
συστάθηκε για το θέµα αυτό και µετά ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού να υποβάλει νέα 
Πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων. 

(δ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονοµικών να εξεύρει και να διαθέσει τις απαιτούµενες 
πιστώσεις για τα (α) και (β) πιο πάνω. 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
(α)  Εκτέλεση Προϋπολογισµού. 

Προϋπολογίστηκε ποσό ύψους £12,1 εκ. και δαπανήθηκε ποσό ύψους £11,2 εκ., δηλαδή ποσοστό 
93%, σε σύγκριση µε £10,4 εκ., £9,3 εκ. και 89% αντίστοιχα το 2006. 

Η κυριότερη δαπάνη το 2007 αφορά στις χορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς και άτοµα για 
πολιτιστικές δραστηριότητες η οποία ανήλθε σε £2,6 εκ. ή 23% του Προϋπολογισµού σε σύγκριση 
µε £2,6 εκ. ή 28% το 2006. 

(β) Στρατηγικό σχέδιο για τον Πολιτισµό 2008-2011.  Το εν λόγω σχέδιο, αποτελεί νέα 
πολιτική και στηρίζεται σε έξι βασικούς στόχους, οι οποίοι θα υλοποιηθούν από προγράµµατα, µε 
συγκεκριµένες στοχευµένες δράσεις και µε µετρήσιµο αποτέλεσµα. 

(γ) Χορήγηση σε πολιτιστικούς φορείς και άτοµα για πολιτιστικές δραστηριότητες.  

(i) Κριτήρια.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, για τους περισσότερους 
τοµείς επιχορηγήσεων, όπως τις µουσικές εκδηλώσεις που αποτελούν το ψηλότερο ποσοστό 
επιχορηγήσεων (ανήλθαν στις £559.183 ή ποσοστό 22% του συνόλου), καθώς και για τις ετήσιες 
επιχορηγήσεις, οι οποίες παραχωρούνται σε ορισµένους φορείς, δεν υπάρχουν εγκεκριµένα 
κριτήρια, µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται τόσο η ίση µεταχείριση των αιτητών όσο και η 
κάλυψη δραστηριοτήτων που να εξυπηρετούν πολιτιστικούς στόχους.  

Για όσους τοµείς έχουν εγκριθεί κριτήρια, αυτά δεν περιλαµβάνουν πρόνοια για εκ των υστέρων 
έλεγχο των πραγµατικών εσόδων και εξόδων της κάθε δραστηριότητας/εκδήλωσης, έτσι ώστε να 
βεβαιώνεται ότι το σύνολο των εσόδων, συµπεριλαµβανοµένης της επιχορήγησης, δεν 
υπερκαλύπτει τα έξοδα και οι φορείς δεν πραγµατοποιούν κέρδη.  Ο εκ των υστέρων έλεγχος 
τέθηκε ως όρος από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για να εγκρίνει τα προγράµµατα 
επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 

Όπως µε πληροφόρησε η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού το 
Λογιστήριο του Υπουργείου, σε συνεννόηση µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ζητεί την προσκόµιση 
εξελεγµένου οικονοµικού απολογισµού κάθε δραστηριότητας, και κατάσταση µε τα ποσά που 
εισπράχθηκαν από άλλους χορηγούς, προκειµένου να προχωρήσει στην καταβολή της 
επιχορήγησης.  Παρατήρησα ωστόσο ότι αυτά δεν εξετάζονται πάντοτε και εποµένως δεν 
λαµβάνονται υπόψη πριν την αποδέσµευση της τελικής δόσης. 

(ii) Πρόγραµµα επιχορηγήσεων οργανωµένων φορέων και ατόµων για ανάπτυξη του 
πολιτισµού της Κύπρου. Η περίοδος εφαρµογής του υπο αναφορά προγράµµατος, που είχε 
εγκριθεί από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, έληξε στις 31.12.2007.  Οι Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες ζήτησαν στις 23.10.2007 παράταση της ισχύος της έγκρισης µέχρι την 31.12.2008.  Ο 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 31.10.2007, ανέφερε ότι την 
αποκλειστική αρµοδιότητα για την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένης και 
της έγκρισης για τη χρονική παράταση ισχύος των υφιστάµενων προγραµµάτων την έχει η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως εκ τούτου, το αίτηµα για παράταση πρέπει να προωθηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει για κάθε νέο πρόγραµµα και η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει το περιεχόµενο του προγράµµατος εξ υπαρχής.   

Ωστόσο τέτοια διαδικασία δεν έχει ακολουθηθεί για προώθηση του σχετικού αιτήµατος επειδή 
αποφασίστηκε όπως προωθηθούν νέα σχέδια επιχορηγήσεων µε ισχύ από 1.1.2009.  Λόγω 
λήξης του εν λόγω προγράµµατος, µετά την 1.1.2008 απαγορεύετο η χορήγηση ενισχύσεων 
βάσει του υφιστάµενου προγράµµατος, εκτός από τις χορηγήσεις de minimis.  Το θέµα αυτό θα 
εξεταστεί κατά τον επόµενο έλεγχο.   

(δ)  Κρατική Πινακοθήκη. 

(i) Αποθήκη Πινακοθήκης.  Στις προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι τον Ιανουάριο του 
2005 ολοκληρώθηκε η µεταφορά των έργων τέχνης στο κτίριο της Συνεργατικής Πιστωτικής 
Εταιρείας Λευκωσίας (ΣΠΕΛ).   

Λόγω του ότι δεν έγινε η απαραίτητη µελέτη πριν την εγκατάσταση των κλιµατιστικών συσκευών, 
δεν είχε εξακριβωθεί ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική παροχή ρεύµατος για τη λειτουργία τους.  
Επιπρόσθετα, δεν έχει διευθετηθεί το θέµα της ρύθµισης της υγρασίας στον πιο πάνω χώρο. 

Όπως ενηµερώθηκε η Υπηρεσία µου, το θέµα της αποθήκης της Πινακοθήκης θα επιλυθεί στα 
πλαίσια της µετατροπής του κτιρίου ΣΠΕΛ ώστε να αποτελέσει επέκταση της Κρατικής 
Πινακοθήκης, επισηµαίνεται ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της µετατροπής του κτιρίου της αποθήκης 
εκκρεµεί τουλάχιστον από το 2001 και, ενόσω παραµένει άλυτο το θέµα του κλιµατισµού και της 
υγρασίας, τα έργα τέχνης κινδυνεύουν να υποστούν ζηµιές. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε στις 4.11.2008 ότι το θέµα της εύρυθµης 
λειτουργίας του συστήµατος κλιµατισµού και υγρασίας στο κτίριο ΣΠΕΛ, συνδέεται άµεσα µε την 
εγκατάσταση υποσταθµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Α.Η.Κ.), έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη παροχή ρεύµατος, θέµα για το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία των Πολιτιστικών 
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και ήδη έχουν σταλεί στην Α.Η.Κ. τα σχέδια και 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. 

(ii) Συντήρηση έργων τέχνης.  Αφού έγινε καταγραφή των σχετικών αναγκών, τα έργα που 
έχρηζαν συντήρησης ανήλθαν στα 105, και κατά το 2007 κατακυρώθηκε προσφορά για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης.  Η εργασία αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 
2008.    Η καταγραφή των αναγκών συντήρησης των έργων που βρίσκονται επί δανείω εκκρεµεί.  
Εισηγήθηκα την επιθεώρηση των έργων σε καθορισµένα τακτά διαστήµατα, ώστε να εντοπίζονται 
έγκαιρα έργα τα οποία χρήζουν άµεσης συντήρησης. 

(iii) Καταγραφή έργων τέχνης.  Αναφορικά µε τα έργα που βρίσκονται στα διάφορα 
Κυβερνητικά Τµήµατα και Υπηρεσίες, αυτά κατέχονται επί δανείω και εξακολουθούν  να 
αποτελούν ιδιοκτησία της Κρατικής Πινακοθήκης.  Όσον αφορά στην καταγραφή τους, αυτά 
βρίσκονται καταχωρισµένα στο µητρώο που τηρείται από την Κρατική Πινακοθήκη. 

Παρατηρήθηκε ότι για όλα τα έργα, περιλαµβανοµένων και των επί δανείω, παρόλο που, όπως 
αναφέρθηκε από λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών γίνεται φυσική καταµέτρηση κάθε 
χρόνο, εντούτοις δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό ή φύλλα εργασίας και ως εκ τούτου η 
Υπηρεσία µου δεν µπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως έχει γίνει φυσική καταµέτρηση. 

Επιπρόσθετα, το µητρώο δεν παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε το χώρο που βρίσκεται το κάθε 
έργο, στοιχείο που φαίνεται µόνο στις καρτέλες των έργων.  Όπως ενηµερώθηκα, υπάρχει ένα 
µηχανογραφηµένο σύστηµα το οποίο τηρείται παράλληλα µε το µητρώο.  Ωστόσο δεν µπόρεσα 
να διαπιστώσω την εγκυρότητα του συστήµατος και κατά πόσο θα µπορούσε να δώσει την 
πληροφόρηση αυτή αφού, κατά την επί τόπου επίσκεψη λειτουργών της Υπηρεσίας µου στην 
Κρατική Πινακοθήκη, µας πληροφόρησαν ότι το σύστηµα ήταν εκτός λειτουργίας. 
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(iv) ∆ιαδικασία δανεισµού έργων. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού ηµερ. 14.3.2007, η πολιτική δανεισµού έργων της κρατικής συλλογής σύγχρονης 
Κυπριακής τέχνης αναθεωρήθηκε και, βάσει της νέας πολιτικής, καθορίζονται συγκεκριµένοι 
δικαιούχοι για παραχώρηση έργων τέχνης επί δανείω, διαπιστώθηκε ωστόσο ότι εξακολουθεί να 
γίνεται δανεισµός έργων σε µη δικαιούχους. Σύµφωνα επίσης µε την εν λόγω εγκύκλιο, η 
επιστροφή έργων από µη δικαιούχους θα εφαρµοστεί σε µεταγενέστερο στάδιο, λόγω, όπως 
πληροφορούµαι, έλλειψης χώρου στέγασης των έργων, πρόβληµα το οποίο αναµένεται να 
εκλείψει µε την µετατροπή του κτιρίου ΣΠΕΛ.  

Κυπριακή Βιβλιοθήκη.   

(α)  Κανονισµοί.  Ο Νόµος που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία Κυπριακής Βιβλιοθήκης 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκε στις 3.4.1987 (Νόµος 51/87).  
Μέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο Κανονισµοί για την καλύτερη 
εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου και για τη ρύθµιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 του ίδιου Νόµου. 

Η προηγούµενη Συµβουλευτική Επιτροπή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ετοίµασε το Νοέµβριο 2000 
προσχέδιο Κανονισµών, το οποίο είχε τύχει νοµοτεχνικού ελέγχου από τη Νοµική Υπηρεσία τον 
Αύγουστο 2006 και αναµενόταν να κατατεθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση.  Όπως 
πληροφορούµαι, η νέα Συµβουλευτική Επιτροπή που διορίστηκε τον Απρίλιο 2006 το επανεξέτασε 
από την αρχή και ετοιµάζει νέους Κανονισµούς, οι οποίοι θα αποσταλούν στη Νοµική Υπηρεσία για 
νοµοτεχνικό έλεγχο και θα κατατεθούν στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση. 

(β)  Μηχανογράφηση µητρώου βιβλιοθήκης.  Η µηχανογράφηση, η οποία άρχισε το 1996, 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα και δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς µέλλον.  Λόγω της 
συνεχιζόµενης µηχανογράφησης, εκκρεµεί η βελτίωση του συστήµατος δανεισµού βιβλίων και η 
διενέργεια φυσικής καταµέτρησης. 

Η ενίσχυση της Βιβλιοθήκης σε προσωπικό έχει συµβάλει στην αύξηση του υλικού που έχει 
µηχανογραφηθεί, αλλά, για να µπορέσει η Βιβλιοθήκη να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες της, είναι 
απαραίτητη η επίσπευση της όλης εργασίας. 

(γ)  Μεταστέγαση.  Μέχρι τη µεταστέγαση της Βιβλιοθήκης σε νέο κτίριο έχει ενοικιαστεί 
αποθηκευτικός χώρος στη βιοµηχανική περιοχή Στροβόλου για περίοδο επτά χρόνων από 
1.11.2006, όπου µεταφέρθηκαν όλα τα βιβλία από το κτίριο της ΣΠΕΛ καθώς και από τα πρώην 
γραφεία του Συµβουλίου Ιστορικής Μνήµης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59.  Στον ίδιο χώρο έχει 
δηµιουργηθεί και εργαστήριο για συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.  Επίσης, όπως 
πληροφορούµαι, έχει υπογραφεί ενοικιαστήριο έγγραφο µεταξύ του Υπουργείου και της Επιτροπής 
του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωµένης για την ενοικίαση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης 
Φανερωµένης για περίοδο 15 χρόνων από 1.5.2006, µε σκοπό την άµβλυνση του προβλήµατος 
της στέγασης, χώρος ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ως αναγνωστήριο αφού προηγηθεί ανακαίνιση 
του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη, η οποία όπως έχω πληροφορηθεί, αναµένεται να ολοκληρωθεί 
αρχές του 2009. 

Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών.   

(α)  Μητρώα βιβλιοθήκης.  Στις προηγούµενες µου Εκθέσεις ανέφερα ότι, λόγω αδυναµιών που 
υπήρχαν στην τήρηση του µητρώου βιβλιοθήκης και στο σύστηµα δανεισµού πριν από το 1996, 
πολλά βιβλία πιθανόν να µην καταχωρίστηκαν ή να δανείστηκαν και να µην επιστράφηκαν.  
Μερικά βιβλία ενδεχοµένως να είναι ανεκτίµητης ιστορικής αξίας. 

Κατά το 2001 άρχισε συστηµατική φυσική καταµέτρηση, η οποία σταµάτησε τον Ιούνιο του 2003 
χωρίς να ολοκληρωθεί, κατά την οποία δεν εντοπίστηκε αριθµός βιβλίων, ενώ διαπιστώθηκαν 
διπλές καταχωρίσεις, λανθασµένες καταχωρίσεις περιοδικών ως βιβλίων, καθώς και µη 
καταχώριση των βιβλίων/περιοδικών που δωρήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Κύπρου του 1989. 
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Όπως πληροφορήθηκα από λειτουργούς του Κέντρου, ασφαλή συµπεράσµατα για τα βιβλία που 
δεν εντοπίστηκαν θα εξαχθούν µετά την πλήρη µηχανογράφηση-ταξινόµηση-ταξιθέτηση της 
βιβλιοθήκης µε βάση το νέο αναβαθµισµένο βιβλιοθηκονοµικό σύστηµα, η οποία συµπληρώθηκε 
περίπου κατά το 68% µέχρι τις 31.8.2008 (µέχρι 31.12.2006: περίπου το 35%). 

(β)  Στέγαση και σύστηµα ασφάλειας της βιβλιοθήκης.  Μετά και τη µεταστέγαση του Κέντρου 
σε νέο κτίριο το 2006, διαπίστωσα ότι εξακολουθεί να µην υπάρχει σύστηµα ασφάλειας των 
βιβλίων και του άλλου ερευνητικού υλικού στη βιβλιοθήκη.   Σύµφωνα µε επιστολή του Κέντρου 
ηµερ. 16.1.2004 το πρόβληµα της ασφάλειας θα βελτιωνόταν µε την προµήθεια συστήµατος 
µαγνητισµού και αποµαγνητισµού µαγνητικών ταινιών που θα τοποθετούνταν στα βιβλία.  
Εντούτοις, µέχρι σήµερα η βιβλιοθήκη δεν έχει προµηθευτεί το εν λόγω σύστηµα. 

(γ)  Πυρασφάλεια κτιρίου.  Από έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το κτίριο δεν διαθέτει αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης πυρκαγιάς σε 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τις µη εργάσιµες ώρες, µε κίνδυνο την καταστροφή των 
βιβλίων της βιβλιοθήκης αλλά και του υπόλοιπου ερευνητικού υλικού του Κέντρου.  Έγινε 
εισήγηση, όπως διενεργηθεί µελέτη από εµπειρογνώµονες σε θέµατα πυρασφάλειας για 
εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος πυρόσβεσης στο κτίριο. 

(δ)  Ανάθεση ερευνητικών προγραµµάτων σε εξωτερικούς ερευνητές.  Σύµφωνα µε τους 
Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών όσα ερευνητικά 
προγράµµατα δεν µπορούν να αναληφθούν από το µόνιµο προσωπικό ανατίθενται, κατόπιν 
προκήρυξης, σε εξωτερικούς συνεργάτες, νοουµένου ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον 
Προϋπολογισµό Αναπτύξεως.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η ανάθεση των προγραµµάτων αυτών γίνεται 
από το Κέντρο µετά από αίτηση του ιδίου του ερευνητή, χωρίς προκήρυξη. 

Επίσης από δειγµατοληπτικό έλεγχο σε αριθµό συµβολαίων που υπογράφηκαν µεταξύ του 
εξωτερικού ερευνητή και του ∆ιευθυντή του Κέντρου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 
τυποποιηµένα συµβόλαια που να διασφαλίζουν ελάχιστους κοινούς όρους και οι αµοιβές των 
εξωτερικών ερευνητών δεν βασίζονται πάνω σε κριτήρια.  Επίσης, παρατήρησα ότι οι αµοιβές δεν 
καταβάλλονται ανάλογα µε την πρόοδο της έρευνας, αλλά ανάλογα µε τις ηµεροµηνίες που 
προκαθορίζονται στα συµβόλαια, οι οποίες πολλές φορές δεν συνάδουν µε την αντίστοιχη πρόοδο 
της έρευνας.  

4.62 ΤΑΜΕΙΟ "Α" 
Μέρος Β 

Μηχανογράφηση.  Για σειρά ετών η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως εισαχθεί κατάλληλο 
µηχανογραφηµένο σύστηµα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταµείου.  Το θέµα 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

Ενοικίαση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµού Γερµασόγειας. Παρόλο που η σύµβαση 
ενοικίασης έληξε στις 30.9.88, οι ενοικιαστές συνεχίζουν να κατέχουν το κτíριο, χωρίς να 
υπογράψουν νέα σύµβαση και χωρίς µέχρι σήµερα να γίνει αναθεώρηση του ενοικίου. 

Στις 12.1.2000 ο τότε Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού αποτάθηκε στη 
Νοµική Υπηρεσία, ζητώντας να του υποδειχθούν περαιτέρω ενέργειες και νοµικά µέτρα που θα 
µπορούσε να ληφθούν για συµµόρφωση των ενοικιαστών.  Στις 28.7.2004 η Νοµική Υπηρεσία 
πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ότι θα πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία δικαστικά µέτρα για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών και την έξωση των 
ενοικιαστών.   

Τον Ιούλιο του 2006 η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού κάλεσε τη 
Σχολική Εφορεία Ποταµού Γερµασόγειας να εξαντλήσει όλα τα µέσα στη διάθεση της για 
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εξωδικαστική διευθέτηση διαφορετικά να προχωρήσει σε έξωση των ενοικιαστών σύµφωνα µε τον 
Περί Ενοικιοστασίου Νόµο.   

Όπως µε πληροφόρησε η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου προωθούνται ενέργειες από τη 
Σχολική Εφορεία Γερµασόγειας για εγγραφή της εν λόγω περιουσίας στη Σχολική Εφορεία, η οποία 
είναι εγγεγραµµένη στον Κοινοτάρχη, ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει σε δικαστική 
διαδικασία ως ενδιαφερόµενο µέρος. 

4.63 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση.  Η οικονοµική κατάσταση των Σχολικών Εφορειών εξαρτάται κυρίως από 
τις χορηγίες που τους παραχωρούνται από την Κυβέρνηση.  Η εκτέλεση µεγάλων έργων, όπως 
είναι η ανέγερση σχολικών κτιρίων, η προσθήκη αιθουσών και η προµήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού. 

Κανονισµοί. 

(α)  Κανονισµοί για τις διαδικασίες συντήρησης και βελτίωσης Σχολικών Κτιρίων.  Μέχρι 
σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οι εν λόγω Κανονισµοί για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 
Νόµου.  Προσχέδιο των Κανονισµών έχει σταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνικό έλεγχο 
στις 30.11.2007. 

(β)  Κανονισµοί για θέµατα προσωπικού.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
για έγκριση των Κανονισµών που να προνοούν και να ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού, όπως 
σχέδια υπηρεσίας, µισθοδοτικές κλίµακες, προσλήψεις, προαγωγές, αφυπηρετήσεις, λειτουργία 
των Ταµείων Προνοίας κ.λπ.  Σχετικό προσχέδιο Κανονισµών τυγχάνει µελέτης και επεξεργασίας 
σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού και πρόκειται να αποτελέσει 
θέµα συζήτησης µε τις Συντεχνίες. 

Αδυναµίες και ελλείψεις στη διαχείριση των Σχολικών Εφορειών.  Εξακολουθεί να 
παρατηρούνται αδυναµίες στην τήρηση των κατάλληλων βιβλίων και µητρώων, την ορθολογιστική 
ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, των σχετικών Κανονισµών και των ∆ιοικητικών Οδηγιών.  Εξέφρασα την 
άποψη ότι οι αδυναµίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ανάθεση καθηκόντων οικονοµικής 
διαχείρισης των Εφορειών σε προσωπικό το οποίο δεν είναι πάντα εξειδικευµένο και κατάλληλα 
καταρτισµένο και στην ανεπαρκή ενηµέρωσή του για την νοµοθεσία όπως εκάστοτε τροποποιείται, 
τις οδηγίες και τις διαδικασίες.  Όπως διαπιστώθηκε αριθµός Σχολικών Εφορειών στελεχώθηκε µε 
κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό πράγµα που θα πρέπει να γίνει για όλες τις Σχολικές 
Εφορείες.   Σε ότι αφορά στην επιµόρφωση των Επιµελητών παρόλο ότι έχουν γίνει διάφορα 
επιµορφωτικά σεµινάρια, εισηγήθηκα όπως αυτά γίνονται πάνω σε πιο συστηµατική βάση ούτως ώστε 
να καλύπτεται και το προσωπικό που µετατίθεται στις Εφορείες.  

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι έχει τοποθετηθεί και συνεχίζεται η ενίσχυση 
εξειδικευµένου και κατάλληλα καταρτισµένου µόνιµου προσωπικού στις Σχολικές Εφορείες, γίνεται 
συνεχής επιµόρφωση τους µε ειδικά σεµινάρια και επιπλέον περιλήφθηκε στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
∆ιοίκησης Επιµελητών εγχειρίδιο, το οποίο µπορεί να βοηθήσει και να επιλύσει προβλήµατα που τυχόν 
παρουσιάζονται. 

Συλλογικές συµβάσεις.  ∆ιαπίστωσα ότι αριθµός Σχολικών Εφορειών καθυστέρησαν ή δεν 
προχώρησαν στην υπογραφή της συλλογικής σύµβασης µε τις Συντεχνίες για τα έτη 2004-2006.  
Επίσης, για µερικές που υπέγραψαν τις συµβάσεις, διαπιστώθηκε ότι το Μνηµόνιο ανανέωσης 
συλλογικής σύµβασης  για τα έτη 2004-2006 δεν υιοθετήθηκε πλήρως.  Με αφορµή τα πιο πάνω, 
και για σκοπούς εξοικονόµησης χρόνου και διοικητικών δαπανών, αλλά και διευκόλυνσης των 
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µικρών Εφορειών, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο ετοιµάζει πρότυπο σύµβασης 
το οποίο να αποστέλλεται και να χρησιµοποιείται σε κάθε Εφορεία. 

Μηχανογράφηση και µηχανογραφικός εξοπλισµός. 

(α) Μηχανογράφηση. Λόγω της εισαγωγής της µηχανογράφησης από τις Σχολικές Εφορείες, 
εισηγήθηκα όπως αυτή τυγχάνει συντονισµού από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, έτσι που 
τα συστήµατα και προγράµµατα που θα υιοθετούνται να είναι ολοκληρωµένα και οµοιόµορφα, για 
σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών, λόγω και των συνεχών µετακινήσεων. 

Όπως έχω πληροφορηθεί το Υπουργείο έχει αγοράσει υπηρεσίες Αναλυτή Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, µετά από διαγωνισµό, ο οποίος έχει ολοκληρώσει το έργο του και αναµένεται η 
προκήρυξη του διαγωνισµού για εξασφάλιση µηχανογραφικού συστήµατος.  Σε πρώτη φάση το 
σύστηµα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε 16 Σχολικές Εφορείες. 

(β) Μητρώα µηχανογραφικού εξοπλισµού. Λόγω της εγκατάστασης συνεχώς αυξανόµενου  
αριθµού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Σχολεία και στα Γραφεία των Εφορειών, εισηγήθηκα σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου όπως δηµιουργηθούν σχετικά µητρώα, κατάλληλα διαρρυθµισµένα, 
όπου να καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού, για σκοπούς παρακολούθησης και 
εύκολου εντοπισµού τους. Επίσης, είναι αναγκαίο όπως υιοθετηθεί σύστηµα παρακολούθησης της 
συντήρησής τους, µε βάση τα συµβόλαια που υπογράφονται.  Μετά από επανειληµµένες 
εισηγήσεις µας το Υπουργείο έκδωσε γραπτές οδηγίες προς τις Σχολικές Εφορείες σχετικά µε το 
θέµα και αναµένεται βελτίωση. 

Προσφορές και διαχείριση συµβολαίων. Σε αρκετές Εφορείες διαπιστώθηκαν ελλείψεις και 
αδυναµίες σε ότι αφορά στις διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης προσφορών καθώς και στη 
διαχείριση των συµβολαίων. Ανέφερα την ανάγκη συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες της ισχύουσας 
νοµοθεσίας καθώς και µε τις εγκύκλιες επιστολές της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

Λειτουργία κεντρικών θερµάνσεων. Σε αρκετές Σχολικές Εφορείες εξακολουθούν να µην 
τηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση των ωρών λειτουργίας των κεντρικών 
θερµάνσεων των σχολείων, των καυσίµων που καταναλώνονται, καθώς και των εξόδων 
συντήρησης και επιδιόρθωσης, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εξαγωγή του κόστους ανά 
ώρα λειτουργίας για σκοπούς συγκριτικής µελέτης, εντοπισµού τυχόν ελαττωµατικής λειτουργίας 
και άσκησης του απαραίτητου εσωτερικού ελέγχου.  Έχει αποσταλεί νέα σχετική εγκύκλιος προς 
όλες τις Σχολικές Εφορείες και αναµένεται βελτίωση στον τοµέα αυτό. 

Μέρος Β 

Κυλικεία. 

(α)  Νοµοθεσία.  Ο περί Σχολικών Κυλικείων Νόµος (Ν.60(Ι)/2000) προνοεί για τη σύσταση και 
λειτουργία Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ), καθώς και Τοπικών 
Επιτροπών Ελέγχου, οι αρµοδιότητες των οποίων καθορίζονται στο Νόµο. 

(β)  Κανονισµοί.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι το άρθρο 22 του πιο πάνω Νόµου 
προνοεί την έκδοση Κανονισµών από το Υπουργικό Συµβούλιο, για την καλύτερη εφαρµογή των 
διατάξεων του, η ετοιµασία των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µε πληροφόρησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση του 
θεσµού των σχολικών κυλικείων και θα προωθηθούν αν χρειαστεί νοµοθετικές ή/και άλλες 
ρυθµίσεις.  

(γ) Έλεγχος Σχολικών Κυλικείων και συµφωνίες άδειας παραχώρησης και 
εκµετάλλευσης.   

Από εκθέσεις των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων διαπιστώθηκαν συστηµατικές 
παραβιάσεις εκ µέρους των κυλικειαρχών των όρων των συµφωνιών τους, κυρίως σε ότι αφορά 
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την υγιεινή των εγκαταστάσεων. Επίσης, από τον έλεγχο των προσφορών και της διαχείρισης των 
συµφωνιών παραχώρησης και εκµετάλλευσης των κυλικείων, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις µη 
πλήρους εφαρµογής των όρων των προσφορών και των συµφωνιών, σε ότι αφορά στην καταβολή 
των ενοικίων µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων για τις Εφορείες.  

Η ΚΕΕΣΚ έχει κοινοποιήσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης των δηµόσιων σχολικών κυλικείων για 
το σχολικό έτος 2006/07, σε όλες τις Σχολικές Εφορείες στις 29.10.2007, ζητώντας τους να λάβουν 
τα αναγκαία µέτρα για αντιµετώπιση των διαπιστώσεων της που αναφέρονται στην έκθεση. Στις 
15.11.2007, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΣΚ ζήτησε µε επιστολή του από όλους τους Προέδρους των 
Σχολικών Εφορειών όπως προβούν σε όλες τις δέουσες και πρακτικές ενέργειες για βελτίωση της 
υλικοτεχνικής υποδοµής των υφιστάµενων κυλικείων. ∆ιαπιστώθηκε ωστόσο ότι δεν 
παρακολουθείται ο βαθµός συµµόρφωσης µε τις διαπιστώσεις της. 

Ένα από τα προβλήµατα που συνήθως παρατηρείται κατά την επιθεώρηση των κυλικείων είναι η 
πώληση ειδών εκτός καταλόγου. Μετά τη συζήτηση θεµάτων των σχολικών κυλικείων στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού της Βουλής στις 25.9.2007, ο τότε Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισµού ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τα προϊόντα των σχολικών κυλικείων η 
οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον Υπουργό στις 4.7.2008.  

Μητρώα κινητής περιουσίας.  Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες όσον αφορά στην 
ορθολογιστική τήρηση των µητρώων αυτών. Η σχετική εγκύκλια επιστολή του Υπουργείου που 
στάληκε στους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών στις 25.1.2008 αναµένεται να συµβάλει στην 
βελτίωση της κατάστασης. 

4.64 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Οικονοµικές καταστάσεις – ∆ιορθώσεις.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για τα 
σχολικά έτη 2002/03 – 2005/06 δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω εκκρεµοτήτων σε ότι 
αφορά στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων για τα σχολικά έτη 2002/03-2004/05. 

Εσωτερικός έλεγχος. 

(α)  Οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση.  Για την αποτελεσµατική λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Σχολικής Εφορείας και την άσκηση αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου, 
επανέλαβα την εισήγηση της Υπηρεσίας µου όπως ληφθεί απόφαση για την ετοιµασία σχετικού 
οργανογράµµατος, στο οποίο να εµφανίζονται οι διάφοροι τοµείς εργασίας και οι αρµόδιοι κατά 
τοµέα λειτουργοί και εκδοθούν γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό σχετικά µε τις ευθύνες και τα 
καθήκοντα τους. Συναφώς αναφέρεται ότι, παρόλο που έγινε µια προσπάθεια, και ετοιµάστηκε 
οργανόγραµµα το 2004, εντούτοις η όλη εργασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.  

(β)  Αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου.  Πέραν της πιο πάνω διαπίστωσης, οι αδυναµίες που 
παρουσιάζει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αφορούν κυρίως σε θέµατα προσφορών, τήρησης 
στοιχείων σε φακέλους και ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων. 

Ακίνητη Ιδιοκτησία. 

(α) Εγγραφή ακινήτων στο όνοµα του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας. Στις 14 ∆εκεµβρίου 
2006 η Εφορεία ζήτησε µε επιστολή της από τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες προς το Υπουργικό Συµβούλιο µε σκοπό την 
εξασφάλιση της έγκρισης του για µεταβίβαση πέντε σχολείων καθώς και των µουσείων του Παγκυπρίου 
Γυµνασίου, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στο όνοµα του 
Προέδρου της  Εφορείας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του περί Σχολικών Εφορειών Νόµου του 1997.  

Η Γενική ∆ιευθύντρια µε πληροφόρησε ότι έχουν συµπληρωθεί οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής ακινήτων 
και στάλθηκαν στο Επαρχιακό Κτηµατολόγιο το Μάιο του 2008 και ότι το θέµα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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(β) Κατάσταση του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου Λευκωσίας για τα εγγεγραµµένα 
ακίνητα της Εφορείας. Μετά από αίτηµα της Εφορείας στις 24.11.2006, το Επαρχιακό Κτηµατολογικό 
Γραφείο Λευκωσίας υπέβαλε κατάσταση µε όλα τα ακίνητα που είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα του 
Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας. Όπως διαπιστώθηκε, σ΄ αυτήν δεν περιλαµβάνονται όλα τα 
σχολεία τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα του Προέδρου της Εφορείας και επίσης είναι 
καταχωρισµένα στο µητρώο ακίνητης ιδιοκτησίας της Εφορείας. 

Επίσης στην εν λόγω κατάσταση περιλαµβάνονταν ακίνητα στο όνοµα «Πρόεδρος της Σχολικής 
Εφορείας, ως καταπιστευµατοδόχος για τα τουρκικά δηµοτικά σχολεία» για τα οποία η Εφορεία δεν 
κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά ούτε και βρίσκονται καταχωρισµένα στο µητρώο ακίνητης ιδιοκτησίας 
της Εφορείας. 

Εισηγήθηκα όπως η Εφορεία ζητήσει διευκρινίσεις από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο 
Λευκωσίας, για τους λόγους τους οποίους τα συγκεκριµένα ακίνητα δεν περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση που στάληκε στην Εφορεία και να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για εξασφάλιση τίτλων 
ιδιοκτησίας για όλα τα ακίνητα της και εγγραφή τους στο µητρώο ακίνητης ιδιοκτησίας της 
Εφορείας. 

(γ) Ακίνητα Χατζησάββα. Μετά από σχετικό αίτηµα της Σχολικής Εφορείας, το Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε στις 5.6.2008 όπως επιτραπεί η εγγραφή του εν λόγω ακινήτου 
στο όνοµα του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας.  Ακολούθως, η Σχολική Εφορεία 
αποτάθηκε στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας για εγγραφή του ακινήτου στο 
όνοµα του Προέδρου της, το οποίο ζήτησε την προηγούµενη καταβολή του φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας, µε βάση την εκτιµηµένη αξία του 1980, η οποία υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου σε 
€140.000 (περίπου £82.000), πλέον τόκοι, ποσό το οποίο η Σχολική Εφορεία δεν είναι 
διατεθειµένη να πληρώσει αφού θεωρεί ότι το εν λόγω ακίνητο απαλλάσσεται του φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας.   

Εισηγήθηκα όπως ληφθούν µέτρα για διευθέτηση του θέµατος το συντοµότερο δυνατόν ώστε να 
δοθεί τέλος σε αυτή την εκκρεµότητα η οποία απασχολεί τη Σχολική Εφορεία από τις 10.12.1959. 

∆ιαχείριση κληροδοτηµάτων 

(α)  Επειδή τα έσοδα από κληροδοτήµατα είναι σηµαντικά, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε στο 
παρελθόν όπως προωθηθεί τροποποίηση των όρων πολλών κληροδοτηµάτων, των οποίων οι 
σκοποί έχουν εκλείψει ή δεν ανταποκρίνονται στα σηµερινά δεδοµένα, ώστε να µπορεί να γίνει 
καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων τους. Όπως διαπιστώθηκε µέχρι σήµερα έγινε τροποποίηση, 
µετά από νοµική γνωµάτευση, ενός µόνο κληροδοτήµατος και ένα άλλο βρίσκεται στη διαδικασία 
τροποποίησης.  

(β) Το 2006 η Σχολική Εφορεία ανέθεσε σε συµβούλους, µετά από προσφορά, την ετοιµασία 
ολοκληρωµένου συστήµατος και διαδικασιών για την ορθολογιστική παρακολούθηση και 
διαχείριση των κληροδοτηµάτων. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί πρόσφατα στην 
Εφορεία, η οποία την µελετά.  

Θέµατα προσφορών.  Από τον έλεγχο της διαδικασίας προσφορών εντοπίστηκαν αδυναµίες 
ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι αφορά στην αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων, στην 
ετοιµασία και στοιχειοθέτηση των αξιολογήσεων και εισηγήσεων, καθώς και στην τήρηση και ορθή 
και πλήρη ενηµέρωση του µητρώου συµβολαίων και εισηγήθηκα όπως το προσωπικό της 
Εφορείας, ενηµερωθεί για τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και για τις σχετικές 
εγκύκλιες επιστολές της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Άδειες εκµετάλλευσης κυλικείων.  Επισήµανα την αναγκαιότητα για πιστή εφαρµογή των 
προνοιών του περί Σχολικών Κυλικείων Νόµου και των όρων των συµβολαίων, καθώς και για 
πλήρη συµµόρφωση µε τις σχετικές εγκύκλιες επιστολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, 
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ειδικά σε ότι αφορά στην υποβολή των απαιτούµενων πιστοποιητικών υγείας και στη διάθεση προς 
πώληση ειδών τα οποία δεν αναγράφονται στους εγκεκριµένους τιµοκαταλόγους. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στην πώληση προϊόντων 
εκτός καταλόγου, η Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων υποβάλλει έκθεση στη Σχολική 
Εφορεία για επιβολή κυρώσεων, κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει σε µερικές περιπτώσεις. 

Κυβερνητικά δάνεια και δάνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους. 

(i) Κυβερνητικά δάνεια ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα 
ότι εκκρεµούσε η αποπληρωµή των κυβερνητικών δανείων ύψους £990.000, τα οποία 
παραχωρήθηκαν στη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας από το 1986 για κάλυψη ελλειµµατικών 
προϋπολογισµών.  Οι καθυστερηµένες δόσεις ήταν ίσες µε το σύνολο των δανείων.  Το θέµα 
παραπέµφθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για διευθέτηση και διαγραφή τους (Ιούλιος 2002) και 
αποφασίστηκε όπως παραµείνει σε εκκρεµότητα, µέχρις ότου γίνει τροποποίηση των όρων των 
κληροδοτηµάτων, για αύξηση των εσόδων της Εφορείας, µε σκοπό την εξόφληση µέρους ή όλων 
των οφειλών προς το ∆ηµόσιο. 

(ii) ∆άνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι 
κατά τα έτη 1990 και 1992, µετά από ενοποίηση των δανείων της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, 
προέκυψαν συνολικά δάνεια ύψους £381.700 για τη Μέση Εκπαίδευση και £235.932 για τη 
∆ηµοτική Εκπαίδευση.  Οι καθυστερηµένες δόσεις δανείων ανήλθαν στις 31.12.2007 σε £387.263 
(κεφάλαιο) και £262.463 (τόκοι και τόκοι υπερηµερίας). 

(iii) ∆ιαγραφή οφειλών.  Ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του ηµερ. 24.9.2008, ενέκρινε την εφάπαξ 
διαγραφή των οφειλών των Σχολικών Εφορειών που αφορούν σε Κυβερνητικά δάνεια ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης και σε δάνεια από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους. 

4.65 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   
Μέρος Β 

Μετοχές τράπεζας.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι η Εφορεία είναι εγγεγραµµένη 
ιδιοκτήτρια µετοχών τράπεζας, ονοµαστικής αξίας 50 σεντ η καθεµιά που  προέρχονται από αρχική 
δωρεά 45 µετοχών το 1948, οι οποίες, µαζί µε τις δωρεάν εκδόσεις και νέες αγορές που 
ακολούθησαν κατά καιρούς, ανήλθαν σε 19 559.  Επειδή ο σκοπός της αρχικής δωρεάς δεν είναι 
γνωστός, οι µετοχές αυτές δεν θεωρούνται ότι αποτελούν κληροδότηµα για ειδικούς σκοπούς.  Η 
Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 
αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείριση των µετοχών.  Η Σχολική Εφορεία σε συνεδρία της στις 
3.10.2007 αποφάσισε ότι η πώληση των µετοχών θα προωθηθεί µόλις οι τιµές των µετοχών 
κριθούν συµφέρουσες.   

4.66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Μέρος B 

Μισθολογική αναβάθµιση προσωπικού.  Η Εφορεία, στη συνεδρία της ηµερ. 14.1.99, 
αποφάσισε τη µισθολογική αναβάθµιση και τοποθέτηση στις νέες µισθολογικές κλίµακες, από 
1.1.99, δύο µελών του προσωπικού (το ένα αποβίωσε στις 12.11.2006).  Παρά την αντίθεση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού στην πιο πάνω απόφαση της Εφορείας και τη µη έγκριση των 
πιο πάνω αναβαθµίσεων µέσω των Προϋπολογισµών, οι οποίοι έχουν περιοριστεί ώστε να µην 
είναι δυνατή η καταβολή των αναβαθµισµένων µισθών, η Εφορεία συνεχίζει να καταβάλλει µισθούς 
µε βάση την αναβάθµιση, από εξοικονοµήσεις του σχετικού Κονδυλίου (για το 2006/07) ενώ για το 
2007/08 αναµένεται υπέρβαση του Κονδυλίου.  
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Η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου, µετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, ζήτησε από τον 
Αρχηγό της Αστυνοµίας, µε επιστολή της στις 5.9.2008, τη διεξαγωγή  ποινικής έρευνας εναντίον 
των Μελών της Σχολικής Εφορείας και µέλους του προσωπικού, µε σκοπό να διαπιστωθεί κατά 
πόσο µπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορητήριο για διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος. 

4.67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Μέρος Α 

Ανάπτυξη Αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου. 

(α) Ανάθεση του έργου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε, το Μάιο 1998, την αυτονόµηση 
των νέων αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου και την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στην ανάπτυξη 
και διαχείρισή τους.  Το Μάρτιο του 1999 ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης, µε βάση το οποίο οι νέοι 
αερολιµένες θα λειτουργούσαν εντός του 2005. 

Μετά από προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού, υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2002 προσφορές 
από τρεις κοινοπραξίες. 

Μετά από διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια του 2004 και 2005 οριστικοποιήθηκε η σύµβαση µε 
την Κοινοπραξία Hermes Airports  και στις 8.7.2005 το Υπουργείο υπέγραψε µε τη Hermes 
Airports συµφωνία για την ανάπτυξη και διαχείριση των δύο αερολιµένων για 25 χρόνια.  Η 
συµφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12.5.2006, προβλέπει την παραχώρηση στην Κυβέρνηση 
σταθερού ποσού €3,5 εκ. το χρόνο και ποσοστό 33% επί των ακαθάριστων εσόδων του Επενδυτή. 

(β) Ασφάλεια αερολιµένων (security).  Στην προσφορά της Hermes Airports που υποβλήθηκε 
τον Οκτώβριο 2002, περιλαµβανόταν τέλος ασφάλειας €2 ανά αναχωρούντα επιβάτη το οποίο 
κάλυπτε τον αναγκαίο εξοπλισµό και προσωπικό για την ασφάλεια (security) των αερολιµένων, η 
οποία µε βάση τους όρους του διαγωνισµού αποτελούσε ευθύνη του Επενδυτή. 

Στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε την Hermes Airports, το ∆εκέµβριο 2004, αποφασίστηκε 
όπως η ασφάλεια των αερολιµένων αναληφθεί από το Κράτος.  Μετά την εξέλιξη αυτή 
συµφωνήθηκε µε την εταιρεία Hermes Airports νέο τέλος ίσο µε €1,17 ανά επιβάτη το οποίο 
πρότεινε ο Επενδυτής. 

Το Φεβρουάριο 2007 δηλαδή µετά την ανάθεση του έργου, το Υπουργικό Συµβούλιο  µετά από 
εισήγηση εµπειρογνώµονα αποφάσισε όπως για τη βελτίωση της ασφάλειας των αερολιµένων, η 
ασφάλεια επανέλθει και πάλι στον Επενδυτή και όπως η οµάδα που διαπραγµατεύτηκε τη 
Συµφωνία Παραχώρησης µε την εταιρεία Hermes Airports, διαπραγµατευτεί το πρόσθετο ετήσιο 
οικονοµικό κόστος µε τον Επενδυτή. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι επειδή στο στάδιο της διαπραγµάτευσης µε τον 
Επενδυτή, το πιο πάνω νέο τέλος ασφάλειας που συµφωνήθηκε (€1,17) είναι κατά την άποψή της 
αδικαιολόγητα ψηλό, ενώ το κόστος εξοπλισµού και στελέχωσης είναι ατεκµηρίωτο, δεν υπάρχουν 
η βάση και τα εχέγγυα για µια δίκαιη για την κυβερνητική πλευρά νέα οικονοµική συµφωνία σχετικά 
µε την επαναφορά της ευθύνης για την ασφάλεια των αερολιµένων στον Επενδυτή. 

Μέχρι τον Ιούλιο 2008 συνεχίζοντο οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Επενδυτή και της οµάδας 
διαπραγµάτευσης. 

(γ) Συµβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιµασία των εγγράφων 
του διαγωνισµού και βοήθεια της ∆ηµοκρατίας κατά τις διαπραγµατεύσεις της µε τους 
προσφοροδότες, ανατέθηκαν στις 5.10.2000 σε ιδιωτικό οίκο έναντι ποσού £857.000. 

Μέχρι το Νοέµβριο 2005, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε εξασφαλίσει έγκριση για την 
πληρωµή επιπλέον υπηρεσιών που εκτελέστηκαν από τους Συµβούλους, ύψους £966.945. 
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Το Νοέµβριο 2005, το Υπουργείο ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 
(ΚΕΑΑ) καλυπτική έγκριση για επιπλέον ποσό £1.357.000 για δεδουλευµένες υπηρεσίες των 
Συµβούλων και για ποσό £565.000 για απαιτήσεις τους µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων µε τον ανάδοχο του έργου.  Το ∆εκέµβριο 2006 η ΚΕΑΑ εξετάζοντας το θέµα 
παρατήρησε ότι θα έπρεπε µε ορθό προγραµµατισµό να ακολουθηθεί η νενοµισµένη διαδικασία 
της εκ των προτέρων έγκρισης της δαπάνης.  Τελικά η ΚΕΑΑ ενέκρινε προκαταρκτικά ποσό 
£500.000, εκφράζοντας την επιφύλαξή της για τη λογικότητα του ποσού των £1.357.000 και ζήτησε 
όπως το όλο θέµα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου.  

Το Φεβρουάριο 2006 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το σύνολο των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν από τους Συµβούλους και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 
όπως επιφυλάξει τα δικαιώµατα της ∆ηµοκρατίας ως προς τη λογικότητα του ποσού που θα 
καταβληθεί στους Συµβούλους.  Τον Απρίλιο 2006 η ΚΕΑΑ ενέκρινε την πληρωµή επιπλέον ποσού 
£849.838 πλέον ΦΠΑ για δεδουλευµένες υπηρεσίες, νοουµένου ότι η πληρωµή θα συνοδευτεί µε 
επιστολή επιφύλαξης των δικαιωµάτων της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου και έδωσε την προέγκριση της για ποσό £550.000 πλέον ΦΠΑ για τη 
διενέργεια των πρόσθετων εκτιµώµενων υπηρεσιών. 

Μέχρι τον Ιούνιο 2008 καταβλήθηκε στους Συµβούλους ποσό £3.793.779, το οποίο περιλαµβάνει 
και πληρωµές για υπηρεσίες που πρόσφεραν πέραν του χρόνου που προβλεπόταν στο 
συµβόλαιο. 

Απαλλοτρίωση για κατασκευή, βελτίωση, ευθυγράµµιση, και ασφαλτόστρωση του δρόµου 
Μανσούρας – Κάτω Πύργου/Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή διοικητικής 
έρευνας. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του αρ. 64.277 ηµερ. 31.8.2006, σχετικά µε την εν λόγω 
απαλλοτρίωση, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεξαγωγή σχετικής διοικητικής έρευνας. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η απαλλοτρίωση δηµοσιεύτηκε το 1991 και απαλλοτριώθηκε, µεταξύ 
άλλων, µέρος συγκεκριµένου τεµαχίου γης ( 601τ.µ), για το οποίο καταβλήθηκε το 1998 συνολικό 
ποσό αποζηµίωσης ύψους £81.  Ο επηρεαζόµενος ιδιοκτήτης εξασφάλισε πολεοδοµική άδεια και 
άδεια οικοδοµής το 1996 και 1997, αντίστοιχα, για ανέγερση 5 διώροφων κατοικιών και ενός 
εστιατορίου.  Μετά από  σχετικό ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου, οι οικοδοµικές εργασίες αναστάληκαν 
γιατί θεωρήθηκε ότι υπήρχε πρόβληµα µε την ανάπτυξη που υλοποιείτο επί τόπου.  Ακολούθησε 
χωροµετρική εργασία από το Τµήµα και διαπιστώθηκε ότι κατά την επανακατασκευή του δρόµου 
Μανσούρας – Κάτω Πύργου που έγινε το 1995/1996 καταλήφθηκε έκταση γης από το κτήµα του 
ενάγοντα, πέραν της απαλλοτριωθείσας, γεγονός που δηµιούργησε και το πρόβληµα µε την πιο 
πάνω αναφερόµενη ανάπτυξη.  Η απαλλοτριούσα Αρχή προέβηκε σε διάφορες ενέργειες 
προκειµένου να εξασφαλίσει νόµιµα το επιπρόσθετο µέρος της γης που παράνοµα 
χρησιµοποιήθηκε από το Κράτος, χωρίς αποτέλεσµα.  Στο µεταξύ ο ιδιοκτήτης καταχώρισε αγωγή 
το 2000 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου και απαιτούσε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία  γενικές 
και ειδικές αποζηµιώσεις ύψους £250.000 - £1.000.000, για παράνοµη επέµβαση στο κτήµα του, 
τιµωρητικές αποζηµιώσεις και αντισυνταγµατική συµπεριφορά, καθώς και ∆ιάταγµα, µεταξύ άλλων, 
για να µετακινήσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία το τµήµα δηµόσιου δρόµου που επεµβαίνει παράνοµα 
στο κτήµα του.  Στις 18.12.2006 εκδόθηκε εκ συµφώνου απόφαση του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε 
τον προκαταρκτικό συµβιβασµό που έγινε µέσω Γενικού Εισαγγελέα και την έγκριση του 
Υπουργού Οικονοµικών και µετά την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 
31.8.2006, µε βάση την οποία το Φεβρουάριο 2007 καταβλήθηκε στον ενάγοντα-επηρεαζόµενο 
ιδιοκτήτη συνολικό ποσό αποζηµιώσεων ύψους £517.743 καθώς επίσης δικηγορικά έξοδα ύψους 
£25.044. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω ζήτησα να πληροφορηθώ τα ακόλουθα: 
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(α) Κατά πόσο έχει διεξαχθεί η διοικητική έρευνα σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου και αν έχει ολοκληρωθεί, ποιο το πόρισµα της.  Επισήµανα το γεγονός ότι 
ενώ η αρχική αποζηµίωση για την απαλλοτρίωση το 1991 για 601 τ.µ. κόστισε στο ∆ηµόσιο £80 
περίπου, µε τους λανθασµένους χειρισµούς που ακολούθησαν, το Κράτος κλήθηκε να καταβάλει 
αποζηµιώσεις πέραν του £0,5 εκ. για παράνοµη επέµβαση σε µέρος της ιδιωτικής γης (297 τ.µ.) 
που χρησιµοποιήθηκε χωρίς να απαλλοτριωθεί.   Ανέφερα επίσης ότι το ύψος της ζηµιάς του 
∆ηµοσίου αυξάνεται µε το κόστος για την µετακίνηση τµήµατος του δρόµου που παράνοµα 
κατασκευάστηκε και το οποίο, όπως υπολογίστηκε το 2005, ανερχόταν τότε σε £110.000 συν 
ΦΠΑ. 

(β)  Κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών οι οποίοι 
αποτέλεσαν Κανόνα ∆ικαστηρίου και έχουν διευθετηθεί πλήρως όλες οι διαφορές και τα 
προβλήµατα που προέκυψαν από την εν λόγω απαλλοτρίωση και την εκτέλεση των έργων καθώς 
και το τελικό κόστος για τη µετατόπιση της όδευσης του δρόµου. 

Ανεξάρτητα µε την πιο πάνω συγκεκριµένη περίπτωση απαλλοτρίωσης και τα προβλήµατα που 
προέκυψαν από τα κατασκευαστικά έργα του ∆ηµοσίου, ζήτησα να πληροφορηθώ σχετικά µε τα 
απαραίτητα µέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για αποφυγή 
παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον και πρόσθετου κόστους για το ∆ηµόσιο.  

4.68 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
Μέρος Α 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού Αναπτύξεως - Αδαπάνητα ποσά. Σε αρκετά Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως εξακολουθούν να παραµένουν σηµαντικά ποσά αδαπάνητα. 
Συγκεκριµένα, από τα £3,26 εκ. του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως  παρέµειναν αδαπάνητα £1,93 εκ., 
δηλαδή 59%.  Υπέδειξα την ανάγκη καλύτερου προγραµµατισµού των έργων, ώστε ο 
Προϋπολογισµός Αναπτύξεως να συµβαδίζει, κατά το δυνατόν, µε τη δυνατότητα εκτέλεσής του. 

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου.  Όπως 
αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 
πραγµατοποίησε στους πιο πάνω χώρους επιθεωρήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων 
παρατηρήθηκαν παραβάσεις της σχετικής εργατικής νοµοθεσίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις σηµαντικότερες παραβάσεις που εντοπίστηκαν  και 
εξακολουθούν κατά ένα µεγάλο µέρος να υφίστανται. 

• ∆εν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι έξοδοι κινδύνου από διάφορους χώρους του 
Αρχαιολογικού Μουσείου. 

• Ορισµένοι χώροι δεν είναι εφοδιασµένοι µε ανιχνευτές πυρκαγιάς και συναγερµό. 

• Στα Εργαστήρια Αντιγράφων-Εκµαγείων και Συντήρησης Ξυλογλύπτων και Τοιχογραφιών 
υπάρχει έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, χωρίς να έχουν ληφθεί τα δέοντα  
µέτρα  προστασίας, όπως  αυτά  αναφέρονται στην επιστολή του Τµήµατος µε  αρ. Φακ. Τ.Ε.Ε. 
19/88/10, ηµερ. 28.1.2003. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε επιστολή του ηµερ. 7.10.2008, ανέφερε ότι το Τµήµα έχει προβεί 
στη λήψη κατάλληλων µέτρων, ωστόσο, η Υπηρεσία µου δεν είχε διαπιστώσει ουσιαστική 
βελτίωση µέχρι τις 23.9.2008, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

Μέρος Β 

Τήρηση στοιχείων ανασκαφών.   Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, για µερικές 
από τις ανασκαφές που έχουν συµπληρωθεί από πρώην λειτουργούς του Τµήµατος, τα σχετικά 
ηµερολόγια, τα οποία περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τα σηµεία εργασιών σύµφωνα µε σχετικά 
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σχεδιαγράµµατα, λεπτοµέρειες ευρηµάτων και αποκαλύψεων και περιλαµβάνουν φωτογραφίσεις 
και οτιδήποτε άλλο αξιολογείται ως χρήσιµο για ολοκληρωµένη και πλήρως στοιχειοθετηµένη 
αρχαιολογική έρευνα, δεν βρίσκονται στην κατοχή του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
περί Αρχαιοτήτων Νόµου.   

Το Τµήµα Αρχαιοτήτων, µε επιστολές του προς τους ανασκαφείς οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει, 
ζήτησε όπως παραδοθούν στο Τµήµα τα πρωτότυπα των ηµερολογίων που διατηρούσαν στην 
κατοχή τους.  Συγκεκριµένος πρώην ∆ιευθυντής αµφισβήτησε τη νοµική υποχρέωση 
επικαλούµενος ότι αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα.  Το Τµήµα αποτάθηκε στη Νοµική 
Υπηρεσία, η οποία σε σχετική γνωµάτευσή της, ηµερ. 17.3.2008, ανέφερε ότι οτιδήποτε στοιχεία 
κρατούν λειτουργοί, κατά τη διεξαγωγή της εργασίας τους,  αποτελούν κρατική περιουσία και θα 
πρέπει να παραδίδονται, για σκοπούς ελέγχου, στην Υπηρεσία οποτεδήποτε τους ζητηθεί από τον 
∆ιευθυντή και οπωσδήποτε κατά την αφυπηρέτησή τους.  Το Τµήµα επανήλθε στους ανασκαφείς 
µε νέες του επιστολές ηµερ. 4.4.2008 και, όπως έχω πληροφορηθεί, υπήρξε ανταπόκριση εκ 
µέρους ενός από τους πρώην ∆ιευθυντές, ο οποίος παρέδωσε τα στοιχεία των ανασκαφών του, 
ενώ έχουν γίνει συναντήσεις µε τους υπόλοιπους για εξασφάλιση των απαραίτητων στοιχείων. 

Μητρώα αρχαίων µνηµείων και κινητών αρχαιοτήτων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου 
εισηγήθηκα τη µηχανογράφηση των πιο πάνω µητρώων, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και 
παρακολούθησης.  Η καταχώριση στο µηχανογραφηµένο µητρώο αρχαίων µνηµείων έχει αρχίσει 
από το Σεπτέµβριο του 2001, όµως, λόγω του µεγάλου όγκου εργασίας και του γεγονότος ότι 
ασχολήθηκε περιστασιακά µόνο ένας λειτουργός (µέχρι το 2005), έχει ολοκληρωθεί µόνο η 
καταχώριση για την Επαρχία Κερύνειας και µεγάλο µέρος για την Επαρχία Αµµοχώστου.  Η 
καταχώριση στο µηχανογραφηµένο µητρώο κινητών αρχαιοτήτων δεν έχει αρχίσει µέχρι σήµερα.  
Για το σκοπό αυτό το Τµήµα έχει λάβει έγκριση για χρηµατοδότηση από το Χρηµατοδοτικό 
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου για την εφαρµογή συγκεκριµένου προγράµµατος 
ψηφιοποίησης  (Cyprus Archaeological Digitisation Programme) από 1.1.2009. Το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση του συνόλου των κηρυγµένων Αρχαίων Μνηµείων και περίπου 
5.000 κινητών ευρηµάτων από την Επαρχία Πάφου.  Το Τµήµα έχει επίσης αποταθεί στο Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για την παραχώρηση 4 έκτακτων λειτουργών για τα ο εν 
λόγω πρόγραµµα. 

4.69 ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μέρος Α 

Λογαριασµός καταθέσεων.  Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο του λογαριασµού ήταν £10.796.203.  Σ’ 
αυτό περιλαµβάνεται ποσό £9.109.351, το οποίο αφορά σε κρατήσεις και εγγυήσεις για συµβόλαια 
που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, καθώς και αδαπάνητα υπόλοιπα καταθέσεων από τρίτους,  για 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών.  Επειδή µερικά από τα υπόλοιπα αυτά εκκρεµούν για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, υπέδειξα ότι αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν και διευθετηθούν ανάλογα. 

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων.  Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν £698.748, 
σε σύγκριση µε £620.077 το προηγούµενο έτος. Οι σηµαντικότερες οφειλές αφορούν στο  
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (£298.079), στην ΑΤΗΚ (£153.230) και στην ΑΗΚ 
(£107.698). 

Α. Αδυναµίες στον προγραµµατισµό µελέτης και εκτέλεσης έργων 

(α) Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. 

Βαθµός Απόδοσης του Έργου. Το 1998 διεξήχθη τεχνοοικονοµική και περιβαλλοντική µελέτη µε 
βάση την οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σύστησε αντί την 
κατασκευή νέου δρόµου τη βελτίωση/αναβάθµιση του υφιστάµενου δρόµου.  Ωστόσο, µετά από 
αντιδράσεις των εµπλεκόµενων φορέων, αποφασίστηκε τον Ιούνιο 2000 η κατασκευή νέου 
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αυτοκινητόδροµου µε τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας, υπηρεσιακούς δρόµους, ανισόπεδους 
κόµβους, σήραγγες, κοιλαδογέφυρες και λοιπές συναφείς εργασίες.    

Ενώ σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τεχνοοικονοµικής µελέτης, η δαπάνη του έργου µε τιµές 1999 
θα ήταν περίπου £73 εκ., σύµφωνα µε την προµελέτη του έργου που έγινε από Κύπριους 
συµβούλους, λόγω των πολλών δαπανηρών κατασκευών (κόµβοι, κοιλαδογέφυρες, σήραγγες) και 
την προσθήκη µετά από πολιτικές αποφάσεις πρόσθετων έργων, το κόστος κατασκευής αυξήθηκε 
και εκτιµήθηκε µε τιµές 2005 σε £150 εκ. 

Με επιστολή µου, τον Οκτώβριο 2005 προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Συγκοινωνιών και 
Έργων παρατήρησα ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την προώθηση εκτέλεσης του πιο πάνω 
έργου, παρόλο που η τεχνοοικονοµική µελέτη έδειξε ότι η εκτέλεση µε τον τρόπο που σχεδιάστηκε 
δεν δικαιολογείται αφού ο συντελεστής εσωτερικής απόδοσης (IRR) είναι µικρότερος από 4%, ενώ 
η ∆ιεθνής Τράπεζα απαιτούσε όπως τα οδικά έργα που χρηµατοδοτούσε έχουν συντελεστή (IRR) 
µεγαλύτερο από 12%.   

Εισηγήθηκα όπως, ενόψει του ότι µε τον παρόντα σχεδιασµό, είναι ο µόνος αυτοκινητόδροµος που 
δεν δικαιολογείται τεχνοοικονοµικά, και το επίπεδο εξυπηρέτησης του (9 ανισόπεδοι κόµβοι, 7 
κοιλαδογέφυρες και 2 σήραγγες) είναι  ψηλότερο από όλους τους αυτοκινητόδροµους της Κύπρου, 
µειωθεί το κόστος του σε λογικά επίπεδα, πράγµα που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 
διαφοροποίηση της φιλοσοφίας σχεδιασµού του έργου, δηλαδή µε τη µείωση του αριθµού και του 
είδους των δαπανηρών κατασκευών (κόµβοι, συνδέσεις, κοιλαδογέφυρες, σήραγγες), µε στόχο ο 
συντελεστής εσωτερικής απόδοσης να ανέλθει τουλάχιστον σε 10%. 

Στο µεταξύ σε έκθεση αποστολής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η οποία το Μάρτιο 2006 
µετά από πρόσκληση της Κυπριακής Κυβέρνησης ερεύνησε τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους που 
συνεπάγεται η εκτέλεση έργων µε τη µέθοδο PPP, αναφέρεται ότι η απόφαση για  την εκτέλεση του 
αυτοκινητόδροµου Πάφου – Πόλης, έχει κυρίως ληφθεί “in an ad – hoc fashion” χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η απόδοση (value for money) του έργου.  Η έκθεση παρατηρεί επίσης ότι η 
απουσία καθορισµού από κυβερνητικής πλευράς σαφών προδιαγραφών για το έργο, επέτρεψε 
στους συµβούλους να προδιαγράψουν ένα δαπανηρό (over – designed) έργο. 

Το Σεπτέµβριο 2006, το Υπουργείο Οικονοµικών πληροφόρησε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων ότι η δαπάνη υλοποίησης του έργου θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τόσο το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα όσο και το δηµόσιο χρέος και ότι λαµβανοµένου υπόψη ότι η εκτιµηµένη δαπάνη του 
έργου – περιλαµβανοµένης της δαπάνης συντήρησης για 25 χρόνια - ανέρχεται σε £240 εκ. σε 
τιµές 2005, τότε η επιβάρυνση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος όσο και του δηµόσιου χρέους 
ανέρχεται στο 3,3% του ΑΕΠ σε τιµές του 2005. 

∆ιαδικασία Ανάθεσης του Έργου.  Το Μάιο 2006, το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων προχώρησε µε 
την προκήρυξη διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή κοινοπραξιών για την 
κατασκευή του έργου. 

Τον Ιούλιο 2006, το Τµήµα µε επιστολή του προς τους ενδιαφερόµενους προσφοροδότες τους 
πληροφόρησε ότι η πιο πάνω διαδικασία  ακυρώθηκε, και θα επαναπροκηρυχθεί αφού γίνουν 
µικρές αλλαγές στους όρους των εγγράφων ώστε να συνάδουν µε πρόνοιες σχετικής Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας. 

Συγκεκριµένα µε βάση την πιο πάνω Οδηγία το έργο δεν µπορούσε να θεωρηθεί ως “Concession” 
(Σύµβαση Παραχώρησης) λόγω του ότι δεν υπήρχε περιθώριο εκµετάλλευσης για δηµιουργία 
εσόδων από την λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.  Για επίλυση του προβλήµατος το συµβόλαιο 
θα έπρεπε να καθοριστεί ως “Public Works Contract” (Σύµβαση ∆ηµοσίων Έργων) µε αποτέλεσµα 
η δαπάνη υλοποίησης του να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Τον Οκτώβριο 2006, έγινε από το Τµήµα νέα προκήρυξη διαδικασίας προεπιλογής κοινοπραξιών.  
Το Φεβρουάριο 2007, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 342

ενέκρινε την προεπιλογή και των πέντε κοινοπραξιών που υπέβαλαν αιτήσεις.  Τον Ιούλιο 2007 οι 
τέσσερεις κοινοπραξίες υπέβαλαν τις προσφορές τους σε δύο φακέλους, Τεχνικό και Οικονοµικό – 
Νοµικό ενώ τον Οκτώβριο 2007 το  Συµβούλιο Προσφορών προχώρησε στο άνοιγµα των 
Οικονοµικών-Νοµικών Φακέλων και των τεσσάρων προσφερόντων.  Τον Ιανουάριο 2008, το 
Συµβούλιο Προσφορών υιοθέτησε οµόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή 
του προτιµητέου προσφέροντα.  Ακολούθως δύο από τις αποτυχούσες Κοινοπραξίες κατέθεσαν 
ιεραρχικές προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι οποίες όµως απορρίφθηκαν.  
Μετά την απόρριψη των διαφόρων ενστάσεων από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, στις 
9.9.2008 άρχισαν οι διαπραγµατεύσεις µε τον επιλεγέντα προσφοροδότη για ανάθεση της 
σύµβασης. 

(β) Νέο Κτίριο Βουλής των Αντιπροσώπων.  Μετά από έλεγχο των πληρωµών του 
συµβολαίου µελέτης του έργου, τον Σεπτέµβριο 2006, παρατήρησα τα ακόλουθα:  Το Μάιο 
1995, υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  και ιδιώτη 
συµβούλου Αρχιτέκτονα για τη µελέτη και επίβλεψη του νέου κτιρίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Τον Ιούλιο 1997, ολοκληρώθηκε η µελέτη του έργου, η προώθηση όµως της 
κατασκευής του κτιρίου αναστάληκε λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων στο χώρο που προβλεπόταν να 
γίνει η ανέγερσή του, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της περιοχής του 
παλαιού ΓΣΠ.   Το ∆εκέµβριο 2007 σε σύσκεψη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
επιβεβαιώθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχει η επιθυµία για υλοποίηση 
του έργου στο χώρο που είχε αρχικά επιλεγεί και όπως τα αρχαιολογικά ευρήµατα ενταχθούν και 
αναδειχθούν µέσα από το νέο κτίριο της Βουλής. 

Τον Απρίλιο 2001, µετά την υποβολή από τον Αρχιτέκτονα οικονοµικών απαιτήσεων λόγω των 
καθυστερήσεων στην προώθηση του έργου, της αναστολής των εργασιών και την τροποποίηση 
των σχεδίων το θέµα κατέληξε σε διαιτησία καθώς και σε αγωγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου.  Για 
διευθέτηση του θέµατος ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας εισηγήθηκε στο Υπουργείο 
Οικονοµικών να καταβληθεί στον Αρχιτέκτονα ποσό £315.000 για πλήρη και τελική διευθέτηση της 
πιο πάνω διαιτησίας και ποσό £66.000 για πλήρη διευθέτηση της αγωγής.  Τον Ιούλιο 2001, το 
Υπουργείο Οικονοµικών συµφώνησε µε την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και τον Οκτώβριο 
2001 έγινε η πληρωµή των πιο πάνω ποσών. 

Στις 10.2.2006, ο Αρχιτέκτονας µε επιστολή προς το Υπουργείο υπέβαλε νέα απαίτηση για ποσό 
£303.254 το οποίο θεωρεί ως υπόλοιπο της αµοιβής του µε βάση τις πρόνοιες του συµβολαίου 
ανάθεσης της µελέτης.  Στις 10.7.2006, ο Αρχιτέκτονας παρέπεµψε το θέµα σε διαιτησία. 

Το Σεπτέµβριο 2006, µε επιστολή µου προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων ζήτησα όπως ερευνηθεί το θέµα της νέας απαίτησης του Αρχιτέκτονα, δεδοµένης της 
διευθέτησης που έγινε τον Απρίλιο 2001 για πλήρη και τελικό διακανονισµό όλων των απαιτήσεων 
του. Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι το θέµα που εγείρεται είναι νοµικής και όχι τεχνικής φύσεως 
και συνεπώς θα έπρεπε να γίνουν οι δέουσες ενέργειες ώστε η διαφορά να κριθεί ενώπιον 
δικαστηρίου. 

Το Φεβρουάριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων µε 
πληροφόρησε ότι το θέµα έχει παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο. 

Το Νοέµβριο 2007 σε σύσκεψη που έγινε για την επίσπευση της ανέγερσης του έργου, ο 
Αρχιτέκτονας επανέφερε την πιο πάνω απαίτηση του και ζήτησε όπως η αµοιβή του βασιστεί στην 
εκτίµηση κόστους του έργου £25,8 εκ. η οποία έγινε µε βάση τα σχέδια που ετοίµασε αντί σε 
κόστος £19,8 εκ. που ενέκρινε η κυβέρνηση.  Ο εκπρόσωπος µου εξέφρασε την άποψη ότι ο 
Αρχιτέκτονας πληρώθηκε για τη µελέτη επί της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου όπως προνοείται 
στο συµβόλαιο.  Με τη θέση της Υπηρεσίας µου συµφώνησε και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων.  
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(γ) Περιµετρικός Αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας.  Τον Ιούνιο 2000, το Υπουργικό Συµβούλιο 
ενέκρινε µε απόφαση του τη διενέργεια περιβαλλοντικής και τεχνοοικονοµικής µελέτης για την 
πρώτη προτεινόµενη όδευση του  περιµετρικού αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας. Τον Ιούλιο 2002, το 
Υπουργικό Συµβούλιο  µε νέα απόφασή του εγκατέλειψε την προτεινόµενη όδευση, λόγω 
ενστάσεων του ∆ήµου Λατσιών και των Κοινοτικών Συµβουλίων Τσερίου και ∆ευτεράς, και 
υιοθέτησε δεύτερη (νότια) όδευση. Ενέκρινε επίσης τη διενέργεια νέας περιβαλλοντικής και 
τεχνοοικονοµικής µελέτης.  Το Φεβρουάριο 2004, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να 
υιοθετήσει τρίτη (βόρεια) όδευση η οποία να µελετηθεί από περιβαλλοντικής και τεχνοοικονοµικής 
πλευράς, συγκριτικά µε τη δεύτερη (νότια) όδευση. 

Αφού ετοιµάστηκαν από ιδιώτες συµβούλους δύο περιβαλλοντικές και τεχνοοικονοµικές µελέτες 
για τη βόρεια και νότια όδευση του δρόµου, καθώς και συγκριτική έκθεση µεταξύ τους, αυτές 
στάληκαν στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για µελέτη και αξιολόγηση. 

Τον Ιούνιο 2005, δόθηκε η θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής, σύµφωνα µε την οποία, η βόρεια 
όδευση είχε συγκριτικά λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την νότια όδευση και πρόσφερε 
πιο αξιόλογα οφέλη σε πολλούς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς.  Το Σεπτέµβριο 2005, το 
Υπουργικό Συµβούλιο ακύρωσε τη νότια όδευση και ενέκρινε την υιοθέτηση της βόρειας όδευσης 
ως καταλληλότερης.  Περαιτέρω αποφάσισε όπως προκηρυχθούν προσφορές για την ετοιµασία 
των κατασκευαστικών σχεδίων του περιµετρικού αυτοκινητόδροµου καθώς και της µελέτης 
εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η προκήρυξη των προσφορών έγινε από το Τµήµα 
τον Ιούνιο 2006. 

Μέχρι τον Ιούνιο 2006 είχε δαπανηθεί από το Τµήµα ποσό περίπου £200.000 για τη διενέργεια 
των περιβαλλοντικών και τεχνοοικονοµικών µελετών. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου αναφορικά µε το µεγάλο 
ποσό που δαπανήθηκε για τις πιο πάνω µελέτες καθώς και τον χρόνο που µεσολάβησε, µε 
πληροφόρησε ότι λόγω της πολυπλοκότητας του αυτοκινητόδροµου, ο οποίος θα είναι τεσσάρων 
λωρίδων κυκλοφορίας µε µήκος περίπου 32 χλµ., µε 15 ανισόπεδους κόµβους και µε υπόγειο 
τµήµα µήκους περίπου 4 χλµ., ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή λεπτοµερών περιβαλλοντικών και 
τεχνοοικονοµικών  µελετών µε στόχο την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης, διαδικασία η οποία 
ήταν χρονοβόρα. 

Τελικά το Μάιο 2007, υπογράφηκε το συµβόλαιο για την ανάθεση της πιο πάνω µελέτης έναντι 
ποσού £1.150.000 και µε χρόνο συµπλήρωσης το Μάιο 2009. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, η µελέτη θα προβλέπει την κατασκευή του 
αυτοκινητόδροµου σε 5 φάσεις µε την ετοιµασία από τους Σύµβουλους Μηχανικούς εγγράφων για 
5 ξεχωριστά κατασκευαστικά συµβόλαια. Μέχρι τον Ιούνιο 2008, είχε υποβληθεί από τους 
Συµβούλους η Έκθεση Προσέγγισης και για τις 5 φάσεις, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 
συµβολαίου, και η Ενδιάµεση Έκθεση για τις φάσεις Α και Β µε καθυστέρηση 5 µηνών.  

Σύµφωνα µε το Τµήµα, η έναρξη των εργασιών αναµένεται να γίνει εντός του 2011 νοουµένου ότι 
θα έχουν έγκαιρα ολοκληρωθεί η µελέτη του έργου και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και θα 
διατεθούν από το ∆ηµόσιο οι απαραίτητες πιστώσεις. 

(δ) Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

(i) Καθυστέρηση και δαπάνη οικοδοµικού συµβολαίου.   Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών έγιναν παρά πολλές αλλαγές, τροποποιήσεις και αναβαθµίσεις, οι οποίες επέφεραν 
σηµαντική αύξηση του ποσού του συµβολαίου.  Το 2002, ο εργολάβος επικαλούµενος τις πιο 
πάνω αλλαγές, σε συνδυασµό µε άλλες αιτίες, υπέβαλε αίτηµα για παράταση χρόνου 288 
εβδοµάδων και χρηµατικές απαιτήσεις συνολικού κόστους περίπου £11 εκ..  Μετά από 
διαπραγµατεύσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και του εργολάβου, 
υπογράφηκε συµφωνία, η οποία προνοούσε νέα ηµεροµηνία αποπεράτωσης των εργασιών την 
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30η Ιουλίου 2004 και την καταβολή από πλευράς Εργοδότη του κατ’ αποκοπή ποσού των £5 εκ. 
για οριστικό και τελεσίδικο διακανονισµό.   

Τελικά το έργο παραδόθηκε το Νοέµβριο 2004 µε µεγάλη καθυστέρηση και σηµαντική υπέρβαση 
του ποσού του συµβολαίου. 

(ii) Έρευνα για την καθυστέρηση και την αύξηση της δαπάνης.  Το Μάιο 2004, το 
Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε το διορισµό Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση των λόγων 
και αιτιών των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου, της µεγάλης αύξησης του κόστους 
κατασκευής του και τυχόν αµέλειας ή/και ευθύνης οποιουδήποτε.  Η Ερευνητική Επιτροπή 
υπέβαλε δύο εκθέσεις, µία από τον πρόεδρο και δύο µέλη της και άλλη από το τέταρτο µέλος της.  
Το ∆εκέµβριο 2005, το Υπουργικό υιοθέτησε τα γενικά συµπεράσµατα, τα οποία εξάγονται από 
τις δύο εκθέσεις και αποφάσισε τη διεξαγωγή ερευνών για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών 
παραπτωµάτων από δηµόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται σε έκθεση επιµερισµού 
ευθυνών που ετοίµασε συµβουλευτική οµάδα του ΕΤΕΚ την οποία διόρισε ο Γενικός 
Εισαγγελέας.  Το Νοέµβριο 2006 το Υπουργικό Συµβούλιο όρισε δύο Ερευνώντες Λειτουργούς 
για να διεξάγουν έρευνα για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων από τους 
εµπλεκόµενους δηµοσίους υπαλλήλους.  Ο πρώτος Ερευνών Λειτουργός υπέβαλε το Νοέµβριο 
2007 την Έκθεση του στο Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση την οποία δε διαπιστώνεται η διάπραξη 
πειθαρχικών παραπτωµάτων.  Ο δεύτερος Ερευνών Λειτουργός φαίνεται ότι µέχρι τον Οκτώβριο 
2008 δεν ολοκλήρωσε την έρευνα του. 

(iii) Ετοιµασία και έλεγχος του προσωρινού τελικού λογαριασµού του οικοδοµικού 
συµβολαίου.  Ο εργολάβος στις 6.9.2005 κοινοποίησε στον Εργοδότη τον «Προσωρινό Τελικό 
Λογαριασµό» για το ποσό των £110.639.338 συν ΦΠΑ υπό µορφή συγκεντρωτικών πινάκων, 
στους οποίους φαίνεται µόνο το συνολικό κόστος των οδηγιών των επιπρόσθετων εργασιών, των 
απαιτήσεων, των αυξήσεων εργατικών και υλικών κ.λπ., χωρίς οποιεσδήποτε 
αναλύσεις/µετρήσεις και επεξηγήσεις.  Παρατηρήθηκε δε ότι υπήρχαν αρκετά κατ’ εκτίµηση ποσά 
και προσωρινές τιµολογήσεις. 

Στις 13.9.2006 ο σύµβουλος Επιµετρητής Ποσοτήτων απέστειλε την εισήγησή του προς τους 
Αρχιτέκτονες, την οποία κοινοποίησε και στον Εργοδότη, για τον Προσωρινό Τελικό Λογαριασµό 
του εργολάβου υπό µορφή (και πάλι) συνοπτικών πινάκων.  Στην επιστολή του δήλωσε ότι ο 
Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός του εργολάβου υποβλήθηκε στις 6.9.2005 για το συνολικό 
ποσό των £118.603.610 συν  ΦΠΑ δηλαδή διαφοροποιηµένο ποσό από αυτό που έχει 
κοινοποιηθεί στον Εργοδότη. Η θέση του συµβούλου είναι η πληρωµή ποσού £63.631.000 συν 
ΦΠΑ, στο οποίο όπως αναφέρει δεν εξέτασε και δεν περιέλαβε τις απαιτήσεις του εργολάβου για 
πρόσθετη πληρωµή πέραν των £30 εκ., ως επίσης και τυχόν αποκοπές για παραλείψεις και 
κακοτεχνίες του εργολάβου. 

Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 7.9.2006, διορίστηκε Ad-Hoc Επιτροπή 
για την εξέταση του Προσωρινού Λογαριασµού του εργολάβου περιλαµβανοµένης της λήψης των 
απαιτούµενων εγκρίσεων από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και εξέτασης 
των απαιτήσεων του Εργοδότη. 

Στο µεταξύ ο εργολάβος ζήτησε «Απόφαση Αρχιτέκτονα» για το ποσό του Προσωρινού Τελικού 
Λογαριασµού που οφείλεται στον ή από τον εργολάβο. Ο Αρχιτέκτονας κοινοποίησε στον 
Εργοδότη την «Απόφαση» του 4 ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας των 28 ηµερών όπως 
καθορίζεται στο συµβόλαιο και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ως τελεσίδικη απόρριψη του αιτήµατος 
του εργολάβου. Ο εργολάβος διαφώνησε µε την απόρριψη του αιτήµατος του και παρέπεµψε το 
θέµα σε διαιτησία.  Η διαδικασία διαιτησίας άρχισε και συνεχίζεται ενώπιον ενός ∆ιαιτητή κοινής 
αποδοχής. 

(iv) Ποιότητα εργασιών.  Μετά την εκπνοή της ηµεροµηνίας συντήρησης των οικοδοµικών 
εργασιών (12.11.2005), ο Αρχιτέκτονας προχώρησε στην επιθεώρηση του κτιρίου για τις 
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οικοδοµικές εργασίες και διαπίστωσε ότι υπήρχαν πάρα πολλές βλάβες, ατέλειες και 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις του εργολάβου, τις οποίες κατέγραψε και απέστειλε στον Εργοδότη 
στις 10.1.2006.   

Λόγω των πιο πάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι µε τη συµπληρωµατική συµφωνία 
αποδεσµεύτηκε το ποσό το οποίο κατακρατείτο από τον Εργοδότη σύµφωνα µε τους όρους του 
συµβολαίου από τις πληρωµές του εργολάβου για να διευθετηθούν τυχόν υποχρεώσεις του 
εργολάβου, ζητήθηκε από τον εργολάβο να ανανεώσει την τραπεζική εγγύηση για πιστή εκτέλεση 
του συµβολαίου, συνολικού ποσού £1.509.639, µέχρις ότου µελετηθούν και εξεταστούν 
εµπεριστατωµένα τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν και εναλλακτικές λύσεις για την 
επιδιόρθωσή τους.  Για αρκετές εργασίες που θεωρήθηκαν απαραίτητες για τη λειτουργία του 
Νοσοκοµείου, τις οποίες ο εργολάβος επανειληµµένα είχε ειδοποιηθεί να επιδιορθώσει, ο 
Εργοδότης µη έχοντας άλλη επιλογή προχώρησε στην επιδιόρθωση µε δικά του µέσα και θα 
απαιτήσει όλα τα έξοδα από τον εργολάβο, όπως προνοείται στο συµβόλαιο. 

Μέσα στο 2007 ο Εργολάβος προχώρησε µε την επιδιόρθωση ορισµένων άλλων εργασιών ενώ 
το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων συνεχίζει την επιδιόρθωση εργασιών για τις οποίες ο Εργολάβος δεν 
ανταποκρίθηκε. 

(ε) Βελτίωση της Λεωφ. Ξυλοφάγου στην Αγία Νάπα Αρ. Συµβ. PS/C/372.   Το ∆εκέµβριο 
2006, µε επιστολή µου προς τον Αν. ∆ιευθυντή του Τµήµατος, παρατήρησα ότι η πρόοδος του 
έργου παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση. Οι λόγοι της καθυστέρησης αφορούσαν: 

(α) Στην αφαίρεση των εργασιών παρόδου µήκους 120 µ. για την οποία δεν είχε γίνει 
απαλλοτρίωση µε αποτέλεσµα την ανάγκη για τροποποίηση του συστήµατος αποχέτευσης των 
όµβριων υδάτων του δρόµου. 

(β) Στην καθυστέρηση στην εκτέλεση από τον εργολάβο των εργασιών της ΑΗΚ και ΑΤΗΚ, λόγω 
µη έγκαιρης πληρωµής από το Τµήµα προς τις πιο πάνω Υπηρεσίες των οφειλόµενων ποσών 
για την προµήθεια σωλήνων, και  

(γ) στα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν από ιδιοκτήτες παρακείµενων ξενοδοχείων οι οποίοι 
παρεµπόδιζαν την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ∆εκέµβριο 2006,  η ΤΕΑΑ  ενέκρινε την παραχώρηση στον εργολάβο  παράτασης  χρόνου 8 
εβδοµάδων, από τις οποίες οι 6 εβδοµάδες µε αποζηµίωση, για τελική διευθέτηση όλων των 
χρονικών απαιτήσεων του.  

Με την πιο πάνω επιστολή µου παρατήρησα ότι λόγω των προβληµάτων που αναφέρονται στο 
(α) και (β), πέραν της καθυστέρησης που προκλήθηκε στο έργο, το δηµόσιο θα υποχρεωθεί να 
καταβάλει στον εργολάβο οικονοµικές αποζηµιώσεις. Παρατήρησα επίσης ότι τα πιο πάνω 
προβλήµατα θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί έγκαιρα πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Τον Ιούνιο 2007, ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για οικονοµική αποζηµίωση ύψους £69.588. 
Τον Μάιο 2008 η ΚΕΑΑ ενέκρινε εισήγηση της ΤΕΑΑ για καταβολή στον Εργολάβο ποσού 
£33.000.  

Τον Απρίλιο 2007, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι η αφαίρεση των εργασιών 
της παρόδου µήκους 120 µ. αποφασίστηκε το Νοέµβριο 2004,  από το Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως. Αυτό έγινε µετά την ολοκλήρωση της µελέτης που έγινε τον Οκτώβριο 2002 από το 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων. Με πληροφόρησε επίσης ότι το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
ζήτησε από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας την ανάκληση της απαλλοτρίωσης που 
αφορούσε την προαναφερόµενη πάροδο χωρίς να ενηµερώσει σχετικά το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων. Όσον αφορά στο θέµα των πληρωµών µε πληροφόρησε ότι η πληρωµή της ΑΗΚ έγινε 
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πριν από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών ενώ η πληρωµή της ΑΤΗΚ έγινε ένα µήνα 
αµέσως µετά την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε επίσης ότι διεξάγεται εσωτερική διοικητική έρευνα 
από Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό µε σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν ευθύνες 
από λειτουργούς του Τµήµατος για τα πιο πάνω προβλήµατα. Μέχρι τον Ιούνιο 2008, η έρευνα 
δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας του ερευνώντος λειτουργού καθώς και 
άλλων γεγονότων που προέκυψαν κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής και αφορούσαν την 
περίπτωση του υπεύθυνου λειτουργού του πιο πάνω έργου, εναντίον του οποίου διερευνώνται 
σχετικές κατηγορίες.  

(στ) Ανέγερση Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.  Η υπογραφή του συµβολαίου έγινε 
στις 20.7.2006 και η έναρξη των εργασιών καθορίστηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου 
στις 3.8.2006 µε ηµεροµηνία λήξης για το κτίριο (φάση Α) στις 3.2.2008 και για τις εξωτερικές 
εργασίες (φάση Β) στις 3.6.2008. Λόγω των θερινών διακοπών των εργολάβων, που συνέπεσαν 
µε την έναρξη των εργασιών, καθώς και λόγω ανάθεσης στον εργολάβο πρόσθετων εργασιών,  
µετά από αίτηµα του εργολάβου εγκρίθηκε ως νέα ηµεροµηνία συµπλήρωσης των εργασιών για το 
κτίριο η 3.3.2008. 

Τον Ιούνιο 2008, η ΤΕΑΑ µετά από εξέταση νέων απαιτήσεων του εργολάβου, οι οποίες 
αφορούσαν τροποποιήσεις/πρόσθετες εργασίες και καθυστέρηση στο διορισµό του υπεργολάβου 
για την προµήθεια εξαρτηµάτων θυρών, εισηγήθηκε στην ΚΕΑΑ την έγκριση περαιτέρω 
παράτασης χρόνου 102 ηµερολογιακών ηµερών µε νέα ηµεροµηνία συµπλήρωσης του κτιρίου την 
13.6.2008.  

Η ΚΕΑΑ αφού µελέτησε το θέµα αποφάσισε να εγκρίνει παράταση χρόνου 14 εργάσιµων ηµερών 
και επεσήµανε ότι η διαχείριση του έργου πάσχει και αναµένει όπως η διεύθυνση του Τµήµατος 
επιληφθεί του θέµατος και λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαχείριση του έργου να είναι προς το 
δηµόσιο συµφέρον. 

Μέχρι τον Ιούνιο 2008, το έργο δεν είχε συµπληρωθεί και ο Εργοδότης απέκοψε από τα 
πιστοποιητικά πληρωµής του εργολάβου το συνολικό ποσό των €229.000 (£134.028) ως ποινική 
ρήτρα. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων µε σχετική επιστολή του ηµεροµηνίας 9.7.2008 που 
κοινοποιήθηκε στην ΚΕΑΑ επισηµαίνει ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη συµπλήρωση 
του έργου οφείλεται στον εργολάβο και ότι η διαχείριση του έργου έγινε σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του συµβολαίου. 
Β. Λάθη και παραλείψεις στις µελέτες έργων 

(α) Βελτίωση του δρόµου ∆ρούσια – Προδρόµι  και πρόσβαση προς λατοµεία 
Ανδρολίκου - Αρ. Συµβ. PS/C/371.  Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, το Μάιο 2007, παρατήρησα 
τα ακόλουθα: 

Μετά από επιτόπια επίσκεψη του εκπροσώπου του Κλάδου Προσφορών και Συµβολαίων του 
Τµήµατος στο πιο πάνω δρόµο, κατά το στάδιο προσφοροδότησης του έργου, διαπιστώθηκε ότι 
επειδή το ασφαλτικό οδόστρωµα ήταν πλήρως κατεστραµµένο η κατασκευή της προτεινόµενης 
στα έγγραφα προσφορών τυπικής διατοµής του οδοστρώµατος (διαπλάτυνση του υφιστάµενου 
οδοστρώµατος και ασφαλτική επάλειψη) δεν ήταν εφαρµόσιµη. 

Το Φεβρουάριο 2006, ο Κλάδος Μελετών του Τµήµατος ετοίµασε νέα διατοµή του οδοστρώµατος 
(αφαίρεση και πλήρης ανακατασκευή του υφιστάµενου οδοστρώµατος) την οποία απέστειλε στους 
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προσφοροδότες µε το Συµπληρωµατικό Όρο αρ. 4 για να την λάβουν υπόψη κατά την τιµολόγηση 
της προσφοράς τους. 

Τον Ιούνιο 2007, µε επιστολή µου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι η 
τροποποίηση των σχεδίων έγινε από το Τµήµα µε καθυστέρηση αφού θα έπρεπε, κατά την άποψη 
της Υπηρεσίας µου, τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την προσφοροδότηση να επιθεωρηθεί και 
διαπιστωθεί η κατάσταση του υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

Παρόµοια παρατήρηση είχε περιληφθεί από την Υπηρεσία µου και στην Ετήσια Έκθεση του 2002 
για τις εργασίες του συµβολαίου µε αριθµό PS/C/170 στην Κλήρου όπου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου αποφασίστηκε από το Τµήµα η αφαίρεση από το συµβόλαιο των 
προβλεπόµενων ασφαλτικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς λόγω σοβαρής φθοράς του 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

Περαιτέρω παρατήρησα ότι τον Αύγουστο 2006, κατά την προκαταρκτική συνεδρία εργοταξίου ο 
εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ ζήτησε όπως γίνει προσωρινή µετακίνηση υφιστάµενου καλωδίου της 
Αρχής το οποίο επηρεαζόταν από την εκσκαφή του δρόµου και δεν είχε προβλεφθεί µε την πιο 
πάνω τροποποίηση των σχεδίων.  Για τη µετακίνηση αυτή έγινε νέα µελέτη από την ΑΤΗΚ. 

Το Φεβρουάριο 2007, ο εργολάβος απαίτησε για την πιο πάνω εργασία παράταση χρόνου 25 
εργάσιµων ηµερών.  Το Μάιο 2007, η ΤΕΑΑ αφού εξέτασε το θέµα αποφάσισε να παραχωρήσει 
στον εργολάβο παράταση χρόνου 9 εργάσιµων ηµερών µε οικονοµικές αποζηµιώσεις εάν και 
εφόσον αυτές προκύψουν. 

Τον Αύγουστο 2007, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά το θέµα του 
οδοστρώµατος, είχε πραγµατοποιηθεί περί το τέλος του 2004, από τον Συντονιστή της µελέτης, 
επιτόπου επίσκεψη και όπως φάνηκε τότε η ζηµιά του ασφαλτικού οδοστρώµατος δεν ήταν τόσο 
εµφανής ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησης των σχεδίων. 

Όσον αφορά το θέµα των εργασιών της Α.ΤΗ.Κ. µε πληροφόρησε ότι µε την µετακίνηση του 
υφιστάµενου καλωδίου περιλήφθηκε και αναβάθµιση της υφιστάµενης υποδοµής της Αρχής µε 
έξοδα της Α.ΤΗ.Κ. 

Τέλος µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί ξανά οδηγίες από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος προς όλους 
τους µελετητές όπως σε περιπτώσεις µελετών που από το στάδιο της ολοκλήρωσης της µελέτης 
µέχρι τη ζήτηση προσφορών µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα πέραν των τριών ετών, τότε να 
γίνεται εκ νέου αποτίµηση της αντοχής του οδοστρώµατος.  Επίσης σε περιπτώσεις που το 
χρονικό διάστηµα είναι πέραν των δύο ετών, θα πρέπει να εξετάζονται ξανά και οι µελέτες των 
Υπηρεσιών.    

(β) Περιοδική Συντήρηση του Αυτοκινητόδροµου Α3 Αρ. Συµβ. PS/C/523.  Η έναρξη του 
έργου έγινε στις 2.10.2007 έναντι ποσού συµβολαίου £1.657.000.  Οι εργασίες του συµβολαίου 
αφορούσαν κυρίως την αφαίρεση ασφαλτικού τάπητα πάχους 6 εκ. και επανατοποθέτηση 
ασφαλτικού σκυροδέµατος ιδίου πάχους. 

Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, τον Νοέµβριο 2007, παρατήρησα ότι σε ορισµένα τµήµατα του 
αυτοκινητόδροµου, λόγω ύπαρξης υφιστάµενου γεωυφάσµατος κάτω από τον ασφαλτικό τάπητα, 
µε οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού έγινε πρόσθετη εκσκαφή (milling) για την πλήρη αφαίρεση 
του γεωυφάσµατος.  Ο εργολάβος µε επιστολή του προς το Τµήµα υπέβαλε πρόθεση για 
απαίτηση οικονοµικών αποζηµιώσεων λόγω εκτέλεσης της πιο πάνω εργασίας.   

Τον ∆εκέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος ζήτησα όπως µε 
πληροφορήσει τους λόγους που δεν λήφθηκε υπόψη στα έγγραφα του συµβολαίου η ανάγκη για 
εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας και τι µέτρα προτίθετο να λάβει το Τµήµα για αποφυγή 
παρόµοιων περιπτώσεων σε µελλοντικά συµβόλαια. 
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Τον Ιανουάριο 2008, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε πληροφόρησε ότι οι εργασίες συντήρησης 
γίνονται σε υφιστάµενους δρόµους στους οποίους πολλές φορές είχε κατά το παρελθόν προηγηθεί 
εκτέλεση άλλων εργασιών, είτε βελτίωσης είτε συντήρησης και για τον λόγο αυτό δεν είναι εύκολο 
να εντοπιστούν όλες οι επεµβάσεις που ίσως να έγιναν στους δρόµους κατά διάφορες περιόδους. 
Με πληροφόρησε επίσης ότι το Τµήµα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισµό 
παρόµοιων περιπτώσεων µε την υποβολή από τους Μηχανικούς των νέων έργων σχεδίων όπως 
έχουν κατασκευαστεί. Παράλληλα, ο περιορισµός της χρήσης γεωυφάσµατος τα τελευταία χρόνια 
έχει καταστήσει την πιθανότητα παρατήρησης τέτοιων φαινοµένων πιο µικρή. 
Γ. Αδυναµίες στη διαχείριση συµβολαίων 

(α) Κατασκευή υπόγειων αποθηκών σε περιοχή της Επαρχίας Λεµεσού - Αρ. Συµβ. 
PS/C/213.  Το έργο εκτελέστηκε κατά την περίοδο 1999 και 2000 έναντι ποσού συµβολαίου 
£304.074 και τελικού λογαριασµού £271.975.  Την ευθύνη της µελέτης όσον αφορά τις αποθήκες 
είχε το Υπουργείο Άµυνας και το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων είχε ετοιµάσει σχέδιο τοποθέτησης των 
αποθηκών στο χώρο κατασκευής καθώς και του δρόµου προσπέλασης προς αυτές.  Την ευθύνη 
της προσφοροδότησης και της επίβλεψης του έργου είχε το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων.  

Το ∆εκέµβριο 2006, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων παρατήρησα ότι στη Ετήσια Έκθεσή µου για το έτος 1999 καταγράφηκαν αδυναµίες στη 
διαχείριση της µελέτης, του διαγωνισµού και της κατασκευής του πιο πάνω έργου µε αποτέλεσµα 
να υποβληθούν απαιτήσεις από τον εργολάβο για χρονικές παρατάσεις και οικονοµικές 
αποζηµιώσεις. 

Περαιτέρω παρατήρησα ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Άµυνας, ο οποίος ήταν ο 
Ελέγχων Λειτουργός του κονδυλίου µε επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων στις 7.11.2006, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία 
µου, τον πληροφόρησε ότι εκδόθηκε απόφαση διαιτησίας στην οποία παραπέµφθηκαν οι 
απαιτήσεις του εργολάβου, µε βάση την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί ως αποζηµίωση από τη 
∆ηµοκρατία στον εργολάβο το ποσό των περίπου £240.000.  Στην πιο πάνω επιστολή γινόταν 
αναφορά σε πληθώρα αδυναµιών και παραλείψεων στη διαχείριση της µελέτης του διαγωνισµού 
και της εκτέλεσης του έργου οι οποίες προέκυπταν από την απόφαση της διαιτησίας και λόγω των 
οποίων η διαιτησία κατέληξε σε βάρος του ∆ηµοσίου. 

Τέλος µε την επιστολή µου ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων όπως ερευνήσει το θέµα και µε πληροφορήσει αναφορικά για τα αίτια και τους υπευθύνους 
για τις αδυναµίες και παραλείψεις εξαιτίας των οποίων επιβαρύνθηκε το Κράτος µε τόσο µεγάλη 
αποζηµίωση η οποία αντιστοιχεί µε 88% της αξίας του έργου (ποσό τελικού λογαριασµού).  

Το Φεβρουάριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων µε 
πληροφόρησε ότι το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων ετοίµασε έκθεση γεγονότων στην οποία 
καταγράφεται η θέση του Τµήµατος αναφορικά µε ενδεχόµενες ευθύνες λειτουργών του καθώς και 
λειτουργών του Υπουργείου Άµυνας. Το Μάιο 2007, οι Γενικοί ∆ιευθυντές των Υπουργείων 
Συγκοινωνιών και Έργων και Υπουργείου Άµυνας αποφάσισαν να παραπέµψουν το θέµα στο 
Υπουργικό Συµβούλιο µε εισήγηση όπως διοριστεί ερευνών λειτουργός για διοικητική εξέταση του 
θέµατος αναφορικά µε πιθανές ευθύνες λειτουργών και από τα δυο Υπουργεία. 

Το Σεπτέµβριο 2007, το Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε ανώτερο λειτουργό για διενέργεια της 
έρευνας και ο οποίος το Μάρτιο του 2008, ετοίµασε και υπέβαλε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων σχετική έκθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του. Στην έκθεση ο λειτουργός  
συµπέραινε ότι οι υπέρογκες αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στον εργολάβο ήταν αποτέλεσµα 
λανθασµένης κρίσης των διαιτητών, της ανεπαρκούς προβολής των θέσεων του εργοδότη από τη 
Νοµική Υπηρεσία, της βεβιασµένης προκήρυξης του διαγωνισµού, των λαθών στα σχέδια και 
όρους του συµβολαίου και των λανθασµένων ενεργειών της οµάδας επίβλεψης του έργου. Ο 
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ερευνών λειτουργός κατέληξε στην έκθεσή του ότι δεν µπορούν να στοιχειοθετηθούν πειθαρχικές 
ευθύνες  σε βάρος λειτουργών των δύο Υπουργείων.  

Το Ιούνιο 2008, ο ∆ιευθυντής Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων διαβίβασε την 
έκθεση του λειτουργού στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων. Σχολιάζοντας το θέµα της 
λανθασµένης κρίσης των διαιτητών παρέθεσε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που κατά την 
άποψη του θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των διαιτητών. Εξέφρασε επίσης 
την άποψη ότι µε βάση τα κριτήρια αυτά, πρόσωπα που συχνά αναλαµβάνουν την υποβολή και 
χειρισµό απαιτήσεων εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ως τεχνικοί σύµβουλοι εκ µέρους 
εργολάβων, θα πρέπει να αποκλείονται από διαιτητές αφού τα πρόσωπα αυτά έχουν οικονοµικό 
συµφέρον να δηµιουργήσουν µέσω της απόφασης τους ως διαιτητές προηγούµενο σε άλλες 
υποθέσεις που ενδεχοµένως οι ίδιοι να χειρίζονται εναντίον της ∆ηµοκρατίας. 

Τέλος σχολίασε την αναγκαιότητα για εκπαίδευση των Μηχανικών του Τµήµατος σε θέµατα 
διαχείρισης συµβάσεων  καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση της Νοµικής Υπηρεσίας µε Νοµικούς 
εξειδικευµένους σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων  έτσι ώστε η Νοµική Υπηρεσία να είναι σε θέση 
να υπερασπίζεται πιο αποτελεσµατικά τις θέσεις του Εργοδότη. 
(β) Υπόγειος Χώρος Στάθµευσης Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού.  Από επιτόπιο 
έλεγχο στο έργο, το Σεπτέµβριο 2007, παρατήρησα ότι η πρόοδος των εργασιών, η έναρξη των 
οποίων έγινε στις 12.9.2006 µε χρόνο συµπλήρωσης την 12.12.2007, παρουσίαζε σοβαρή 
καθυστέρηση.  Ενώ είχαν παρέλθει οι 12 από τους 15 µήνες της περιόδου του συµβολαίου (80% 
του χρόνου), σύµφωνα µε το Πιστοποιητικό Πληρωµής αρ. 11, ηµεροµηνίας 28.8.2007, είχε 
εκτελεστεί εργασία µόνο £416.663, δηλαδή ποσοστό 22% του συνολικού ποσού του συµβολαίου 
που είναι £1.916.700. 

Τον Μάιο 2007, ο Εργολάβος υπέβαλε αίτηµα για παράταση χρόνου 34 εργάσιµων ηµερών λόγω 
απρόβλεπτων εδαφολογικών συνθηκών που παρουσιάστηκαν σε µέρος του εργοταξίου και 
προκάλεσαν καθυστέρηση στη διάτρηση του εδάφους για την κατασκευή των πασσαλώσεων. Στη 
συνέχεια ο εργολάβος υπέβαλε νέο αίτηµα για περαιτέρω παράταση χρόνου 80 εργάσιµων 
ηµερών λόγω αλλαγής της ποσότητας και του υλικού της επιχωµάτωσης των θεµελίων. 

Τον Σεπτέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος εισηγήθηκα όπως 
ενόψει της καθυστέρησης στο έργο, που µέρος της οφειλόταν στον εργολάβο, το Τµήµα 
προχωρήσει άµεσα σε εξέταση του θέµατος έτσι ώστε, εάν και εφόσον παραχωρηθεί στον 
εργολάβο παράταση χρόνου, να γνωρίζει αυτός την νέα ηµεροµηνία συµπλήρωσης του έργου.  Σε 
διαφορετική περίπτωση, τόνισα τον κίνδυνο η ευθύνη για την καθυστέρηση στο τέλος να 
µετατοπιστεί από τον εργολάβο στον Εργοδότη. Ζήτησα επίσης όπως µε πληροφορήσει για τα 
µέτρα που προτίθεται να λάβει για προώθηση και έγκαιρη συµπλήρωση του έργου. 

Τον Νοέµβριο 2007, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι το θέµα της παράτασης 
χρόνου βρίσκεται ενώπιον των αρµόδιων Επιτροπών για λήψη απόφασης.  Όσον αφορά την 
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών µε πληροφόρησε ότι ο εργολάβος µετά από 
επανειληµµένες υποδείξεις του Τµήµατος έχει αυξήσει το ρυθµό εκτέλεσης της εργασίας µε την 
τοποθέτηση στο εργοτάξιο πρόσθετου προσωπικού καθώς και τη χρήση νέου τύπου ξυλότυπων.  

Το Ιανουάριο 2008, η  ΤΕΑΑ ενέκρινε παράταση του χρόνου του συµβολαίου µέχρι τις 20.5.2008.  
Τον Μάιο του 2008, ο Αρχιτέκτονας του έργου ενηµέρωσε τον Εργολάβο για την πρόθεση του 
Εργοδότη όπως επιβάλει ποινική ρήτρα για το χρόνο της αδικαιολόγητης καθυστέρησης που 
παρατηρείται στην συµπλήρωση του έργου και από τις 22.5.2008 αποκόπτεται η ποινική ρήτρα 
από τα πιστοποιητικά πληρωµής.  Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί το Νοέµβριο 2008. 

(γ) Κατασκευή των Κόµβων Καληδονίων και Πενταδρόµου στις Πλάτρες.  Από επιτόπιο 
έλεγχο στο έργο, τον Ιούνιο  2008, παρατήρησα τα ακόλουθα: 
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Με επιστολή του προς τον εργολάβο ηµερ. 10.7.2007 ο Μηχανικός του έργου καθόρισε, σύµφωνα 
µε το άρθρο 41.1. των όρων του συµβολαίου, ως ηµεροµηνίες έναρξης και αποπεράτωσης των 
εργασιών τις 24.7.2007 και 28.4.2008 αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του έργου, οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 7.1.2008 µε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση 5 µηνών.  Στο πιο πάνω χρονικό διάστηµα ο Μηχανικός απέστειλε 
στον εργολάβο δύο επιστολές σχετικά µε το θέµα, τη µια στις 10.9.2007 και την άλλη στις 
18.12.2007, χωρίς να προβεί σε άλλες ενέργειες για άµεση έναρξη των εργασιών.  

 Τον Μάιο 2008, µε επιστολή µου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι σύµφωνα µε 
το άρθρο 63.1(β) των όρων του συµβολαίου εάν ο εργολάβος χωρίς εύλογη δικαιολογία 
παραλείψει να αρχίσει την εκτέλεση του έργου, τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον 
εργολάβο 14 ηµέρες προειδοποίηση, να λύσει την εργοδότηση του. 

Με την πιο πάνω επιστολή µου ζήτησα από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως ερευνήσει το θέµα 
και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για τους λόγους της µη εφαρµογής των πιο πάνω προνοιών 
του συµβολαίου.  

(δ) Κατασκευή Οδικού ∆ικτύου Μαζωτός – Περβόλια – Μενεού 

 Υπεραστικός δρόµος Β. - Σταθεροποίηση του εδάφους.  Η κατασκευή του έργου άρχισε τον 
Ιούνιο 2007, έναντι ποσού συµβολαίου £2.434.000.  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών ο 
εργολάβος εισηγήθηκε στο Τµήµα όπως στον Υπεραστικό ∆ρόµο Β αντί της αφαίρεσης του 
υφιστάµενου εδάφους και της αντικατάστασης του µε στρώση στέψης που προβλέπετο στο 
συµβόλαιο, εφαρµόσει άλλη µέθοδο κατασκευής µε την  ενίσχυση του υφιστάµενου εδάφους ως 
έχει µε χηµικά και µηχανικά µέσα. 

Τον ∆εκέµβριο 2007, ο Μηχανικός του έργου έθεσε το πιο πάνω θέµα για εξέταση στην Επιτροπή 
Προδιαγραφών του Τµήµατος.  Τον Ιανουάριο 2008, η Επιτροπή αφού µελέτησε το θέµα 
αποφάσισε να εισηγηθεί στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως δοκιµαστεί η νέα µέθοδος 
σταθεροποίησης του εδάφους µόνο εφόσον ο Μηχανικός βεβαιωθεί για την αποτελεσµατικότητα 
της µε επιτόπου δοκιµές.  

Τον Απρίλιο 2008, η ΤΕΑΑ εξέτασε το θέµα και το παρέπεµψε στην ΚΕΑΑ µε εισήγηση για 
αποδοχή της αλλαγής.  

Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, το Μάιο 2008, παρατήρησα ότι ο εργολάβος είχε ήδη αρχίσει από 
τις 19.2.2008 τις σχετικές δοκιµές για τις εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους χρησιµοποιώντας 
την µέθοδο που πρότεινε και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 14.4.2008 χωρίς την έγκριση της 
ΚΕΑΑ. 

Η ΚΕΑΑ αποφάσισε τον Σεπτέµβριο 2008, να απορρίψει το αίτηµα για χρησιµοποίηση άλλης 
µεθόδου αντί αυτής που προβλέπετο στο συµβόλαιο επειδή θεώρησε ότι η αλλαγή δεν ήταν 
τεχνικά αναγκαία και παραβιάζετο η αρχή της ίσης µεταχείρισης των προσφοροδοτών.  Αποφάσισε 
επίσης, όπως το θέµα των εργασιών που ήδη εκτελέστηκαν από τον εργολάβο, τύχει χειρισµού 
στα πλαίσια των όρων του συµβολαίου. 
∆. Αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 

(α) Εκτίµηση δαπάνης κατασκευής οδικών έργων.  Τον Απρίλιο 1997, το Τµήµα 
αποφάσισε να υιοθετήσει τη διαδικασία που εισηγήθηκε η Υπηρεσία µου όσον αφορά στην 
ετοιµασία των εκτιµήσεων δαπανών κατασκευαστικών έργων.  Για το σκοπό αυτό  δηµιουργήθηκε 
στον Κλάδο Προσφορών του  Τµήµατος, Τράπεζα Τιµών για οδικά έργα η οποία περιλαµβάνει τις 
τιµές εργασιών προηγούµενων προσφορών στις οποίες διαπιστώθηκε ότι λειτούργησε υγιής 
ανταγωνισµός.  Με τις τιµές αυτές βοηθούνται οι µελετητές στη λογική κοστολόγηση νέων έργων 
και την ετοιµασία αντικειµενικών εκτιµήσεων δαπάνης πριν από την προκήρυξη των προσφορών. 
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Τον Ιούνιο 2006, µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι ενώ η 
διαδικασία για την ετοιµασία των εκτιµήσεων βοήθησε στην αποτροπή περιπτώσεων 
προσυνεννοηµένων προσφορών, που είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών από πλευράς 
των εργοληπτικών εταιρειών, από δειγµατοληπτικό έλεγχο εκτιµήσεων δαπάνης οδικών έργων, 
που διεξήχθη από την Υπηρεσία µου,  διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν ακολουθείτο 
πλήρως από το Τµήµα.  Παρατήρησα επίσης ότι καταργήθηκε η Τράπεζα Τιµών και η χρήση των 
στοιχείων της για την ετοιµασία των εκτιµήσεων. 

Ως αποτέλεσµα της µη τήρησης της πιο πάνω διαδικασίας, η Υπηρεσία µου διαπίστωσε ότι σε 
πρόσφατες προσφορές η εκτίµηση του Τµήµατος ήταν πολύ ψηλή και διέφερε σηµαντικά από την 
τιµή της χαµηλότερης προσφοράς σε ποσοστό από 19% µέχρι 29%.  Εξέφρασα την άποψη ότι η 
µη ορθή εφαρµογή της διαδικασίας ετοιµασίας των εκτιµήσεων, δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα του 
δηµοσίου, αφού δεν  είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις προσυνεννοηµένων 
προσφορών και κατά συνέπεια η ανάθεση συµβάσεων σε ψηλές τιµές, οι οποίες συγκρινόµενες µε 
τις εκτιµήσεις του Τµήµατος θα κρίνονται λογικές. 

Τέλος ζήτησα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως ερευνήσει τα πιο πάνω θέµατα, και 
πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για τους λόγους της µη πιστής τήρησης της διαδικασίας 
ετοιµασίας των εκτιµήσεων η οποία αποτελεί το βασικό παράγοντα στο σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου για την αποτροπή ανάθεσης προσφορών σε παράλογα ψηλές τιµές. 

Το Νοέµβριο 2006, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε  ότι ο Κλάδος Προσφορών και 
Συµβολαίων ετοίµασε εκ νέου Τράπεζα Τιµών για έργα που είχαν προσφοροδοτηθεί για τη χρονική 
περίοδο από Ιανουάριο 2006 µέχρι τον Αύγουστο 2006. 

Το Μάιο 2007, µε νέα επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι µετά από 
νέα διερεύνηση του θέµατος διαπιστώθηκε ότι αδράνησε ξανά η διαχείριση της Τράπεζας Τιµών.  
Απαντώντας ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι λόγω πρακτικών προβληµάτων για 
την τήρηση Τράπεζας Τιµών, το Τµήµα υιοθέτησε υπαλλακτική διαδικασία σύµφωνα µε την οποία 
οι εκτιµήσεις δαπάνης ετοιµάζονται µε βάση τις τιµές προσφορών που περιλαµβάνονται σε 
επιλεγµένες εκθέσεις αξιολογήσεις οδικών έργων στις οποίες οι τιµές κρίθηκαν ανταγωνιστικές.  
∆ιατύπωσε επίσης την άποψη ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι µέσα στα πλαίσια της 
συµφωνίας του Τµήµατος µε την Υπηρεσία µου. 

(β) ∆ιαγωνισµός για την Περιοδική Συντήρηση δρόµων στην Επαρχία Λευκωσίας.  Τον 
Νοέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος παρατήρησα ότι το ποσό της 
χαµηλότερης προσφοράς (£996.000) ήταν ψηλότερο από το ποσό της εκτίµησης δαπάνης 
(£841.825), που ετοίµασε ο Κλάδος Προσφορών και Συµβολαίων του Τµήµατος σας, κατά 
£154.175 δηλαδή ποσοστό 18.31%. 

Στις 3.8.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τµήµατος αφού µελέτησε τις προσφορές ετοίµασε 
έκθεση µε την οποία εισηγήθηκε προς το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων την κατακύρωση της προσφοράς στο χαµηλότερο προσφοροδότη.  Στην έκθεση της η 
Επιτροπή απέδωσε το ψηλό ποσοστό διαφοράς µεταξύ της τιµής της χαµηλότερης προσφοράς και 
της εκτίµησης (18.31%), στο γεγονός ότι δεν έγινε αναπροσαρµογή των τιµών της εκτίµησης και ότι 
οι τιµές γενικά όλων των προσφοροδοτών ήταν ψηλότερες από την τιµή της εκτίµησης. 

Στις 23.8.2007, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεδρία 
του αφού µελέτησε την πιο πάνω έκθεση αποφάσισε την ακύρωση της προσφοράς, θεωρώντας ότι 
οι τιµές των ασφαλτικών εργασιών, οι οποίες αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του έργου (84%), 
ήταν πολύ ψηλές συγκρινόµενες µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς καθώς και τις τιµές της 
εκτίµησης.  
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Στις 5.11.2007, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξέτασε προσφυγή που υπέβαλε ο 
χαµηλότερος προσφοροδότης κατά της απόφασης του Συµβουλίου Προσφορών και αποφάσισε να 
ακυρώσει την πιο πάνω απόφαση. 

Με την πιο πάνω επιστολή µου παρατήρησα ότι λόγω µη ορθής εφαρµογής της διαδικασίας 
ετοιµασίας των εκτιµήσεων από τον αρµόδιο Κλάδο του Τµήµατος αναφορικά µε την 
αναπροσαρµογή των τιµών µονάδας των εργασιών µε βάση τις τιµαριθµικές αυξήσεις, η εκτίµηση 
που ετοιµάστηκε για το υπό αναφορά έργο δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική προβλεπόµενη 
δαπάνη σε σηµερινές τιµές, παράλειψη που αδυνάτησε τη θέση του Τµήµατος ενώπιον της 
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Ως αποτέλεσµα η σύγκριση του ποσού της χαµηλότερης 
προσφοράς µε το ποσό της εκτίµησης δεν ήταν αντικειµενική.  Για το λόγο αυτό δεν έγινε σωστή 
αξιολόγηση της λογικότητας της τιµής της προσφοράς.  

Τέλος στην επιστολή µου εξέφρασα επιφυλάξεις για τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισµού και τη 
λογικότητα των τιµών των ασφαλτικών εργασιών που εκτελούνται κατά τους τελευταίους µήνες και 
τόνισα ότι οι πιο πάνω χειρισµοί δε βοηθούσαν στη διερεύνηση και διαφώτιση της 
πραγµατικότητας.   

Τον ∆εκέµβριο 2007, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα συµµερίζεται τις 
επιφυλάξεις της Υπηρεσίας µου, για το θέµα λειτουργίας υγιούς ανταγωνισµού και καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια µέσα στα πλαίσια των δικών του δυνατοτήτων για ανταγωνιστικές προσφορές. 

Τον ίδιο µήνα  το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αφού 
µελέτησε εκ νέου το θέµα που προέκυψε µετά την ακυρωτική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 
αποφάσισε να αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για Γνωµάτευση. 

Τον Απρίλιο 2008, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  
αποφάσισε σε συνεδρία του, αφού µελέτησε την σχετική Γνωµάτευση που έλαβε από τον Γενικό 
Εισαγγελέα, την κατακύρωση του διαγωνισµού στον χαµηλότερο προσφοροδότη. 

(γ) Ανεξάρτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι των έργων από το Κεντρικό Εργαστήριο. 
∆ιαπίστευση Κεντρικού Εργαστηρίου.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των φακέλων του Κεντρικού 
Εργαστηρίου του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων για τα συµβόλαια οδικών έργων, προέκυψε ότι ο 
έλεγχος του Κεντρικού Εργαστηρίου δεν ήταν επαρκής και συστηµατικός, λόγω σταδιακής µείωσης 
του προσωπικού του Εργαστηρίου.  Ως αποτέλεσµα της υφιστάµενης κατάστασης, το σύστηµα 
ελέγχου της ποιότητας των έργων κρίθηκε ανεπαρκές για να διασφαλίσει ότι τα έργα πληρούν τις 
προδιαγραφές, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του νέου Εργαστηρίου δεν 
αξιοποιούντο πλήρως. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για 
κατάλληλη στελέχωση του Εργαστηρίου µε προσοντούχο προσωπικό, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητές του.  Από νέο έλεγχο της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκε ότι το Εργαστήριο 
έχει µερικώς στελεχωθεί µε αριθµό υπαλλήλων για την επιτόπου διεξαγωγή εργαστηριακών 
ελέγχων των οδικών έργων, µε περιθώρια όµως περαιτέρω βελτίωσης.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι 
καθυστέρησε σηµαντικά η διαπίστευση του Εργαστηρίου, η οποία θα διασφαλίσει την αξιοπιστία 
των δοκιµών και ερευνών του Εργαστηρίου. 

Το Φεβρουάριο 2004, στα πλαίσια της προσπάθειας διαπίστευσης του Κεντρικού Εργαστηρίου µε 
βάση τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατέθηκε σε ξένους συµβούλους η παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του Κεντρικού Εργαστηρίου.  Η εκπαίδευση του 
προσωπικού συµπληρώθηκε τον Ιούνιο 2005.  Λόγω όµως της εφαρµογής των νέων Ευρωπαϊκών 
Προτύπων το Μάιο 2005, κρίθηκε αναγκαίο από το Τµήµα όπως η εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου συνεχιστεί και συµπληρωθεί πάνω στη βάση των νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

Τον Μάρτιο 2007, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε περαιτέρω ότι µετά την ενίσχυση 
του Τµήµατος µε την πρόσληψη 24 νέων Εκτελεστικών Μηχανικών το Εργαστήριο θα ενισχυθεί 
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σηµαντικά µε λειτουργούς οι οποίοι θα ενταχθούν και θα παραµείνουν στη δύναµη του 
Εργαστηρίου ώστε να µπορέσει το Τµήµα να αξιοποιήσει την εξειδίκευση που στο µεταξύ θα έχουν 
αποκτήσει.   

Τον Ιούνιο 2008, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι τοποθετήθηκαν στο Εργαστήριο 
2 νέοι Εκτελεστικοί Μηχανικοί οι οποίοι στάλθηκαν πρόσφατα στον Εθνικό Οργανισµό 
∆ιαπίστευσης του Ηνωµένου Βασιλείου (UKAS) για εκπαίδευση σε θέµατα διαπίστευσης 
εργαστηρίων. Στόχος του Τµήµατος είναι όπως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαπίστευσης του 
Κεντρικού Εργαστηρίου µέχρι τις αρχές του 2010. 

Όσον αφορά το θέµα των επιτόπου εργαστηριακών ελέγχων των οδικών έργων ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος µου ανέφερε ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύπτονται όλα τα έργα που 
εκτελούνται από το Τµήµα.  

4.70 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Μέρος Α 

Καθυστερηµένα Έσοδα.  Τα καθυστερηµένα έσοδα στις 31.12.2007 σύµφωνα µε στοιχεία του 
Τµήµατος ήταν £1.121.772, τα οποία αποτελούνται από φόρο χωρητικότητας πλοίων £1.049.376 
και άλλα έσοδα £72.396.  

∆ιορισµός ανεξάρτητων επιθεωρητών στο εξωτερικό.  Ο θεσµός των ανεξάρτητων 
επιθεωρητών εφαρµόστηκε από το 1996, αλλά το Τµήµα αντιµετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση 
κατάλληλων επιθεωρητών.  Μέχρι τις 31.12.2007 είχαν διοριστεί  35 επιθεωρητές σε 25 λιµάνια, 
ενώ ο στόχος είναι να διοριστούν 54 επιθεωρητές σε 44 λιµάνια.  Παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί 
ούτε η απαιτούµενη υποδοµή στο Τµήµα τόσο σε εξοπλισµό όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό, για 
το συντονισµό, την εποπτεία και την κατάλληλη αξιοποίηση της εργασίας των επιθεωρητών. 

Κατά το 2007 έγιναν 634 επιθεωρήσεις (53% της ποντοπόρου ναυτιλίας), ενώ ο στόχος του 
Τµήµατος είναι να γίνεται επιθεώρηση κάθε πλοίου κάθε 12 µήνες.  Στο 84% των περιπτώσεων 
δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις στα πλοία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι ελλείψεις που 
εντοπίστηκαν ήταν ασήµαντες και τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν ήταν ελάχιστα (£4.300).  
∆εκαεννέα επιθεωρητές δεν έκαµαν καµιά επιθεώρηση το 2007.  Εξέφρασα την άποψη ότι θα 
πρέπει να δοθούν οδηγίες στους επιθεωρητές, για αύξηση των επιθεωρήσεων, ειδικά σε πλοία 
ψηλού κινδύνου, έτσι ώστε να επιτευχθεί  βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας και λειτουργίας των 
πλοίων και µείωση των καταγγελιών και των κρατήσεων πλοίων υπό κυπριακή σηµαία από ξένες 
λιµενικές αρχές.  Αναφέρεται ότι κατά το 2007 έγιναν 66 καταγγελίες πλοίων από ξένες λιµενικές 
αρχές για σοβαρές ελλείψεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα από το Τµήµα συνολικού ύψους £37.400.  
Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε κράτηση των πλοίων από τις ξένες λιµενικές αρχές.  Σε ορισµένες 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι είχε προηγηθεί επιθεώρηση από τους επιθεωρητές του Τµήµατος 
µερικές µέρες ή εβδοµάδες προηγουµένως, χωρίς να προκύψουν παρατηρήσεις. 

Η αµοιβή των επιθεωρητών για το 2007 ανήλθε στις £125.786 σε σύγκριση µε £133.406 το 2006.  
Παρατηρήθηκε ότι ο έλεγχος από το Τµήµα των αιτήσεων των επιθεωρητών για πληρωµή 
παρουσιάζει αδυναµίες και δεν επιβεβαιώνεται ότι όλες οι επιθεωρήσεις πλοίων που δηλώνονται 
στις χρεωστικές σηµειώσεις που υποβάλλονται έχουν γίνει κανονικά.  Σε µια περίπτωση υπάρχουν 
βάσιµες υποψίες και στοιχεία ότι διάφορες επιθεωρήσεις πλοίων που δηλώθηκαν από 
συγκεκριµένο επιθεωρητή στην πραγµατικότητα δεν έγιναν.  Εξέφρασα την άποψη ότι το Τµήµα θα 
πρέπει να εφαρµόσει µηχανισµούς ελέγχου για επιβεβαίωση των επιθεωρήσεων είτε από τις 
πλοιοκτήτριες εταιρείες είτε από τους καπετάνιους των πλοίων, προτού να καταβάλλει την αµοιβή 
των επιθεωρητών. 

Μηχανογράφηση Τµήµατος. Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, οι εργασίες για τη 
µηχανογράφηση του Τµήµατος άρχισαν τον Αύγουστο του 2000, µε την υπογραφή συµβολαίου µε 
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την προµηθεύτρια εταιρεία  έναντι του ποσού των £2,7 εκ. και µε διάρκεια 27 µηνών (µέχρι το 
∆εκέµβριο του 2002). 

Ενώ το λειτουργικό πρόγραµµα που αφορά στην απαιτούµενη λειτουργικότητα του συστήµατος 
έγινε επίσηµα αποδεκτό από το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής από τις 30.6.2003, η πλήρης 
λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικό περιβάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω λειτουργικών 
προβληµάτων που προέκυψαν στους δοκιµαστικούς ελέγχους. 

Επίσης λόγω διαφόρων αλλαγών, αναβαθµίσεων και επιπρόσθετων αναγκών που είχαν προκύψει 
από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµβολαίου, δαπανήθηκε επιπρόσθετο ποσό ύψους 
£140.249, καθώς και ποσό £200.100 για τις υπηρεσίες εµπειρογνώµονα. 

Φορολογία Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Πλοίων.  Παρατηρήθηκε ότι οι διαδικασίες για την εξέταση 
και παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών διαχείρισης πλοίων 
παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναµίες.  Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν ικανοποιητικά 
στοιχεία και πληροφορίες για να µπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι εταιρείες έχουν φορολογηθεί ορθά 
για όλα τα χρόνια, σύµφωνα µε τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων τους. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι αριθµός εταιρειών έχουν περιληφθεί στην κατάσταση των εταιρειών που 
είτε έχουν σταµατήσει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων είτε έχουν σταµατήσει τη 
λειτουργία τους χωρίς να υπάρχουν επαρκή προς τούτο στοιχεία. 

4.71 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

Λογαριασµός καταθέσεων.  Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο του λογαριασµού ήταν £569.712, το 
οποίο αφορά σε κρατήσεις και εγγυήσεις για συµβόλαια που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται.  
Ορισµένα από τα υπόλοιπα αυτά εκκρεµούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και υπέδειξα ότι θα 
πρέπει να διερευνηθούν και διευθετηθούν ανάλογα. 

Αδυναµίες/παραλείψεις στα έγγραφα προσφορών και στο χειρισµό/ παρακολούθηση συµβολαίων.  
Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου σε προσφορές και συµβόλαια που χειρίζεται το Τµήµα, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) ∆ιαγωνισµός αρ. 06.123.Μ.ΗΜΥ για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
Άσηπτων Σουίτων στο Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία και στο Νέο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού.   Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το προηγούµενο έτος, ο 
διαγωνισµός κατακυρώθηκε τον Οκτώβριο 2006 από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων έναντι £715.990 + ΦΠΑ. Η διάρκεια του συµβολαίου ήταν 26 εβδοµάδες 
(δηλ. µέχρι τις 9.5.2007). Το Μάιο 2007 ο συντονιστής του έργου υπέβαλε στην Τµηµατική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) σηµείωµα µε το οποίο ζητείτο εκ των προτέρων η 
παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου κατά 16 εβδοµάδες, λόγω της µη έγκαιρης 
ανταπόκρισης των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών για το σχολιασµό/έγκριση της µελέτης που είχε 
υποβάλει για έγκριση ο εργολάβος, καθώς και λόγω καθυστερήσεων στις οικοδοµικές εργασίες 
ετοιµασίας των χώρων, που εκτελούνταν από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων.  Κατά τη συζήτηση του 
πιο πάνω θέµατος, η ΤΕΑΑ ζήτησε από το συντονιστή του έργου όπως υποβάλει πλήρη έκθεση µε 
την οποία να τεκµηριώνεται η παράταση που εισηγείτο να δοθεί στον εργολάβο. Ο συντονιστής του 
έργου επανήλθε µε έκθεση του τον Αύγουστο 2007, µε την οποία εισηγείτο παράταση του χρόνου 
αποπεράτωσης του έργου κατά 40 εβδοµάδες, και µε επιστολή του το Σεπτέµβριο 2007 
εισηγήθηκε – λόγω πιο πρόσφατης πληροφόρησης από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων – 44 
εβδοµάδες. Η ΤΕΑΑ συµφώνησε µε την εισήγηση και παρέπεµψε το θέµα στην Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για έγκριση της παράτασης χωρίς απαιτήσεις εκ µέρους του 
αναδόχου. Η ΚΕΑΑ αποφάσισε το Σεπτέµβριο 2007 όπως επανεξεταστεί το θέµα ενώπιον και 
εκπροσώπων του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, στο οποίο το Τµήµα επέρριπτε µέρος της ευθύνης 
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για τις καθυστερήσεις, αφού αυτό είχε αναλάβει την ευθύνη για την εκτέλεση των οικοδοµικών 
εργασιών. Το Νοέµβριο 2007, η ΚΕΑΑ, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του Τµήµατος ∆ηµοσίων 
Έργων ότι το Τµήµα αυτό δεν ευθυνόταν για τις καθυστερήσεις, απέρριψε την εισήγηση για 
παράταση.  

Το ∆εκέµβριο 2007 το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών γνωστοποίησε την απόφαση της 
ΚΕΑΑ στον εργολάβο, ενηµερώνοντας τον ότι, για επαναφορά του θέµατος στην ΚΕΑΑ, θα πρέπει 
να υποβάλει τις οικονοµικές του απαιτήσεις. 

Τον Ιανουάριο 2008 ο εργολάβος υπέβαλε τις οικονοµικές του απαιτήσεις εξ αιτίας της 
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες ανέρχονται σε £231.661. Το Τµήµα διόρισε 
επιτροπή, η οποία αφού εξέτασε τις πιο πάνω απαιτήσεις εισηγήθηκε την πληρωµή στον εργολάβο 
ποσού £171.016,37, αποδεχόµενη ότι για την καθυστέρηση ευθύνεται το δηµόσιο και όχι ο 
ανάδοχος. Η ΤΕΑΑ παρέπεµψε το θέµα στην ΚΕΑΑ µε εισήγηση όπως καλέσει τον ανάδοχο σε 
διαπραγµάτευση µε σκοπό να επιτευχθεί συµφωνία για τη συνολική αποζηµίωση του, ανάλογα και 
µε την επιπλέον καθυστέρηση που προβλέπεται (για άγνωστο ακόµα διάστηµα), εξ υπαιτιότητας 
του δηµοσίου. Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµέρα της συνεδρίας της ΤΕΑΑ, δεν είχε αποφασιστεί 
ακόµα από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, πότε θα επιτρεπόταν στον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις 
εργασίες του, ειδικά στο Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, όπου παρουσιάστηκαν τα 
σοβαρά προβλήµατα µε τα ανοίγµατα που απαιτούνταν στην οροφή του κτιρίου για τη διέλευση 
των αεραγωγών. Τελικά, η ΚΕΑΑ αποφάσισε τον Ιούνιο 2008 όπως αναβάλει τη συζήτηση του 
θέµατος, και διόρισε ad-hoc επιτροπή για να εξετάσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από το 
θέµα, καθώς και τις απαιτήσεις του εργολάβου, για συνολική διευθέτηση του θέµατος, 
περιλαµβανοµένης και της περίπτωσης διακοπής του συµβολαίου. 

Κατά την εξέταση του θέµατος από την ad-hoc επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι την κύρια ευθύνη για 
την καθυστέρηση, η οποία εξακολουθεί να αυξάνεται, φέρει το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο 
µέχρι τον Αύγουστο 2008 δεν κατέστη δυνατό να πάρει τελική απόφαση για τη χωροθέτηση των 
σουΐτων και να εκτελέσει τις οικοδοµικές εργασίες, που αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη 
των εργασιών των µηχανολογικών εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο. 

(β) Σύµβαση αρ. 06.184.01.Μ για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός 
συγκροτήµατος παραγωγής παγωµένου νερού στο Νέο Νοσοκοµείο Λάρνακας.  Τον 
Ιανουάριο 2007, το Τµήµα ανέθεσε τη σύµβαση για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
ενός συγκροτήµατος παραγωγής παγωµένου νερού (ψύκτη) για το κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού 
του Νέου Νοσοκοµείου Λάρνακας, µε χρόνο παράδοσης το Μάρτιο 2007. Η παραλαβή του έργου 
ορίστηκε για τον Ιούλιο 2007, εφ΄ όσον ο ανάδοχος συµπλήρωσε τις εργασίες τον Ιούνιο, δηλαδή 
µε περίπου 3 µήνες καθυστέρηση. Κατά τον έλεγχο από την αρµόδια επιτροπή, στα πλαίσια της 
παραλαβής των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι ο ψύκτης που είχε εγκατασταθεί και τεθεί σε 
λειτουργία ήταν διαφορετικού τύπου από αυτόν που προβλεπόταν στο συµβόλαιο. 

Τον Αύγουστο 2007 η Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), στην οποία 
παραπέµφθηκε το θέµα από το συντονιστή της σύµβασης µε εισήγηση όπως εγκριθεί η παραλαβή 
του ψύκτη που είχε εγκατασταθεί, ως ισοδύναµου µε αυτόν που προνοούσε η σύµβαση, 
συµφώνησε µε την εισήγηση και παρέπεµψε το θέµα για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ). 

Από διερεύνηση της Υπηρεσίας µου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο τύπος του ψύκτη που περιλαµβανόταν στο συµβόλαιο δεν είχε τεθεί εκτός παραγωγής, 
όπως ισχυρίστηκε ο ανάδοχος, προκειµένου να υποστηρίξει την αποδοχή άλλου τύπου 
ψύκτη. 

(ii) Ο ψύκτης που εγκαταστάθηκε ήταν υποδεέστερος όσον αφορά το επίπεδο θορύβου και 
ενδεχοµένως χαµηλότερης αξίας, σε σύγκριση µε αυτόν που περιλαµβανόταν στο συµβόλαιο. 
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Το Σεπτέµβριο 2007 η ΚΕΑΑ, λαµβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις του εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας µου, αποφάσισε όπως απορρίψει την εισήγηση για αλλαγή του ψύκτη. 

Ο ανάδοχος διαφώνησε µε την πιο πάνω απόφαση, και κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας διορίστηκε 
πραγµατογνώµονας, µέσω του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, για τη διερεύνηση 
και επίλυση της διαφοράς που προέκυψε. 

(γ) ∆ιαγωνισµός αρ. 20.086.07.Ε.ΗΜΥ για τις εργασίες ∆ιορισµένης Υπεργολαβίας για τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στη νέα Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου (Α΄ Φάση) – Νέος 
Κεντρικός Αστυνοµικός Σταθµός Πάφου και Κρατητήρια.   Από τη µελέτη των εγγράφων του 
πιο πάνω διαγωνισµού, ο οποίος προκηρύχθηκε το Σεπτέµβριο 2007, διαπιστώθηκε από την 
Υπηρεσία µου ότι οι απαιτήσεις αναφορικά µε την προηγούµενη εµπειρία των πιθανών 
προσφοροδοτών σε παρόµοιας φύσης έργα (για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό), 
ήταν αυστηρές και ενδεχοµένως να περιόριζαν τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε – πριν την υποβολή των προσφορών – στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος, όπως οι 
απαιτήσεις για προηγούµενη εµπειρία σε συνήθη ηλεκτρολογικά έργα αλλά και σε εξειδικευµένα 
ηλεκτρολογικά συστήµατα µειωθούν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτητα συµµετοχής και κατ’ 
επέκταση η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού και η υποβολή ανταγωνιστικών τιµών. Το Τµήµα 
προχώρησε στη µείωση των απαιτήσεων για συνήθη ηλεκτρολογικά έργα, σύµφωνα µε τις 
εισηγήσεις µου, ενώ για τα εξειδικευµένα ηλεκτρολογικά συστήµατα δεν έκανε οποιαδήποτε 
τροποποίηση των απαιτήσεων. Τελικά, το Φεβρουάριο 2008 το Συµβούλιο Προσφορών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού, υιοθετώντας την 
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, επειδή και οι τρεις προσφορές που είχαν υποβληθεί δεν 
ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισµού αναφορικά µε την προηγούµενη 
εµπειρία των προσφοροδοτών σε εξειδικευµένα ηλεκτρολογικά συστήµατα. 

Το Φεβρουάριο 2008, το Τµήµα επαναπροκήρυξε το διαγωνισµό, µε µειωµένες απαιτήσεις όσον 
αφορά την προηγούµενη εµπειρία και στα εξειδικευµένα ηλεκτρολογικά συστήµατα. Η κατακύρωση 
του διαγωνισµού έγινε τελικά τον Ιούνιο 2008. 

(δ) Σύναψη σύµβασης για συντήρηση του αναλογικού συστήµατος µαστογραφίας που 
είναι εγκατεστηµένο στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού.  Τον Ιανουάριο 2008, οι Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας (ΙΥΥ∆Υ) ζήτησαν από το Τµήµα όπως ετοιµάσει 
όρους/προδιαγραφές και προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης της συντήρησης ενός αναλογικού  
συστήµατος µαστογραφίας, το οποίο είχε αγοραστεί τον Οκτώβριο 2006 για το Νοσοκοµείο 
Λεµεσού, έναντι 93.630 Ευρώ, µετά από ανοικτό διαγωνισµό που είχε προκηρυχθεί από τις 
ΙΥΥ∆Υ. Ενόψει των πιο πάνω, το Τµήµα ζήτησε το Φεβρουάριο 2008 την έγκριση του Πρόεδρου 
του Συµβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για την προκήρυξη 
διαγωνισµού για την 7-ετή συντήρηση του συστήµατος, εφαρµόζοντας τη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση µε τον ανάδοχο που είχε προµηθεύσει το σύστηµα. Η εκτίµηση δαπάνης που 
δόθηκε από το Τµήµα για την 7-ετή συντήρηση του συστήµατος ανερχόταν σε 83.000 Ευρώ, και 
είχε βασιστεί σε υφιστάµενες συµβάσεις συντήρησης που είχαν ανατεθεί από το Τµήµα στον εν 
λόγω ανάδοχο, για τα συστήµατα µαστογραφίας του ιδίου µοντέλου, που είχαν αγοραστεί από τις 
ΙΥΥ∆Υ για τα Νέα Γενικά Νοσοκοµεία Λευκωσίας και Αµµοχώστου, κατόπιν ανοικτού διαγωνισµού, 
στον οποίο περιλαµβανόταν και η 7-ετής συντήρηση των συστηµάτων. Από έρευνα της Υπηρεσίας 
µου διαπιστώθηκε ότι ο πιο πάνω διαγωνισµός είχε προκηρυχθεί από τις ΙΥΥ∆Υ το ∆εκέµβριο 
2003 και οι τιµές του επιτυχόντα προσφοροδότη ήταν 207.070 Ευρώ για την προµήθεια και 
εγκατάσταση και 82.900 Ευρώ για την 7-ετή συντήρηση του κάθε συστήµατος. Ωστόσο, στα 
έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισµού, καθοριζόταν ότι το ποσό της προσφοράς για την 7-ετή 
συντήρηση του εξοπλισµού, θα έπρεπε να είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 40% της τιµής  
προµήθειας/εγκατάστασης του εξοπλισµού.  Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα το Μάρτιο 2008 από το 
∆ιευθυντή του Τµήµατος, όπως µε πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία για τον υπολογισµό της εκτίµησης δαπάνης της 7-ετούς συντήρησης 
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του συστήµατος µαστογραφίας του Νοσοκοµείου Λεµεσού, µε αποτέλεσµα το ύψος του ποσού της 
εκτίµησης  που δόθηκε να ανέρχεται στο 89% περίπου της τιµής αγοράς του συστήµατος, µε όλους 
τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό, εφόσον για την ανάθεση των εργασιών θα εφαρµοζόταν η 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε ένα µόνο προσφοροδότη. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε τον Απρίλιο 2008 ότι τα στοιχεία για το κόστος 
αγοράς των συστηµάτων τα πληροφορήθηκε για πρώτη φορά από την επιστολή µου, και κατόπιν 
της διερεύνησης που έγινε από το Τµήµα του, διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι παραγγελίες του Τµήµατος 
ΙΥΥ∆Υ αναφέρονται στο ίδιο µοντέλο, στα συστήµατα των Νοσοκοµείων Λευκωσίας και 
Αµµοχώστου περιλαµβάνεται και συσκευή ψηφιακής βιοψίας µε αρκετά παρελκόµενα, εξοπλισµός 
που δεν υπάρχει στο σύστηµα του Νοσοκοµείου Λεµεσού, γεγονός που δικαιολογεί τη µεγάλη 
διαφορά στο κόστος αγοράς τους. Ενόψει των πιο πάνω, το Τµήµα θα ζητήσει εκ νέου έγκριση για 
εφαρµογή της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε τον προµηθευτή του συστήµατος, για ανάθεση 
της σύµβασης συντήρησης του.  

(ε) ∆ιαγωνισµός Αρ. 102/06/Α/ΗΜΥ για προµήθεια και συντήρηση τεσσάρων 
δασοπυροσβεστικών οχηµάτων.  Τον Αύγουστο 2006 το Τµήµα ανάθεσε τη σύµβαση για την 
προµήθεια και συντήρηση τεσσάρων δασοπυροσβεστικών οχηµάτων του Τµήµατος ∆ασών, έναντι 
του ποσού των £284.264. Με βάση τις πρόνοιες της σύµβασης, η παράδοση των οχηµάτων θα 
γινόταν το Μάιο 2007. Τελικά τα οχήµατα παραδόθηκαν τον Ιούλιο 2007, δηλαδή µε καθυστέρηση 
9 εβδοµάδων. Κατά τη διαδικασία παραλαβής τους διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές του συµβολαίου. Παρά το γεγονός ότι οι αποκλίσεις αυτές ήταν 
σηµαντικές ως προς την ασφαλή χρήση των οχηµάτων (αφού είχαν σχέση µε τα υλικά κατασκευής 
εξαρτηµάτων του κάτω µέρους των), το Τµήµα ∆ασών αποφάσισε να τα χρησιµοποιήσει αµέσως – 
επειδή η θερινή περίοδος βρισκόταν στην αιχµή της – και να αφήσει σε κατοπινό στάδιο τις 
αναγκαίες αλλαγές/τροποποιήσεις που θα έκανε ο ανάδοχος για αποκατάσταση των αποκλίσεων. 
Ο συντονιστής της σύµβασης στο εισηγητικό σηµείωµα του προς την Τµηµατική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), ανέφερε ότι, µε βάση σχετικό όρο της σύµβασης, η εν λόγω 
χρήση των οχηµάτων συνιστά παραλαβή τους και θα πρέπει να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό 
πληρωµής, αφού ληφθούν υπόψη οι αποκοπές λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση τους (εφ΄ 
όσον αυτή είχε κριθεί ως αδικαιολόγητη). Εισηγήθηκε επίσης όπως γίνει κράτηση ποσού £25.500 
από την πληρωµή του αναδόχου µέχρι τη συµπλήρωση των αλλαγών/τροποποιήσεων που του 
υποδείχθηκαν.  

Το ∆εκέµβριο 2007, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) ενέκρινε τις πιο πάνω 
εισηγήσεις. 

Η τελική παραλαβή των οχηµάτων έγινε το Μάιο 2008, αφού η επιτροπή παραλαβής τα 
επιθεώρησε και διαπίστωσε ότι είχαν γίνει οι διορθώσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος.  

(στ) Σύµβαση αρ. 13.25.20.07.124.Μ για επιπρόσθετες ηλεκτρολογικές  εργασίες για την 
εγκατάσταση συστήµατος µηχανογράφησης στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας.  Το Τµήµα 
ανάθεσε το Φεβρουάριο 2008, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, την πιο πάνω σύµβαση έναντι 
190.389,45 Ευρώ και µε χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών τον Απρίλιο 2008. Το Μάιο 2008 ο 
συντονιστής της σύµβασης ζήτησε την έγκριση της Τµηµατικής Επιτροπής  Αλλαγών και 
Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) για αλλαγή στο χώρο εγκατάστασης ενός συστήµατος αδιάλειπτης παροχής 
ρεύµατος (UPS), επειδή στο χώρο που προβλεπόταν η εγκατάσταση του, θα γινόταν µελλοντικά 
επέκταση του Νοσοκοµείου.  Επίσης, ανέφερε ότι για την εγκατάσταση του UPS στο χώρο που 
είχε αρχικά επιλεγεί, χρειαζόταν να διακοπεί η παροχή ρεύµατος σε ουσιώδεις υπηρεσίες του 
Νοσοκοµείου. Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος όπως πληροφορήσει 
την Υπηρεσία µου κατά πόσο είχε διερευνηθεί η καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης του 
εξοπλισµού, πριν την ετοιµασία των εγγράφων της προσφοράς, και επίσης τους λόγους για τους 
οποίους δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα υπόψη οι επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου, 
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από την εγκατάσταση του εξοπλισµού στο χώρο που επιλέγηκε. Κατά τη συζήτηση του θέµατος 
στην ΤΕΑΑ, διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του 
αναδόχου, εφόσον δεν είχε µέχρι τότε παραδώσει όλο τον εξοπλισµό που περιλαµβανόταν στη 
σύµβαση. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το UPS είχε ήδη εγκατασταθεί καθώς επίσης και το γεγονός ότι 
ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλει απαίτηση για παράταση χρόνου, η ΤΕΑΑ αποφάσισε ότι δεν υπήρχε 
θέµα προς εξέταση. 

(ζ) ∆ιαγωνισµός Αρ. 084/07/Α/ΗΜΥ για προµήθεια και συντήρηση δύο οχηµάτων 
ψυγείων.  Το Τµήµα προκήρυξε τον Οκτώβριο 2007 ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια και 
συντήρηση δύο οχηµάτων ψυγείων, καθορίζοντας ως προθεσµία υποβολής των προσφορών το 
χρονικό διάστηµα των 39 ηµερών από την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού, ενώ το 
ελάχιστο διάστηµα µε βάση το Νόµο που προνοεί για το Συντονισµό των ∆ιαδικασιών Σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, ανέρχεται σε 52 ηµέρες, για 
συµβάσεις – όπως στην προκειµένη περίπτωση – των οποίων η εκτιµώµενη αξία υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια που καθορίζονται στον πιο πάνω Νόµο.  

Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων, στο οποίο είχε υποβληθεί η έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης για λήψη απόφασης, 
αποφάσισε το ∆εκέµβριο 2007 την ακύρωση του διαγωνισµού. Με την ακύρωση του διαγωνισµού, 
καθυστέρησε η αγορά των πιο πάνω οχηµάτων, που προορίζονταν για τις Φαρµακευτικές 
Υπηρεσίες και ήσαν απαραίτητα για την οµαλή διεκπεραίωση των εργασιών τους. 

(η) ∆ιαγωνισµός Αρ. 065/08 για την προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 
απενεργοποιητών και ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων.  Το Τµήµα προκήρυξε τον Απρίλιο 2008 
ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση απενεργοποιητών 
και ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων, µε εκτίµηση δαπάνης 130.000 Ευρώ. Τελικά τον Ιούλιο 2008, 
και πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, το Τµήµα αποφάσισε την 
ακύρωση του διαγωνισµού, επειδή στο µεταξύ διαπιστώθηκε ότι διατίθεται νέα τεχνολογία 
ψηφιακού τύπου, η οποία δεν ήταν γνωστή κατά το 2007 όταν συντάχθηκαν οι προδιαγραφές του 
διαγωνισµού µε πρόνοια για εξοπλισµό αναλογικού τύπου. 

(θ) ∆ιαγωνισµός Αρ. 047/06/Α/ΗΜΥ για προµήθεια, εγκατάσταση  και συντήρηση 
οδοντιατρικών µονάδων.  Από τη µελέτη των προνοιών της σύµβασης για την προµήθεια, 
εγκατάσταση  και συντήρηση οδοντιατρικών µονάδων, αντίγραφο της οποίας στάληκε τον Ιούλιο 
2007 στην Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκε ότι ο επιτυχών προσφοροδότης είχε επιφυλάξει τα 
δικαιώµατα του – µε γραπτή αναφορά/δήλωση του στη σχετική επιστολή ανάθεσης – όσον αφορά 
τις τιµές µονάδος για τροποποιήσεις/αλλαγές καθώς και για είδη/εργασίες που δεν 
περιλαµβάνονταν στο ποσό της προσφοράς του. Οι τιµές αυτές είχαν καθοριστεί από το αρµόδιο 
όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) και ήσαν δεσµευτικές για τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
των εγγράφων του διαγωνισµού. Ωστόσο το Τµήµα προχώρησε στην υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, χωρίς να παραπέµψει το θέµα στο αρµόδιο όργανο για επανεξέταση.  

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος προς τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε το 
Σεπτέµβριο 2007 ότι, µε βάση τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισµού οι τιµές αυτές είναι 
δεσµευτικές για τον ανάδοχο, και εφ΄ όσον αυτός δεν είχε θέσει θέµα κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, θεωρεί ότι είναι δεσµευµένος µε όλους τους όρους της σύµβασης, χωρίς να έχει 
δικαίωµα τροποποίησης των εν λόγω τιµών µονάδος. 

Ο ∆ιευθυντής Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τον οποίο είχα ταυτόχρονα 
ενηµερώσει για τις πιο πάνω παρατηρήσεις µου, πληροφόρησε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος, ότι δε 
συµµερίζεται την άποψη του, εφ΄ όσον η επιστολή ανάθεσης (στην οποία είχαν καταγραφεί οι 
επιφυλάξεις του αναδόχου), περιλήφθηκε στα έγγραφα της σύµβασης αποκτώντας έτσι συµβατική 
ισχύ. 
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4.72 ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Μέρος Α 

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας µηχανοκίνητων οχηµάτων. Σύµφωνα µε στοιχεία που 
τηρούνται από το Τµήµα, ο αριθµός των µηχανοκίνητων οχηµάτων, για τα οποία δεν ανανεώθηκαν 
οι άδειες κυκλοφορίας για το 2007, ήταν 90 173, σε σύγκριση µε 92 695 το 2006. Κατά το 2007 
εκδόθηκαν συνολικά 561 646 άδειες κυκλοφορίας και εισπράχθηκαν τέλη £48,7 εκ., σε σύγκριση 
µε 537 506 άδειες και τέλη £46,9 εκ. το 2006. ∆ιαγράφηκαν 26 967 οχήµατα από το µητρώο, 
κυρίως λόγω µη ανανέωσης της άδειας τους για τρία συνεχή έτη. Από τα πιο πάνω στοιχεία 
προκύπτει ότι για το 13,8% των εγγεγραµµένων οχηµάτων δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας.  
Αυτό ισοδυναµεί µε έσοδα περίπου £6,9 εκ. τα οποία θα είχαν εισπραχθεί αν τα πιο πάνω οχήµατα 
βρίσκονταν όλα σε κυκλοφορία. 

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας δωρεάν.  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η άδεια κυκλοφορίας των 
οχηµάτων που ανήκουν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ∆ήµους,  Κοινότητες, Ηµικρατικούς 
Οργανισµούς, εγκλωβισµένους, ανάπηρα πρόσωπα, ξένες διπλωµατικές αποστολές, στα 
Ηνωµένα Έθνη και στις Βρετανικές Βάσεις εκδίδεται δωρεάν.  Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται 
άδεια κυκλοφορίας µε ηµεροµηνία λήξης το έτος 2049.  Η πρακτική αυτή δηµιουργεί προβλήµατα, 
λόγω του ότι τα οχήµατα διατηρούν την άδεια κυκλοφορίας όταν πωληθούν σε άτοµα που δεν 
δικαιούνται απαλλαγής αφού η άδεια δεν επιστρέφεται στο Τµήµα. Εισηγήθηκα όπως η άδεια 
κυκλοφορίας για τα πιο πάνω οχήµατα εκδίδεται ετήσια και αφού εξασφαλιστεί πιστοποιητικό 
καταλληλότητας. 

Συµβόλαιο αγοράς συστήµατος προγραµµατιζοµένων ηλεκτρονικών µηχανών 
έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων για λεωφορεία (ΤΟΜ 1/2003) και διαγωνισµός για την 
έκδοση καρτών και διαχείριση/λειτουργία του συστήµατος για ένα χρόνο (ΤΟΜ 1/2007).  
Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το έτος 2006, το Φεβρουάριο 2004 το Τµήµα ανέθεσε σε 
εταιρεία, κατόπιν διαγωνισµού, το συµβόλαιο αγοράς του συστήµατος ακυρωτικών µηχανών, 
έναντι £1.384.269 + ΦΠΑ, µε χρόνο παράδοσης 24 εβδοµάδων. Η αγορά του πιο πάνω 
συστήµατος αποφασίστηκε για να χρησιµοποιηθεί ως µια αξιόπιστη µέθοδος καταµέτρησης του 
αριθµού των διακινουµένων κατόχων κοινωνικής κάρτας, µε σκοπό την αντικειµενική αποζηµίωση 
των λεωφορειούχων έναντι της δωρεάν µεταφοράς των δικαιούχων. 

Για τη δωρεάν διακίνηση των κατόχων κοινωνικής κάρτας µε λεωφορεία των αστικών και 
αγροτικών περιοχών, το Κράτος επιχορηγούσε από την 1.10.2001 τους λεωφορειούχους – κατόπιν 
έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου – µε το ποσό των £750.000 το χρόνο. Το ποσό αυτό θα 
αναπροσαρµοζόταν κάθε χρόνο, ανάλογα µε το πραγµατικό κόστος των λεωφορειούχων, που θα 
υπολογιζόταν από 1.10.2002, µε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος 
έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων στα λεωφορεία, για έλεγχο των διακινουµένων. Τελικά το ποσό της 
επιχορήγησης αυξήθηκε από 1.10.2006 µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων – κατόπιν συνεννόησης µε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Συγκοινωνιών και 
Έργων – σε £1.100.000 το χρόνο, µε την προϋπόθεση ότι το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θα 
λειτουργούσε µέχρι την 1.4.2007 το σύστηµα. Το ανάλογο ποσό της επιχορήγησης καταβαλλόταν 
κάθε τριµηνία στις οργανώσεις λεωφορειούχων, οι οποίες είχαν αναλάβει την κατανοµή του στους 
λεωφορειούχους. 

Ο εξοπλισµός παραδόθηκε το ∆εκέµβριο 2004 και παραλήφθηκε επίσηµα από το Τµήµα τον 
Απρίλιο 2005. Έκτοτε παραµένει σε αδράνεια, εφ΄ όσον το σύστηµα δε µπορεί να λειτουργήσει εξ 
αιτίας της µη έκδοσης των αναγκαίων µαγνητικών καρτών στους 120.000 περίπου δικαιούχους. 
Τον Ιούλιο 2005 άρχισε η εγκατάσταση των ακυρωτικών µηχανών στα λεωφορεία. Από το σύνολο 
των 875 µηχανών έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων και των 16 σταθµών συλλογής 
στοιχείων/δεδοµένων, εγκαταστάθηκαν από τον ανάδοχο – σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
υπάρχουν στους φακέλους του Τµήµατος – οι 350 µηχανές και οι 16 σταθµοί. Από τις υπόλοιπες 
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µηχανές, οι 125 φυλάγονται ως εφεδρικές στις αποθήκες του Τµήµατος, ενώ οι 400 δόθηκαν στους 
λεωφορειούχους/εταιρείες για εγκατάσταση τους. 

Στις πρόνοιες του συµβολαίου περιλαµβανόταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα τεχνικά 
θέµατα του συστήµατος. Ωστόσο, το προσωπικό του Τµήµατος που εκπαιδεύτηκε για τη 
λειτουργία/χειρισµό του δεν είναι σε θέση να το λειτουργήσει, επειδή – όπως µε πληροφόρησε ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος – τα άτοµα που επιλέγηκαν για εκπαίδευση ήταν αυτά που είχε τότε 
διαθέσιµα, τα οποία όµως δεν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση/γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.  

Κατά τη δοκιµαστική έκδοση των καρτών το Μάιο 2006, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία εισαγωγής 
των στοιχείων στο σύστηµα και η έκδοση των καρτών ήταν χρονοβόρα και επειδή ούτε το Τµήµα 
ούτε οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στις οποίες αποτάθηκε το Τµήµα) διέθεταν το 
απαιτούµενο προσωπικό, δόθηκε το ∆εκέµβριο 2006 η έγκριση του Προέδρου του Συµβουλίου 
Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ΥΣΕ), για εφαρµογή της διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση µε τον προµηθευτή του συστήµατος, για ανάθεση συγκεκριµένων υπηρεσιών. Οι 
υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκε το Μάρτιο 2007 από τον προµηθευτή όπως υποβάλει 
προσφορά, ήσαν οι ακόλουθες:  

(i) Έκδοση και αποστολή στους δικαιούχους 120.000 καρτών 

(ii) Λειτουργία των 16 σταθµών συλλογής στοιχείων 

(iii) Συλλογή των στοιχείων από τους 16 σταθµούς και µεταφορά τους στα γραφεία του Τµήµατος 
για επεξεργασία, ώστε να γίνονται ανάλογα οι πληρωµές στους λεωφορειούχους. 

Η εκτίµηση δαπάνης του Τµήµατος για τις πιο πάνω υπηρεσίες, ανήρχετο σε £60.000, παρ΄ όλον 
ότι ο προµηθευτής είχε δώσει προηγουµένως τη δική του εκτίµηση που ανήρχετο σε £74.255. 

Τον Ιούνιο 2007, το Συµβούλιο Προσφορών του ΥΣΕ ακύρωσε το διαγωνισµό, υιοθετώντας την 
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του Τµήµατος, επειδή η τελική τιµή του προµηθευτή – 
κατόπιν διαπραγµάτευσης – ήταν £100.639, δηλ. 67,7% ψηλότερη της εκτίµησης δαπάνης, και 
επίσης επειδή δεν αποδέχτηκε τον όρο του διαγωνισµού που προνοούσε ότι το προσωπικό του, 
που θα απασχολείται µε την έκδοση των καρτών, θα εργάζεται στα γραφεία του Τµήµατος.  Ο 
προµηθευτής έθεσε ως προϋπόθεση στην προσφορά του ότι το προσωπικό του θα εργάζεται στα 
δικά του γραφεία. 

Σε συνάντηση που έγινε τον Ιανουάριο 2008 στο ΥΣΕ µεταξύ της τέως Υπουργού, του Γενικού 
∆ιευθυντή, του ∆ιευθυντή του Τµήµατος και του προµηθευτή, αποφασίστηκε να υποβληθούν το 
συντοµότερο νέες προτάσεις από τον προµηθευτή για επανεξέταση, στη βάση των όρων του 
διαγωνισµού. Ο προµηθευτής ανταποκρίθηκε το Φεβρουάριο 2008, ζητώντας από το ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος συνάντηση για να παρουσιάσει τις νέες εισηγήσεις του, στα πλαίσια των 
συµφωνηθέντων κατά την πιο πάνω συνάντηση. 

Μέχρι σήµερα το Τµήµα δεν έχει ανταποκριθεί, και έτσι το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας. 
Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την προµήθεια/εγκατάσταση του συστήµατος και την 
εκπαίδευση του προσωπικού, ανέρχεται σε £1.066.225 + ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε και το 
ποσό των £113.429 + ΦΠΑ για τη συντήρηση του µέχρι τον Απρίλιο 2008, ενώ το συµβόλαιο 
προβλέπει την καταβολή επιπλέον £80.000 + ΦΠΑ περίπου για την υπόλοιπη περίοδο 
συντήρησης (3 χρόνια). 

Ενόψει των πιο πάνω, το Μάιο 2008 ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΣΕ όπως ερευνήσει τα 
θέµατα που εγείρονται και µε πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(i) Τους λόγους για τους οποίους σηµειώθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στους επιµέρους 
χειρισµούς του θέµατος. 
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(ii) Τα µέτρα/ενέργειες που προτίθεται να λάβει/προβεί, ώστε να λειτουργήσει το συντοµότερο το 
σύστηµα για να αξιοποιηθεί η επένδυση που έγινε από το Κράτος και να εξυπηρετηθεί ο σκοπός 
για τον οποίο αγοράστηκε. 

(iii) Τους λόγους για τους οποίους οι 400 περίπου ακυρωτικές µηχανές που δόθηκαν στους 
λεωφορειούχους, δεν έχουν ακόµα εγκατασταθεί στα λεωφορεία και µε ποιο τρόπο έχουν 
διασφαλιστεί τα συµφέροντα του δηµοσίου όσον αφορά την αξία τους. 

(iv) Κατά πόσον η εκτίµηση δαπάνης του διαγωνισµού για την έκδοση των καρτών και τη 
λειτουργία του συστήµατος ήταν ρεαλιστική. 

(v) Κατά πόσον αξιολογήθηκε το κόστος/απώλεια του Κράτους από τη λειτουργία του 
συστήµατος. 

(vi) Τους λόγους για τους οποίους ενώ το Τµήµα δε διέθετε το απαιτούµενο προσωπικό για την 
έκδοση των καρτών και τη λειτουργία του συστήµατος, δεν είχε περιλάβει τις εν λόγω υπηρεσίες 
στις απαιτήσεις του αρχικού διαγωνισµού αγοράς του συστήµατος. 

(vii) Τους λόγους για τους οποίους στάληκαν για εκπαίδευση άτοµα τα οποία δεν ήταν κατάλληλα. 

(viii) Τυχόν ευθύνες που προκύπτουν. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΣΕ δεν έχει απαντήσει στα πιο πάνω ερωτήµατα. 

Οχήµατα εκµισθούµενα χωρίς οδηγό “ Ζ ”. Παρατηρήθηκε ότι αυτοκίνητα ηλικίας πέραν των έξι 
χρόνων που καθορίζει η νοµοθεσία, συνεχίζουν να είναι εγγεγραµµένα ως οχήµατα εκµισθούµενα 
χωρίς οδηγό και είναι πιθανό να εκµισθώνονται παράνοµα.  Εισηγήθηκα όπως το θέµα διερευνηθεί 
και ληφθούν µέτρα για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία. 

∆ίκυκλα/τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα ενοικίασης. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, η 
ηλικία των δίκυκλων/τρίκυκλων οχηµάτων ενοικίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 χρόνια. 
Μπορεί να επιτραπεί η ενοικίαση τους για πρόσθετη περίοδο 3 χρόνων, νοουµένου ότι θα 
υποβάλλεται στον Έφορο, κάθε 6 µήνες, πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήµατος, αλλά σε 
καµιά περίπτωση δε θα ενοικιάζονται οχήµατα πέραν των 6 ετών.  

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθείται η πιο πάνω πρόνοια της νοµοθεσίας και σηµαντικός αριθµός 
τέτοιων οχηµάτων ηλικίας πέραν των 3 ετών διατίθενται προς ενοικίαση χωρίς να έχουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

Παρατήρησα ότι θα πρέπει να ασκείται έλεγχος µε σκοπό την πλήρη εφαρµογή των προνοιών της 
νοµοθεσίας και των Κανονισµών. 

Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Από την 1.1.2008, έχει τεθεί σε ισχύ ο περί Οδικής 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Νόµος του 2004. 

Παρατηρήθηκε ότι το Τµήµα δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Νόµο.  Ως παράδειγµα αναφέρονται 
τα πιο κάτω. 

(α) Οι οδηγοί οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων πρέπει να τύχουν ειδικής εκπαίδευσης 
και να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης το οποίο θα πρέπει να εκδώσει το 
Τµήµα. Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν έχει ετοιµαστεί ακόµη. 

(β) Τα οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων πρέπει να έχουν έγκριση τύπου οχήµατος και 
έγκριση τύπου βυτίου από εξειδικευµένο φορέα.  ∆εν έχουν δηµιουργηθεί οι απαιτούµενοι φορείς 
και η απαραίτητη υποδοµή (έντυπα, εργαστήρια, εξοπλισµός κ.λπ.) για την έκδοση των πιο πάνω 
πιστοποιητικών. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 362

(γ) Κάθε εταιρεία που πραγµατοποιεί µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων θα πρέπει να 
διαθέτει σύµβουλο ασφαλείας µε την απαιτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση.    Οι περισσότεροι 
οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό δεν  διαθέτουν τέτοιο σύµβουλο. 

Τεχνικός Έλεγχος Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.  Σύµφωνα µε τους περί  Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµούς, όλα τα µηχανοκίνητα οχήµατα υπόκεινται σε 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο (ιδιωτικά οχήµατα ηλικίας πέραν των τεσσάρων χρόνων κάθε δύο χρόνια, 
οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές, για µεταφορά φορτίου και  ταξί κάθε 
χρόνο).  Στους Κανονισµούς αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που όχηµα δεν έχει σε ισχύ 
πιστοποιητικό καταλληλότητας, απαγορεύεται η οδική χρήση του οχήµατος αυτού και η άδεια του 
λογίζεται ανασταλείσα. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις το πιστοποιητικό καταλληλότητας των 
οχηµάτων δεν ανανεώνεται έγκαιρα ενώ τα οχήµατα συνεχίζουν να κυκλοφορούν, παρόλο που η 
άδεια κυκλοφορίας τους θεωρητικά αναστέλλεται.  Το Τµήµα θα πρέπει να λάβει µέτρα έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί κατά το δυνατό η συµµόρφωση των παρανοµούντων και τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας των οχηµάτων να ανανεώνονται έγκαιρα. 

Αλλαγή ιδιοκτήτη οχήµατος/έκδοση νέου τίτλου ιδιοκτησίας. 

(α) Αλλαγή ιδιοκτήτη οχήµατος.  Στους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµούς προβλέπεται ότι, σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη οχήµατος, ο 
εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση όπως εντός 30 ηµερών γνωστοποιήσει στον Έφορο το 
όνοµα και τη διεύθυνση του νέου ιδιοκτήτη καθώς και την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η 
αλλαγή ιδιοκτησίας, και  απαγορεύεται η χρήση οχήµατος για διάστηµα πέραν των 30 ηµερών από 
την ηµέρα που έγινε η αλλαγή, εκτός εάν ο νέος ιδιοκτήτης εγγράψει το όχηµα στο όνοµα του. Σε 
πολλές περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο µητρώο 
οχηµάτων να µην είναι ορθά.   Η πιο πάνω παρατυπία παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις 
αγοράς οχηµάτων από πλειστηριασµούς, από ξένους υπηκόους (διπλωµατικές αποστολές, 
Βρετανικές Βάσεις), από µεταπωλητές οχηµάτων, αλλά και σε αγοραπωλησίες µεταξύ ιδιωτών.  Το 
Τµήµα θα πρέπει να λάβει µέτρα για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία.  Αυτό γίνεται πιο επιτακτικό µε 
την επικείµενη επαναλειτουργία του συστήµατος φωτοεπισήµανσης για την καταστολή των οδικών 
παραβάσεων. 

(β)  Αλλαγή στη κυριότητα οχήµατος.  Στη σχετική νοµοθεσία δεν προβλέπεται τέλος στις 
περιπτώσεις όπου η κυριότητα οχήµατος µετατρέπεται από µερική σε απόλυτη και εκδίδεται νέος 
τίτλος ιδιοκτησίας.  Επειδή οι περιπτώσεις αυτές είναι πάρα πολλές (γύρω στις 10.000 κάθε χρόνο) 
και συνεπάγονται σηµαντικό διοικητικό κόστος, εισηγήθηκα την εισαγωγή ανάλογου τέλους για 
κάλυψή του. Σηµειώνεται ότι  το Τµήµα µε  επιστολή  του  στο  Υπουργείο  Συγκοινωνιών  και  
Έργων ηµερ. 5.2.2004, εισηγήθηκε την επιβολή τέλους στις περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες 
ενεχυριάζουν τα οχήµατα τους σε τράπεζες µε σκοπό την εξασφάλιση δανείου, αλλά το Υπουργείο 
µέχρι σήµερα δεν έχει λάβει απόφαση για το θέµα. 

Αναθεώρηση τελών.  Παρατηρήθηκε ότι δεν προβλέπεται τέλος για το µηχανικό έλεγχο που 
διεξάγει το Τµήµα στα οχήµατα δηµόσιας χρήσης (λεωφορεία, φορτηγά, εκπαιδευτικά οχήµατα, 
κ.λπ.). Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να θεσµοθετηθεί και επιβληθεί ανάλογο τέλος για την 
υπηρεσία αυτή, για να καλύπτεται το σχετικό διοικητικό κόστος.  Σηµειώνεται ότι κατά το 2007 
έγιναν 15.408 επιθεωρήσεις οχηµάτων δηµόσιας χρήσης.  Εισηγήθηκα επίσης όπως το Τµήµα 
καταγράψει όλες τις περιπτώσεις όπου παρέχονται υπηρεσίες δωρεάν, µε σκοπό την επιβολή 
ανάλογου τέλους και προχωρήσει σε αναθεώρηση υφιστάµενων τελών στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτουν το διοικητικό κόστος. 
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Χρήση µη εγγεγραµµένων οχηµάτων για σκοπούς δοκιµής. 

(α) Στην περίπτωση των εµπόρων µεταχειρισµένων οχηµάτων είναι δύσκολο να εφαρµοστεί η 
πρόνοια του άρθρου 10(1) του περί Εµπόρων Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Επίδειξη και ∆οκιµή) 
Νόµου του 2000, ότι τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για σκοπούς δοκιµής πρέπει να είναι 
δασµολογηµένα, εφόσον το κάθε όχηµα είναι διαφορετικό και συνεπώς, προκειµένου να τηρηθεί ο 
Νόµος, θα πρέπει στην ουσία να δασµολογηθούν όλα τα οχήµατα που διατίθενται προς πώληση. 
Εποµένως είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιούνται πινακίδες δοκιµής παράνοµα σε αδασµολόγητα 
οχήµατα. Το Τµήµα θα πρέπει να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους για διαπίστωση ότι εφαρµόζεται η 
νοµοθεσία και σε συνεργασία µε το Τµήµα Τελωνείων να µελετήσει τρόπους έτσι ώστε οι έµποροι 
µεταχειρισµένων οχηµάτων να χρησιµοποιούν τις πινακίδες νόµιµα. 

(β) Στην περίπτωση εµπόρων οχηµάτων οι οποίοι διαθέτουν γραφεία και εκθεσιακούς χώρους 
σε διάφορες πόλεις, είναι δύσκολο να διεξαχθεί έλεγχος χρήσης των πινακίδων δοκιµής, επειδή 
αυτές µπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώρο.  Εισηγήθηκα όπως η άδεια επίδειξης και 
δοκιµής είναι ξεχωριστή για κάθε υποστατικό.  Επίσης θα πρέπει να τηρείται µητρώο σε κάθε 
υποστατικό στο οποίο να καταγράφεται η χρήση της κάθε πινακίδας δοκιµής. 

Ακινητοποίηση οχηµάτων.   Παρατηρήθηκε ότι στις 31.12.2007 βρίσκονταν ακινητοποιηµένα, 
κατόπι δήλωσης των ιδιοκτητών τους, 6 397 οχήµατα,  περιλαµβανοµένων και αρκετών οχηµάτων 
πολυτελείας. Το Τµήµα κατά το 2007 δεν διενήργησε κανένα επιτόπιο έλεγχο, για να διαπιστώσει 
ότι πράγµατι τα οχήµατα αυτά είναι ακινητοποιηµένα. Εξέφρασα την άποψη ότι, το Τµήµα θα 
πρέπει να διεξάγει έλεγχο, δειγµατοληπτικά, για να διακριβωθεί ότι τα οχήµατα αυτά δεν 
κυκλοφορούν παράνοµα. Επίσης εισηγήθηκα όπως στην αίτηση για ακινητοποίηση οχήµατος 
αναγράφεται ο αριθµός των χιλιοµέτρων του οχήµατος κατά την ηµεροµηνία της ακινητοποίησης 
του. Σηµειώνεται ότι σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, το οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 
πρόνοιες για επιβολή προστίµων στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι οχήµατα που έχουν 
δηλωθεί ως ακινητοποιηµένα εξακολουθούν να κυκλοφορούν, έχει τύχει νοµοτεχνικής 
επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία και στάληκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων το 
Μάρτιο 2006 αλλά δεν έχει ακόµη προωθηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση και στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων για ψήφιση.   

Επόπτες Οδικών Μεταφορών.  Το Τµήµα, µε σκοπό τη διεξαγωγή ελέγχου για πάταξη της 
παρανοµίας (κυκλοφορία ακινητοποιηµένων οχηµάτων, κυκλοφορία οχηµάτων που δεν 
παρουσιάστηκαν για επιθεώρηση, κυκλοφορία µη εγγεγραµµένων ή διαγραµµένων οχηµάτων 
κ.λπ.) προέβη σε ενέργειες από το 2000 και συστάθηκε ο Κλάδος Εποπτών Μεταφορών (Οµάδα 
∆ίωξης). Ο Κλάδος συστάθηκε από τους ωροµίσθιους Επόπτες/Ζυγιστές για τους οποίους 
εγκρίθηκε νέο σχέδιο υπηρεσίας. Παρατηρήθηκε ότι τα κύρια καθήκοντα των Εποπτών σύµφωνα 
µε το σχέδιο υπηρεσίας περιορίζονται στον έλεγχο και δίωξη των παρανοµιών που σχετίζονται µε 
τις δηµόσιες µεταφορές και είναι περιορισµένα σε σύγκριση µε τον αρχικό στόχο του Τµήµατος 
που ήταν η πάταξη της παρανοµίας γενικά. Εξέφρασα την άποψη ότι το σχέδιο υπηρεσίας θα 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε οι Επόπτες να έχουν την ευχέρεια να ελέγχουν όλο το φάσµα 
της οδικής κυκλοφορίας για ουσιαστική πάταξη της παρανοµίας. 

Αγορά υπηρεσιών για εφαρµογή και λειτουργική υποστήριξη του µηχανογραφικού 
συστήµατος.  Το Συµβόλαιο για τη µηχανογράφηση των υπηρεσιών του Τµήµατος που 
υπογράφηκε το 1997 περιλαµβάνει την εκπαίδευση των χρηστών καθώς και την εκπαίδευση 
οµάδας υπαλλήλων του Τµήµατος, η οποία θα παρέχει µελλοντική υποστήριξη στους άλλους 
χρήστες του συστήµατος. Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε µε αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή 
η αποδέσµευση της προµηθεύτριας εταιρείας. Για την περίοδο 15.7.2006 – 14.7.2007 ζητήθηκε 
έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών για την αγορά υπηρεσιών από δύο υπαλλήλους της 
εταιρείας, έναντι δαπάνης £100.000 και παράλληλα έγκριση δαπάνης £25.584 για την εκπαίδευση 
τριών λειτουργών του Τµήµατος Πληροφορικής, οι οποίοι να αναλάβουν τη λειτουργική υποστήριξη 
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του συστήµατος µε τη λήξη του συµβολαίου των δύο συνεργατών. Το συνολικό κόστος για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος για την περίοδο 1997 – 2007 ανήλθε σε £1,2 εκ..  
Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για δηµιουργία οµάδας 
υποστήριξης του συστήµατος από µόνιµο προσωπικό του Τµήµατος µε γνώσεις σε θέµατα 
πληροφορικής, η οποία να αναλάβει και την εκπαίδευση των χρηστών, διαφορετικά η στήριξη του 
συστήµατος από την προµηθεύτρια εταιρεία θα είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως του κόστους 
χρέωσης, που ήδη είναι αρκετά ψηλό. 

Τελωνισθέντα οχήµατα τα οποία παρουσιάζονται ως µη εγγραφέντα. Το µηχανογραφικό 
σύστηµα του Τµήµατος στις 31.12.2007 παρουσιάζει 13053 έντυπα τελωνισµού µηχανοκινήτων 
οχηµάτων (C72A) τα οποία εκκρεµούν για πολλά χρόνια. Από τον έλεγχο διαφάνηκε ότι, κάποια 
από τα έντυπα αφορούν σε οχήµατα που έχουν εγγραφεί αλλά παρέµειναν στο σύστηµα ως 
εκκρεµή, επειδή ο αριθµός πλαισίου που καταχωρίστηκε στο σύστηµα διαφέρει από τον αριθµό 
πλαισίου στο έντυπο τελωνισµού, ενώ ένας µεγάλος αριθµός φαίνεται να κυκλοφορούν παράνοµα 
χωρίς εγγραφή και άδεια κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων.  

Εισηγήθηκα όπως το Τµήµα προχωρήσει στη διερεύνηση των πιο πάνω και γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις στο σύστηµα, όπου χρειάζεται, για σκοπούς εγγραφής των οχηµάτων.  

4.73 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υπόλοιπα καθυστερηµένων εσόδων. Στις 31.12.2007 τα καθυστερηµένα έσοδα ήταν 
£12.315.037, σε σύγκριση µε £14.155.277 το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 
£1.840.240 ή 13%.  Σ’ αυτά περιλαµβάνονται £2.916.260 για τέλη αεροδροµίου, £3.203.599 για 
ενοίκια, £1.955.593 για επιβατικά τέλη και £216.991  για τέλη υπερπτήσεων. 

Το Τµήµα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην είσπραξη των οφειλών.  Τα τέλη 
αεροδροµίου και τα επιβατικά τέλη στην πλειοψηφία τους οφείλονται από τις Κυπριακές 
Αερογραµµές και την εταιρεία Ajet Aviation Ltd (£1,9 εκ. και £2 εκ. αντίστοιχα).  Ποσό περίπου £0,9 εκ. 
οφείλεται από διάφορες αεροπορικές εταιρείες που τερµάτισαν τις πτήσεις προς την Κύπρο πριν 
από χρόνια, και σε πολλές περιπτώσεις  αφορούν µόνο σε τόκους και πρόστιµα.   Η εταιρεία Ajet 
Aviation Ltd τερµάτισε τις εργασίες της την 1.11.2006.  Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία καταχώρισε αγωγή 
εναντίον της για το σύνολο των οφειλών της ύψους £2.164.343. 

Στα οφειλόµενα ενοίκια περιλαµβάνεται ποσό £2.414.549, το οποίο οφείλεται από τις Κυπριακές 
Αερογραµµές.  Από αυτό, ποσό £296.182 αφορά σε τόκους για διάφορα συµβόλαια για την 
περίοδο 1989-1999, το οποίο αµφισβητείται από την εταιρεία και  εκκρεµεί για πολλά χρόνια.  
Επίσης η εταιρεία δεν αποδέχεται τις αυξήσεις που επιβλήθηκαν κατά την ανανέωση των 
συµβολαίων για τη διετία 2005-2006.  Στα οφειλόµενα ενοίκια περιλαµβάνεται επίσης ποσό 
£423.814, το οποίο οφείλεται από τη διαχειρίστρια καταστηµάτων δώρων στους αερολιµένες το 
1994 και 1995, εναντίον της οποίας κινήθηκε αγωγή το 1995.  Στις 20.3.2002 εκδόθηκε απόφαση 
δικαστηρίου υπέρ της ∆ηµοκρατίας για ποσό £314.054, που αφορά σε τέλη άδειας χρήσης, ποσό 
£29.050 για τόκους µέχρι 23.10.1995, καθώς και τόκο προς 9% µέχρι την αποπληρωµή των 
ποσών αυτών.  Το Τµήµα, µε οδηγίες της Νοµικής Υπηρεσίας, αποτάθηκε σε άλλες Κρατικές 
Υπηρεσίες, µε σκοπό την εξακρίβωση των περιουσιακών στοιχείων της εναγόµενης και είσπραξη 
του ποσού.  Τα στοιχεία που συνελέγησαν από τις Κρατικές Υπηρεσίες διαβιβάστηκαν στο Γενικό 
Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.  Μέχρι σήµερα δεν έχει εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό.  Επίσης, 
περιλαµβάνεται ποσό £135.345 που οφείλεται από διαφηµιστική εταιρεία από το 1998.  Μέχρι 
σήµερα δεν έχει εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό, παρόλο που το θέµα έχει διευθετηθεί µε 
διακανονισµό από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας από τον Απρίλιο του 2005 και ο οφειλέτης 
υποχρεώθηκε να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό. 
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Οφειλές από την Κοινοπραξία Hermes.  Στις 31.12.2007 οφειλόταν από την Κοινοπραξία 
Hermes, η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη και διαχείριση των αερολιµένων, ποσό £3.411.546 για τις 
υπηρεσίες του προσωπικού της Αερολιµενικής Υπηρεσίας και των Γραφείων Κινήσεως των 
αερολιµένων. 

Συµφωνία Παραχώρησης της Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης των Αερολιµένων Λάρνακας και 
Πάφου.   Με βάση τη Συµφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12.5.2006, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
θα λαµβάνει από την Κοινοπραξία Hermes ως δικαιώµατα, σταθερό ποσό €3,5 εκ. το χρόνο και 
33% των ακαθάριστων εσόδων της.  Οι πληρωµές προς το Κράτος γίνονται τριµηνιαία, 30 
εργάσιµες ηµέρες µετά το τέλος της τριµηνίας.  Όπως ανέφερα στην προηγούµενη µου Έκθεση 
παρατηρούνται αδυναµίες στην παρακολούθηση της Συµφωνίας και στη τήρηση των προνοιών της 
Συµφωνίας για διασφάλιση των κρατικών εσόδων: 

- Η υποβολή των σχετικών στοιχείων και υπολογισµών και η καταβολή των οφειλόµενων ποσών 
από την Κοινοπραξία γίνεται µε καθυστέρηση και δεν τηρούνται οι ηµεροµηνίες που 
καθορίζονται στη Συµφωνία.  Το Τµήµα δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο για 
επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και υπολογισµών και δεν προέβηκε στην επιβολή και 
είσπραξη τόκου για την περίοδο καθυστέρησης.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε 
ότι η εντολή για κατάθεση των οφειλόµενων ποσών δίδεται την τελευταία ηµέρα που λήγει η 
προθεσµία των 30 ηµερών και το ξεκαθάρισµα γίνεται εντός 2-3 ηµερών.  Επίσης δεν είναι 
δυνατή η διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου λόγω του ότι τα στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα 
βασίζονται στο σύνολο των τιµολογήσεων ενώ τα εµβαζόµενα ποσά υπολογίζονται στο σύνολο 
των εισπράξεων όπως υποβάλλονται προς το Τµήµα από την Κοινοπραξία.  

- Η Κοινοπραξία δεν υποβάλλει στην Κυβέρνηση ελεγµένους λογαριασµούς για κάθε 
ηµερολογιακό έτος και Συµφιλιωτική Κατάσταση των δικαιωµάτων που καταβλήθηκαν µε τους 
λογαριασµούς, όπως προνοεί η Συµφωνία. 

- Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων σε σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό 
Οικονοµικών ηµεροµηνίας 1.2.2007, ανέφερε ότι η Συµφωνία απαιτεί µια εξειδικευµένη 
παρακολούθηση και αυτό εξυπακούει την  εµπλοκή δύο λειτουργών - του Υπουργείου 
Οικονοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου -  για την παρακολούθηση και έλεγχο των 
χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών στοιχείων.  Μέχρι σήµερα αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. 

- Από τα δικαιώµατα για το 2006 έγιναν αποκοπές ύψους €1.742.101 σχετικά µε τα καταστήµατα 
αδασµολόγητων ειδών, τα οποία διαχειρίζονταν οι Κυπριακές Αερογραµµές µέχρι τις 30.6.2006, 
ηµεροµηνία κατά την οποία έληξε η συµφωνία που είχε η εταιρεία µε την Κυβέρνηση.  ∆εν 
υπάρχει πρόνοια σχετική µε το θέµα αυτό στη Συµφωνία Παραχώρησης, ούτε και στοιχεία για 
τον υπολογισµό του πιο πάνω ποσού από την Κοινοπραξία. 

- Η τιµολόγηση και είσπραξη των παρεχόµενων υπηρεσιών από το Τµήµα προς την Κοινοπραξία 
γίνεται µε καθυστέρηση.  Η συνολική αξία των υπηρεσιών κατά το 2007 ανήλθε σε £7.632.739.  
Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος η µη έγκαιρη προµήθεια των µηνιαίων 
καταστάσεων µισθοδοσίας οφείλεται σε τεχνικούς λόγους που δεν αφορούν το Τµήµα. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του ηµεροµηνίας 19.12.2007 ενέκρινε τη σύσταση 
Εκτελεστικού Συµβουλίου Έργου Παραχώρησης (ΕΣΕΠ) µε επταµελή σύνθεση και όρους εντολής 
την εποπτεία και διαχείριση θεµάτων για την προώθηση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση της 
Συµφωνίας Παραχώρησης. 

Παρατήρησα ότι το ΕΣΕΠ, σε συνεργασία µε το Τµήµα και τα αρµόδια Υπουργεία θα πρέπει να 
εφαρµόσει διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης και είσπραξης των προβλεπόµενων από τη 
Συµφωνία εσόδων και να λαµβάνει µέτρα για έγκαιρη τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες και τα χρονοδιαγράµµατα της Συµφωνίας. 
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Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας.  Η δαπάνη για υπερωρίες για το 2007 ανήλθε σε 
£1.710.997, σε σύγκριση µε £900.000 που προϋπολογίστηκε, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους 
£810.997 ή ποσοστό 90%.  Η δαπάνη για επιδόµατα βάρδιας ανήλθε σε £610.166, σε σύγκριση µε 
£607.820 που προϋπολογίστηκε, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £2.346 ή ποσοστό 0,4%.  Οι 
υπερβάσεις καλύφθηκαν από εξοικονοµήσεις του άρθρου «Κρατικοί Υπάλληλοι», ύστερα από 
σχετική καλυπτική έγκριση. 

Οι υπερωρίες και τα επιδόµατα που καταβλήθηκαν κυµαίνονται κατά άτοµο από £5.939 µέχρι 
£46.970.  Για το 2007 οι περισσότερες υπερωρίες και επιδόµατα καταβλήθηκαν στους Ελεγκτές 
Εναέριας Κυκλοφορίας του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας.  Το Υπουργείο, στα πλαίσια της 
απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 63.418, ηµερ. 23.2.2006 για την υιοθέτηση και 
εφαρµογή ενός σχεδίου δράσης για µείωση της σχετικής δαπάνης, ζήτησε από το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος να υποβάλει τις απόψεις/εισηγήσεις του για τους τρόπους υλοποίησης της Απόφασης.  
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος πληροφόρησε το Υπουργείο ότι η εισήγηση για αποζηµίωση µέρους 
της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού βάρδιας µε ελεύθερο χρόνο δεν γίνεται 
αποδεκτή από τη συνδικαλιστική πλευρά και ότι το θέµα αυτό αποτελεί αντικείµενο 
συζήτησης/διαβούλευσης. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν έχουν κωδικοποιηθεί οι Κανονισµοί και οι συµφωνίες που αφορούν 
στους όρους υπηρεσίας και στις ρυθµίσεις των διαφόρων θεµάτων του προσωπικού που εργάζεται 
µε το σύστηµα βάρδιας, µε αποτέλεσµα τα θέµατα αυτά να τυγχάνουν διαφορετικού χειρισµού από 
τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος. 

Το Τµήµα βρίσκεται σε επαφή µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για διευθέτηση 
του θέµατος. 

Αγορά υπηρεσιών. 

(α) Αγορά υπηρεσιών από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωµένου Βασιλείου.  
Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεση µου, το Τµήµα έκρινε αναγκαία τη συνέχιση της 
συνεργασίας του µε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωµένου Βασιλείου και αφού 
εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων άσκησε το προβλεπόµενο από το 
συµβόλαιο δικαίωµα ανανέωσης του συµβολαίου για ακόµη ένα χρόνο, µέχρι το Μάιο του 2007, 
για:  

(i) την  παροχή υπηρεσιών επιτήρησης των πτητικών επιχειρήσεων και διαδικασιών 
συντήρησης/αεροπλοϊµότητας των αεροσκαφών των κυπριακών αεροπορικών εταιρειών, 
έναντι του ποσού των Stg£243.242. 

(ii) την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων του Τµήµατος, καθώς 
και εκπαίδευση προσωπικού, καθοδήγηση και ετοιµασία διαδικασιών και οδηγιών για 
εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κανονισµών, έναντι του ποσού των Stg£236.659. 

Επισήµανα ότι παρόλο που η ανάγκη δηµιουργίας και στελέχωσης της Μονάδας Ασφάλειας 
Πτήσεων κατέστη επιτακτική και επείγουσα ώστε το Τµήµα να µπορεί να ανταποκριθεί µε επάρκεια 
και αυτόνοµα στις υποχρεώσεις του, χωρίς τη βοήθεια συµβούλων, οι µόνιµες θέσεις που 
εγκρίθηκαν από το 2005 παραµένουν κενές, µε αποτέλεσµα να µην υλοποιείται η προβλεπόµενη 
από τα συµβόλαια εκπαίδευση προσωπικού.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος µε πληροφόρησε ότι η 
µη πλήρωση των µόνιµων θέσεων οφείλεται στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτήθηκαν για 
έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας. 

(β) Συµφωνία µε ξένο οίκο εµπειρογνωµόνων για αξιολόγηση του Τµήµατος.  Όπως 
ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου 
υπογράφηκε στις 30.9.2005 συµβόλαιο, µε απευθείας ανάθεση, µε ξένο οίκο εµπειρογνωµόνων, 
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για αξιολόγηση του Τµήµατος και ετοιµασία διαγνωστικής έκθεσης για τις τυχόν ελλείψεις στην 
οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, έναντι του ποσού των $125.000. 

Με βάση την απόρρητη διαγνωστική έκθεση που υποβλήθηκε και βάσει νέας απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ανατέθηκε απευθείας στον ίδιο οίκο η διεξαγωγή λεπτοµερούς µελέτης 
για στήριξη του Τµήµατος στους τοµείς ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και 
ρύθµισης της λειτουργίας των αεροδροµίων, έναντι συνολικής αµοιβής $567.800.   

Η συµφωνία διαλάµβανε, µεταξύ άλλων, την ετοιµασία και υποβολή εγχειριδίων για τη Μονάδα 
Ασφάλειας Πτήσεων, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα πρότυπα και Κανονισµούς των διεθνών 
οργανισµών ICAO και EASA, την αναδιοργάνωση του Τοµέα Αδειοδότησης για να συνάδει µε τις 
απαιτήσεις της JAA, την αξιολόγηση της λειτουργικής δοµής της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας, τη βασική εκπαίδευση προσωπικού στους Τοµείς Αεροπλοϊµότητας και 
Πτητικών Επιχειρήσεων και τη µελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την ορθολογιστική δοµή του 
Τµήµατος.   

Με βάση τα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπει η συµφωνία υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην 
υλοποίηση της συµφωνίας.  Οι σύµβουλοι στις εκθέσεις τους επισηµαίνουν ότι υπάρχει 
καθυστέρηση από µέρους του Τµήµατος στη διεκπεραίωση των εργασιών που περιλαµβάνονται 
στη διαγνωστική έκθεση του 2005, όπως πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού, 
εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας, αναδιοργάνωση του Τµήµατος, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί το 
όλο έργο.   

(γ) Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).  Με απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της 
Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο Τµήµα, για να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους διεθνείς οργανισµούς (Eurocontrol, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας), όσον αφορά στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 
για την προώθηση της δηµιουργίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και στη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας, έναντι του ποσού των €799.365.  Το ποσό αυτό θα ανακτηθεί µέσω της χρέωσης 
τελών υπερπτήσεων. 

Όσον αφορά στη στήριξη για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η 
συµφωνία προϋποθέτει το διαχωρισµό της παροχής από την εποπτεία των υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας.  Σύµφωνα µε τα πρώτα συµπεράσµατα/ευρήµατα και υποδείξεις των 
εµπειρογνωµόνων που αφορούν στην εφαρµογή της πιο πάνω νοµοθεσίας, απαιτείται άµεσα η 
µόνιµη και κατάλληλη στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής και του Παροχέα Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας, ώστε να µπορούν να ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους και να επιτελέσουν το έργο 
τους.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 64.938, ηµεροµηνίας 31.1.2007, ενέκρινε 
κατ’ αρχήν τη δηµιουργία των προταθεισών µόνιµων θέσεων και παράλληλα, µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας και πλήρωσης των µόνιµων θέσεων, τη µίσθωση 
υπηρεσιών αριθµού ατόµων για την αντιµετώπιση των άµεσων και βασικών διεθνών 
υποχρεώσεων του Τµήµατος, µε προτεραιότητα τη συµπλήρωση του έργου της πιστοποίησης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός των 
καθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων.  Κατά το 2007 προκηρύχθηκαν προσφορές και το Τµήµα 
προέβη στη µίσθωση υπηρεσιών τεσσάρων ατόµων. 

Καθυστέρηση στην προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού για το Νέο Κέντρο Ελέγχου 
Πτήσεων Περιοχής Λευκωσίας (έργο LEFCO).  Το συµβόλαιο για την προµήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισµού υπογράφηκε στις 21.7.2003 και σύµφωνα µε αυτό ο χώρος 
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εγκατάστασης του εξοπλισµού θα έπρεπε να ήταν έτοιµος στις 30.6.2005 και ο εξοπλισµός να 
εγκατασταθεί στις 16.8.2005. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το έργο παρουσιάζει σηµαντικές 
καθυστερήσεις. Με βάση το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, η παράδοση του έργου αναµενόταν 
να γίνει τον Αύγουστο του 2006 και η τελική αποδοχή του τον Αύγουστο του 2007.  Κατά τους 
εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 2007 παρουσιάστηκαν διάφορα 
τεχνικά προβλήµατα.  Η ΑΤΗΚ ενεργώντας εκ µέρους του Τµήµατος προχώρησε στην έκδοση 
Πιστοποιητικού Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, αφού επιλύθηκαν τα 
κύρια τεχνικά προβλήµατα.  Παραµένουν όµως διάφορα µικρότερης σηµασίας προβλήµατα, τα 
οποία θα επανελεχθούν κατά τη διάρκεια του Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής.  Κατά το 2007 
υπογράφηκε νέα τροποποίηση του συµβολαίου ώστε να περιληφθεί εναλλακτική πρόταση του 
Εργολάβου για συγκεκριµένο υποσύστηµα που αδυνατούσε να παραδώσει.  Κατά τη διάρκεια του 
έτους ολοκληρώθηκε η προσωρινή εγκατάσταση του εξοπλισµού µαζί µε το αναγκαίο λογισµικό, 
για το οποίο γίνονται δοκιµαστικοί έλεγχοι από τον Εργολάβο.  Μέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου 
καταβλήθηκε στον Προµηθευτή το ποσό των €11.949.525, το οποίο αντιπροσωπεύει την 
προκαταβολή και άλλες εργασίες, βάσει των προνοιών του συµβολαίου. 

Σηµαντική καθυστέρηση σηµειώθηκε και στις εργασίες ανέγερσης του κτιρίου που θα στεγάσει το 
Νέο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων.  Η κατακύρωση της προσφοράς έγινε τον Ιούνιο 2006 και το 
συµβόλαιο που υπογράφηκε προνοεί έναρξη των εργασιών τον Αύγουστο 2006, και χρόνο 
εκτέλεσης 22 µήνες, δηλαδή µέχρι τον Ιούνιο 2008, µε ειδική πρόνοια για παράδοση του κυρίως 
κτιρίου νωρίτερα τον Ιανουάριο 2008 για εγκατάσταση του νέου εξοπλισµού.  Μέχρι σήµερα το 
έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Για την προσωρινή στέγαση του Νέου Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων και του εξοπλισµού υπογράφηκε 
στις 7.7.2005 συµφωνία για ενοικίαση χώρου για περίοδο δύο χρόνων (από 1.8.2005-31.7.2007) 
µε µηνιαίο ενοίκιο £6.850.  Ο χώρος παρέµεινε αναξιοποίητος µέχρι το Φεβρουάριο 2007 λόγω της 
καθυστέρησης του έργου.  

Αγορά νέου συστήµατος Ραντάρ.  Το Συµβόλαιο για την προµήθεια και εγκατάσταση του νέου 
Συστήµατος Ραντάρ στα Κιόνια υπογράφηκε στις 26.7.2005, έναντι του ποσού των €6.743.578 και 
€550.000 για πενταετή συντήρησή του. 

Με βάση το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου ο εργοστασιακός έλεγχος θα διενεργείτο στις 
26.6.2006, η διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισµού θα άρχιζε την 1.9.2006 και ο 
προκαταρκτικός έλεγχος αποδοχής στις 25.1.2007.  Κατά τον εργοστασιακό έλεγχο που έγινε µε 
καθυστέρηση στις 26.9.2006 και 24.10.2006 προέκυψαν σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα και 
σοβαρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, τα οποία ανέλαβε να επιλύσει ο προµηθευτής.  Ο 
επαναληπτικός εργοστασιακός έλεγχος έγινε το Μάρτιο 2007 και η ΑΤΗΚ ενεργώντας εκ µέρους 
του Τµήµατος προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής. 

Η παραλαβή του συστήµατος έγινε στις 30.4.2007 και το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2008. 

4.74 ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέρος Α 

Νοµοσχέδιο για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του Τµήµατος Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών.  Το Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Νόµος που προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία 
Οργανισµού ο οποίος θα καλείται Κυπριακά Ταχυδροµεία και για τη Μεταβίβαση της Επιχείρησης 
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και Περιουσίας του Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεµάτων» δεν έχει 
προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση, λόγω του ότι δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις µε 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα θέµατα του προσωπικού. 

Νέο λογιστικό σύστηµα.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε τους 
σχετικούς Κανονισµούς που εκδόθηκαν από τον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 97/67/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Τµήµα είχε υποχρέωση να εφαρµόσει, µέχρι τον Ιούλιο 2005, νέο 
λογιστικό σύστηµα Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Πληροφόρησης και Κοστολόγησης των Προϊόντων 
και Υπηρεσιών του, το οποίο να είναι βασισµένο στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση του νέου λογιστικού συστήµατος υπογράφηκε συµβόλαιο την 
1.3.2006 και το σύστηµα τέθηκε σε εφαρµογή µε καθυστέρηση 6 µηνών στις 2.1.2007.  Ο 
Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, σύµφωνα µε το Νόµο και 
τους Κανονισµούς επέβαλε χρηµατικές κυρώσεις ύψους £2.000 για την καθυστέρηση, λόγω µη 
τήρησης χωριστών λογαριασµών για κάθε υπηρεσία. 

Παρατηρήθηκε ότι µέχρι σήµερα τηρείται παράλληλα το χειρόγραφο λογιστικό σύστηµα και ότι 
παρουσιάζονται διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων.  Εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν οι 
διαφορές και ληφθούν µέτρα για οριστική επίλυση των προβληµάτων του µηχανογραφικού 
συστήµατος. 

∆ιαλογή/διανοµή αλληλογραφίας.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
σύµφωνα µε την τεχνοοικονοµική µελέτη για το αυτοµατοποιηµένο Κέντρο ∆ιαλογής, µε τη 
λειτουργία του θα έπρεπε να καταστεί δυνατή η παράδοση του 90% της αλληλογραφίας στην 
Κύπρο εντός 24 ωρών και του υπόλοιπου 10% εντός 48 ωρών, µε παράλληλη µείωση του 
προσωπικού. 

Από τις έρευνες που γίνονται κατά καιρούς από ιδιωτική εταιρεία για τη µέτρηση της ποιότητας της 
υπηρεσίας εσωτερικού ταχυδροµείου, φαίνεται ότι, παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε στην 
παράδοση της αλληλογραφίας, οι πιο πάνω στόχοι δεν έχουν ακόµη επιτευχθεί.  Επίσης, το 
προσωπικό που ασχολείται µε τη διαλογή δεν έχει µειωθεί, όπως προέβλεπε η τεχνοοικονοµική 
µελέτη. 

Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, µε βάση τα 
αποτελέσµατα της έρευνας για το 2006, επέβαλε χρηµατικές κυρώσεις ως διοικητικό πρόστιµο 
ύψους £90.000 (€153.774) λόγω του ότι το Τµήµα δεν παρείχε την Καθολική Ταχυδροµική 
Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ποιοτικές προδιαγραφές που προσδιορίζουν οι περί Ποιότητας 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 593/2003) και το περί Ποιότητας Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 435/2005). 

4.75 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Προϋπολογισµός αναπτυξιακών δαπανών.  Οι προϋπολογισθείσες και πραγµατικές 
αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας για τα έτη 2005-2007 είχαν ως ακολούθως: 

 
΄Ετος 

 Εγκεκριµένος 
Προϋπολογισµός  Πραγµατική 

δαπάνη Αδαπάνητο ποσό 

  £εκ.  £εκ. £εκ.  % 
2007  3,0  1,8 1,2  39,4 
2006  2,9  1,7 1,2  42,3 
2005  2,1  1,4 0,7  41,3 
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Όπως διαπιστώνεται από τον πιο πάνω πίνακα, σηµαντικό ποσοστό των δαπανών του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως για τα υπό αναφορά έτη παρέµεινε αδαπάνητο. 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα, τα 
οποία χρήζουν επείγουσας αντιµετώπισης, αφού επηρεάζουν την ποιότητα της 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που προσφέρεται στους πολίτες και οδηγούν σε αυξηµένα κόστα. 

Τα προβλήµατα αυτά είναι κυρίως: 

(α) Σοβαρές αδυναµίες της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής στο Υπουργείο, η οποία δεν 
διευκολύνει την αποδοτική και ευέλικτη λειτουργία του και εµποδίζει την προσαρµογή του στις 
συνεχείς αλλαγές που προκύπτουν. 

(β) Ανεπαρκής διάθεση ανθρώπινων και άλλων πόρων και απουσία χρονοδιαγράµµατος για 
τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασµού που είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία υλοποίησής 
τους.  Τέτοιοι στόχοι αναφέρονταν στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006, όπως η 
αναδιοργάνωση του Υπουργείου, η εφαρµογή του ΓΕΣΥ, η αναβάθµιση της υποδοµής των 
Νοσοκοµείων, η ενίσχυση της υποδοµής εργαστηρίων, η εισαγωγή ολοκληρωµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων στα Νοσοκοµεία και Αγροτικά Υγειονοµικά Κέντρα κ.ά..  Λόγω της µη 
υλοποίησης των πιο πάνω στόχων αυτοί έχουν περιληφθεί και στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
2007-2013, παράλληλα µε την προώθηση της Κύπρου ως Κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 
την αναβάθµιση της νοσηλευτικής σχολής σε πανεπιστήµιο και την ίδρυση ιατρικής σχολής. 

(γ)  Περιορισµένη χρήση συστηµάτων πληροφορικής, τα οποία θα ήταν υποβοηθητικά στη λήψη 
αποφάσεων από τη διεύθυνση. 

(δ)  Απουσία ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας στα 
Κρατικά Νοσηλευτήρια. 

Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και των Νοσοκοµείων. 

(α) Υπουργείο Υγείας.  Παρά τις µελέτες που διεξήχθησαν στο παρελθόν από ξένους 
συµβούλους, όπου υποδεικνυόταν η ανάγκη αναµόρφωσης της οργανωτικής δοµής του 
Υπουργείου και των Υπηρεσιών του για να καταστεί δυνατό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις 
πράγµα για το οποίο η Υπηρεσία µου αναφέρθηκε επανειληµµένα σε προηγούµενες Εκθέσεις της, 
εντούτοις το θέµα δεν έχει επιλυθεί µέχρι σήµερα.  

Η Επιτελική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε και προεδρεύεται από τον Υπουργό Υγείας,  υπέβαλε  
συγκεκριµένες εισηγήσεις  για το θέµα της δοµής  και γενικά για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
Υπουργείου Υγείας.  Τον Ιούνιο 2007, το Υπουργείο κατέθεσε Πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο 
για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του, την οποία το Υπουργικό 
Συµβούλιο έχει εγκρίνει µε απόφασή του ηµερ. 27.6.2007.  Με σκοπό την υλοποίηση της 
απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου το Υπουργείο µε επιστολή του ηµερ. 17.4.2008, διαβίβασε 
στο Υπουργείο Οικονοµικών αίτηµα για σύσταση κλιµακίου από λειτουργούς του Τµήµατος 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού το οποίο, µε τη συνεργασία λειτουργών του Υπουργείου 
Υγείας, θα αναλάβει την εκπόνηση µελέτης αναφορικά µε τις ανάγκες του Υπουργείου σε 
οργάνωση και σε προσωπικό. 

Στο µεταξύ, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό συνεχίζει να είναι αποσπασµένο στο 
Υπουργείο Υγείας και στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας για την εκτέλεση 
καθηκόντων που αφορούν σε θέµατα προσωπικού, προσφορών και κυρίως διοικητικών 
καθηκόντων. 

(β)  Κρατικά Νοσοκοµεία.   Τον Ιούνιο 2007, µετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού Υγείας µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς,  κατατέθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο Πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής 
για την αυτονόµηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, την οποία το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 
11.7.2007.  Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκαν κατευθυντήριες γραµµές για τη σύνταξη 
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νέου νοµοσχεδίου, µε βάση το οποίο θα αυτονοµηθούν τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, καθώς και η ίδρυση 
ενός Νοσοκοµειακού Οργανισµού στον οποίο θα υπαχθούν.  Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη 
διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου νοµοσχεδίου το οποίο θα αποτελέσει και το αντικείµενο των 
διαπραγµατεύσεων που θα διεξαχθούν µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Σχετικά µε την αναδιοργάνωση των Νοσοκοµείων στα πλαίσια εφαρµογής του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας, το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε προκήρυξη προσφοράς, από κοινού µε τον Οργανισµό 
Ασφάλισης Υγείας, για αγορά υπηρεσιών Συµβούλων.  Η σύµβαση υπογράφηκε στις 12.2.2008 και 
το έργο έχει ήδη ξεκινήσει.  Οι παρατηρήσεις µου για την εν λόγω προσφορά εκτίθενται κάτω από 
την παράγραφο Γενικό Σχέδιο Υγείας. 

∆ωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε Τουρκοκύπριους πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου συνεχίζεται η 
δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε Τουρκοκύπριους πολίτες της ∆ηµοκρατίας, 
χωρίς να εφαρµόζονται οι περί Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισµοί του 2000, 
σύµφωνα µε τους οποίους οι ασθενείς καταβάλλουν τέλη για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
που τους παρέχεται στα Κρατικά Νοσηλευτήρια, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ.63.719 και ηµερ. 
3.5.2006, εκδίδεται Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε Τουρκοκύπριους πολίτες της 
∆ηµοκρατίας που διαµένουν στα κατεχόµενα και είναι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας, χωρίς να 
εξετάζονται τα εισοδήµατά τους. 

Σχέδιο Αποστολής Ασθενών στο Εξωτερικό. 

(α) ∆απάνες Σχεδίου.  Οι δαπάνες για το Σχέδιο αυτό κατά τα έτη 2005 – 2007  είχαν ως 
ακολούθως: 

 
Έτος 

 Αποστολές 
ασθενών 

 Ποσό που 
δαπανήθηκε 

    £ 
2007  1844  20.859.843 
2006  1034  14.897.024 
 2005         1099  12.927.005       

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέραν των πιο πάνω πληρωµών κατά το 2007, στο Υπουργείο υπήρχαν 
εκκρεµείς υποχρεώσεις στις 31.12.2007 ύψους περίπου £429.000 λόγω του ότι, είτε καθυστέρησε 
η παράδοση των τιµολογίων στο λογιστήριο, είτε καθυστέρησε η εξασφάλιση των σχετικών 
εγκρίσεων για διενέργεια των πληρωµών για ιατρικές υπηρεσίες και προµήθειες σε 
αντιπροσώπους διαφόρων νοσοκοµείων του εξωτερικού.  Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω 
στοιχεία οι δαπάνες για το Σχέδιο αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς και το 2007 αυξήθηκαν σε 
σύγκριση µε το 2006 τόσο ο αριθµός των ασθενών που στάληκαν στο εξωτερικό κατά 78,3% όσο 
και η αντίστοιχη δαπάνη κατά 40,0%. 

(β) Παρακολούθηση ασθενών.  Παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν καθορισµένες διαδικασίες και 
ευθύνες όσον αφορά στη παρακολούθηση της πορείας θεραπείας του ασθενούς, µετά την έγκριση 
για αποστολή στο εξωτερικό όπως π.χ. ο καθορισµός συγκεκριµένων ατόµων που θα 
αποφασίζουν για τα διοικητικά και ιατρικά θέµατα καθώς και αυτών που θα ελέγχουν και εγκρίνουν 
τα τιµολόγια. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Οικονοµικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που 
δεν προσφέρονται στο ∆ηµόσιο Τοµέα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο 2007 καταργώντας 
προηγούµενους σχετικούς Κανονισµούς, η απόφαση για αποστολή ενός ασθενή στο εξωτερικό, 
λαµβάνεται από το Γενικό ∆ιευθυντή, κατόπιν σύστασης της αρµόδιας Επιτροπής Ειδικών Ιατρών, 
µε βάση σχετική έκθεση που ετοιµάζεται, στην οποία, µεταξύ άλλων, αναφέρεται και το 
συγκεκριµένο ιατρικό ίδρυµα στο οποίο κατά την άποψη της Επιτροπής θα πρέπει να αποσταλεί ο 
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ασθενής.  Σηµειώνεται ωστόσο ότι δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής του νοσοκοµείου, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις η επιλογή της Επιτροπής παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν τεκµηριωµένη.   

Παρατήρησα επίσης ότι η παρακολούθηση της θεραπείας και η έγκριση των τιµολογίων 
εξακολουθεί να γίνεται, ως επί το πλείστον, µόνο από Λειτουργούς Ευηµερίας, αποσπασµένους 
στις διάφορες Πρεσβείες, ενώ δεν υπάρχουν καθορισµένοι Ιατρικοί Λειτουργοί στους οποίους τα 
νοσοκοµεία/οι Πρεσβείες να µπορούν να απευθυνθούν για ιατρικής φύσεως 
συµβουλές/αποφάσεις. 

Οι πιο πάνω αδυναµίες σχετικά µε την αποστολή ασθενών για θεραπεία στο εξωτερικό, 
επιβεβαιώνονται και µε την έκθεση Λειτουργού Ευηµερίας της Κύπρου στο Εξωτερικό, ηµεροµηνίας 
15.1.2007, σύµφωνα µε την οποία, ο τρόπος παρακολούθησης, τόσο της παραµονής των ασθενών 
όσο και των εξόδων θεραπείας που διενεργούνται από τις Πρεσβείες, δεν είναι ικανοποιητικός και δεν 
διασφαλίζονται επαρκώς τα συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας.  Επιπρόσθετα, αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι 
σε ορισµένα τιµολόγια των διαφόρων Νοσοκοµείων είχαν επισηµανθεί υπερχρεώσεις των υπηρεσιών 
τους, αυξήσεις τιµών πακέτων θεραπείας και παρατεταµένη νοσηλεία ασθενών σε νοσοκοµεία, για τις 
οποίες ζητήθηκε και έγινε σχετική µείωση των χρεώσεων. 

∆εδοµένων των πιο πάνω σοβαρών αδυναµιών καθώς και των σηµαντικών σχετικών δαπανών, 
εισηγήθηκα την εξέταση του θέµατος και τη λήψη άµεσων µέτρων από το Υπουργείο, σε 
συνεργασία µε τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς. 

Στους Κανονισµούς για το Σχέδιο Παροχής Οικονοµικής Αρωγής για Υπηρεσίες που δεν 
προσφέρονται στο ∆ηµόσιο Τοµέα, δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε πρόνοια καθόσον αφορά στις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται µετά την έγκριση για αποστολή στο εξωτερικό, παρά την 
εισήγηση της Υπηρεσίας µου για ενσωµάτωση τους στους νέους Κανονισµούς. 

(γ) ∆ιευθετήσεις συνεργασίας µε διάφορα Νοσοκοµεία και εταιρείες του εξωτερικού.  Σε 
προηγούµενες εκθέσεις µου αναφέρθηκε ότι, τόσο η Υπηρεσία µου όσο και ο Γενικός Λογιστής, 
υπέδειξαν την ανάγκη υιοθέτησης της διαδικασίας προσφορών µε διαπραγµάτευση, µε σκοπό τη 
σύναψη συµφωνιών πλαίσιο µε νοσοκοµεία του εξωτερικού, σύµφωνα µε τον περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο 12(I)/2006, στον οποίο γίνεται ξεχωριστή πρόνοια για 
συµβάσεις που αφορούν σε θέµατα υπηρεσιών υγείας. Σχετική πρόνοια περιλήφθηκε στους 
Κανονισµούς του Σχεδίου Παροχής Οικονοµικής Αρωγής για Υπηρεσίες που δεν προσφέρονται 
στο ∆ηµόσιο Τοµέα, σύµφωνα µε τους οποίους η αγορά υπηρεσιών υγείας από ιατρικά κέντρα του 
εξωτερικού θα πρέπει να «γίνεται µε τη σύναψη συµφωνιών του Υπουργείου Υγείας µε τα ιατρικά 
κέντρα, του εξωτερικού σύµφωνα µε διάφανες διαδικασίες που συνάδουν µε το Νόµο περί 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα», και ότι µόνο «σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να 
αποσταλεί ασθενής στο εξωτερικό σε ιατρικό κέντρο µε το οποίο δεν έχει συναφθεί συµφωνία 
νοουµένου ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την πιο πάνω Νοµοθεσία». 

Λαµβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, 
εξέφρασα την άποψη ότι αναµένεται ότι η σύναψη συµφωνιών θα οδηγήσει σε εξασφάλιση 
χαµηλότερων τιµών. 

Οι εν λόγω συµφωνίες ανέφερα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και τις υποχρεώσεις των 
νοσοκοµείων όσον αφορά στην συχνότητα των ενηµερωτικών εκθέσεων και των τιµολογίων, 
θέµατα τα οποία, εν τω µεταξύ, πρέπει να διευκρινίζονται µε τα Νοσοκοµεία κατά την αποστολή 
ασθενών. 

Για ορισµένα νοσοκοµεία του εξωτερικού, το Υπουργείο προβαίνει σε διευθετήσεις αποστολής 
ασθενών όχι απευθείας, αλλά µέσω αντιπροσώπων, οι οποίοι ωφελούνται µε σχετικές προµήθειες. 
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Επανέλαβα προηγούµενη εισήγησή µου όπως το Υπουργείο, µε σκοπό τη µείωση των σχετικών 
δαπανών, επιδιώξει τη σύναψη συµφωνιών απευθείας µε τα Νοσοκοµεία, χωρίς την εµπλοκή 
αντιπροσώπων. 

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι γίνονται προσπάθειες για σύναψη συµφωνιών µε Νοσοκοµεία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 12(Ι)/2006 και ότι στο µεταξύ για την αποστολή των ασθενών 
θα αποφεύγεται η εµπλοκή αντιπροσώπων µε προµήθεια. 

(δ) Εξουσιοδότηση δαπανών για το Σχέδιο Αποστολής Ασθενών στο εξωτερικό.   Η 
δαπάνη ύψους £20,9 εκ. για το έτος 2007, σε σύγκριση µε £14,9 εκ. για το έτος 2006, αφορά 
κυρίως σε πληρωµές οι οποίες διενεργήθηκαν  από τις Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό 
(£17,5 εκ. ή ποσοστό 84% της συνολικής δαπάνης για το 2007 σε σύγκριση µε £12,8 εκ. ή 
ποσοστό 86% της συνολικής δαπάνης για το 2006).  

Οι πληρωµές που διενεργούνται από τις Πρεσβείες, χρεώνονται στο σχετικό κονδύλι του 
Υπουργείου Υγείας µε διορθωτικό ένταλµα το οποίο ετοιµάζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
αφού αποσταλούν από τις Πρεσβείες τα διάφορα έγγραφα των πληρωµών.  Ωστόσο, ενώ ο 
«Ελέγχων Λειτουργός» του κονδυλίου είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας, οι 
πληρωµές εξουσιοδοτούνται από λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών.  

(ε) Οικονοµική επιβάρυνση ασθενών.  Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του Σχεδίου 
Αποστολής στο Εξωτερικό για θεραπεία µε φροντίδα της Κυβέρνησης, οι εν λόγω ασθενείς, 
ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση αυτών ή των οικογενειών τους, µπορεί να επιβαρυνθούν µε 
µέρος των εξόδων θεραπείας ή να απαλλαχθούν πλήρως. Για ασθενείς που στάληκαν για 
θεραπεία στο εξωτερικό την περίοδο από το 2001 µέχρι το Μάιο 2003, δεν έχει υπολογιστεί η 
οικονοµική επιβάρυνση των ασθενών. Λόγω του µακρού χρονικού διαστήµατος που έχει παρέλθει, 
οποιαδήποτε σχετικά οφειλόµενα ποσά πιθανόν να µη καταστεί δυνατόν να εισπραχθούν. 

(στ) Μητρώο Επιδοτούµενων Ασθενών. Για ενδυνάµωση του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου, έχει ετοιµαστεί, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, και τεθεί σε 
εφαρµογή από το 2007, µητρώο επιδοτούµενων ασθενών στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη νοσηλεία του ασθενή, όπως όνοµα, νοσοκοµείο, θεραπεία, 
ηµεροµηνία εισαγωγής, ηµεροµηνία εξιτηρίου, ηµεροµηνίες επισκέψεων στα νοσοκοµεία, ποσό 
οικονοµικής επιβάρυνσης, ηµεροµηνία και απόδειξη είσπραξης, ηµεροµηνία υποβολής και ποσό 
τιµολογίου και παρατηρήσεις.  

Ωστόσο, η µη έγκαιρη ενηµέρωσή του µε τις δαπάνες και τις εισπράξεις που αφορούν στο Σχέδιο, 
η µη συµφιλίωση του µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς εσόδων και δαπανών, καθώς και η µη 
πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το σύστηµα, όπως η έκδοση καταστάσεων 
σε τακτή βάση για παρακολούθηση των καθυστερηµένων εσόδων, της οικονοµικής επιβάρυνσης 
του ασθενή σε σχέση µε τις δαπάνες του, των περιπτώσεων που τα τιµολόγια πλησιάζουν το 
ανώτατο ποσό εξόδων θεραπείας για κάθε ασθενή (£100.000) κ.λπ., έχει ως αποτέλεσµα τη µη 
άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου του Σχεδίου.  

Καθυστερηµένα έσοδα από επιδοτούµενους ασθενείς. 

(α) Τα καθυστερηµένα έσοδα από επιδοτούµενους ασθενείς σύµφωνα µε τις καταστάσεις 
καθυστερηµένων εσόδων του Υπουργείου στις 31.12.2007, ανέρχονταν σε £479.816, σε σύγκριση 
µε £416.015, στις 31.12.2006. 

Η ετοιµασία των πιο πάνω καταστάσεων καθυστερηµένων εσόδων βασίστηκε στο µητρώο 
επιδοτούµενων ασθενών το οποίο, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, παρουσιάζει 
αδυναµίες στην τήρηση και ενηµέρωσή του µε αποτέλεσµα η κατάσταση που ετοιµάστηκε να µην 
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παρέχει ολοκληρωµένη και έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά µε το ύψος των καθυστερηµένων 
εσόδων από επιδοτούµενους ασθενείς στις 31.12.2007.  

(β)  Στις πιο πάνω καταστάσεις εξακολουθεί να µην περιλαµβάνονται οφειλές από ασθενείς που 
έτυχαν θεραπείας από τον Ιούνιο του 2001 µέχρι το Μάιο του 2003, για τους οποίους εκκρεµεί ο 
υπολογισµός της οικονοµικής επιβάρυνσής τους.   

(γ) Στις καταστάσεις καθυστερηµένων εσόδων περιλαµβάνονται περιπτώσεις καθυστερήσεων 
που αφορούν σε ασθενείς που έτυχαν θεραπείας τα έτη 1998-2001 και η οικονοµική επιβάρυνσή 
τους έχει υπολογιστεί, αλλά εξακολουθεί να µην έχουν ακόµα ειδοποιηθεί για τις σχετικές οφειλές 
τους ούτε έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση όσον αφορά στο ενδεχόµενο διαγραφής τους. 

(δ) ∆εν φαίνεται ότι λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα για την παρακολούθηση των 
καθυστερήσεων και την είσπραξή τους.  

(ε) ∆εν υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης της αλληλογραφίας αναφορικά µε ασθενείς που 
παραπέµπονται στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νοµικών µέτρων µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται 
ο εντοπισµός και η παρακολούθησή τους. 

(στ) ∆εν φαίνεται να ακολουθείται οµοιόµορφη πολιτική αναφορικά µε την προώθηση στη Νοµική 
Υπηρεσία για λήψη δικαστικών µέτρων των περιπτώσεων για τις οποίες εξαντλήθηκαν οι 
προσπάθειες του Υπουργείου για την είσπραξή τους. 

(ζ) ∆εν έχει καθοριστεί πολιτική για τη διαγραφή καθυστερηµένων οφειλών. 

Εξέφρασα και πάλι την ανησυχία µου ότι, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην 
ειδοποίηση των ασθενών για τις οφειλές τους, µεγάλο µέρος των οφειλόµενων ποσών δεν θα 
καταστεί δυνατό να εισπραχθεί.   

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ). 

(α) Με το Νόµο 89(Ι)/2001 εγκρίθηκε η εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας, για την εφαρµογή του 
οποίου απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε διάφορους τοµείς και η δηµιουργία της 
αναγκαίας υποδοµής. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, την αρµοδιότητα της εφαρµογής του ΓΕΣΥ έχει ο Οργανισµός 
Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος λειτουργεί µε δικό του, εγκεκριµένο από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, Προϋπολογισµό.  

Στα πλαίσια εφαρµογής του ΓΕΣΥ, τα πιο σηµαντικά έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν από 
πλευράς του Υπουργείου Υγείας θεωρούνται η αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων, 
καθώς επίσης η εκπαίδευση των γενικών και ειδικών ιατρών.  

(β) Όσον αφορά στην αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων, το Υπουργείο έχει προβεί 
σε προκήρυξη προσφοράς, από κοινού µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας, για αγορά 
υπηρεσιών Συµβούλων. Η σύµβαση υπογράφηκε στις 12.2.2008 και το έργο έχει ξεκινήσει.  

Σχετικά µε την πιο πάνω προσφορά ανέφερα τα ακόλουθα πιο σηµαντικά σηµεία:  

(i) ∆ιαδικασία κατακύρωσης.   Η εκτιµηµένη αξία της προσφοράς και για τα δύο έργα, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στην προκήρυξη της προσφοράς ήταν £2,75 εκ. έως £3,75 εκ. (€4,70 εκ. - €6,41 
εκ.) ενώ το ποσό της µοναδικής έγκυρης προσφοράς ήταν €12,23 εκ.. 

Μετά από αφαίρεση ορισµένων παραδοτέων, το συνολικό ποσό των δύο συµβολαίων που 
υπογράφηκαν ανέρχεται σε €10,4 εκ., σηµειώνεται ωστόσο ότι, σύµφωνα µε την Απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό 66.673 και ηµερ. 3.1.2008, αναµένετο ότι το Υπουργείο 
Υγείας θα µείωνε περαιτέρω τα παραδοτέα ώστε το συνολικό ύψος της αµοιβής του Συµβούλου 
να ανέρχεται στα €9,5 εκ., πράγµα που δεν φαίνεται να έχει γίνει µέχρι σήµερα. 
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Εξετάζοντας τη λογικότητα της τιµής της προσφοράς, ζήτησα µε την επιστολή µου ηµερ. 
15.2.2008, όπως υποβληθούν στοιχεία σχετικά µε την αναλυτική εκτίµηση της αξίας της 
προσφοράς που αφορά στην αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων την οποία το 
Υπουργείο ετοίµασε πριν την προκήρυξη της προσφοράς, καθώς επίσης σχετικά µε τη µέθοδο µε 
την οποία το Υπουργείο  εξέτασε και σύγκρινε τη λογικότητα της τιµής της µοναδικής προσφοράς.  
Το Υπουργείο µε επιστολή του ηµερ. 9.10.2008, ανέφερε ότι η εκτίµηση της δαπάνης για το όλο 
έργο, έγινε από τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος ως αναθέτουσα αρχή, είχε και την 
ευθύνη υπολογισµού της εκτίµησης δαπάνης. 

(ii) Αρµόδιος Λειτουργός ή Υπεύθυνος Συντονιστής.  ∆εν είχε διοριστεί µέχρι την ηµεροµηνία 
του ελέγχου (Αύγουστος 2008) Αρµόδιος Λειτουργός (ή Υπεύθυνος Συντονιστής) της σύµβασης 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας (Κ.∆.Π. 115/2004). 

(iii) Σύσταση οµάδων εργασίας.  Η σύσταση των οµάδων εργασίας έγινε, µε µεγάλη 
καθυστέρηση, περί τον Ιούνιο 2008, 5 µήνες µετά την έναρξη του έργου. Επίσης, µέχρι την ηµέρα 
του ελέγχου δεν είχαν στελεχωθεί πλήρως όλες οι οµάδες µε το αναγκαίο προσωπικό. 

(iv) Αξιοποίηση των συµβουλευτικών υπηρεσιών.   Οι Σύµβουλοι συνεχίζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι οποίες έκ των πραγµάτων δεν αξιοποιούνται κατάλληλα, λόγω 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις οµάδες εργασίες.  Εισηγήθηκα όπως το Υπουργείο, µε 
κατάλληλες ρυθµίσεις, είτε στο πρόγραµµα εργασίας των οµάδων εργασίας, είτε στο πρόγραµµα 
εργασίας των Συµβούλων, βεβαιωθεί ότι ο ρυθµός εργασίας των Συµβούλων συνάδει µε το 
ρυθµό εργασίας των οµάδων εργασίας ώστε οι συµβουλευτικές υπηρεσίες από τους Συµβούλους 
να είναι αποδοτικές κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό. 

(v) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.   ∆εν ετοιµάστηκε χρονοδιάγραµµα και αναλυτική 
περιγραφή τόσο για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες όσο και για την εργασία των ατόµων/οµάδων 
του Υπουργείου (υποχρεώσεις  συµβούλων και εργοδότη). 

(vi) Εκθέσεις προόδου.  ∆εν ετοιµάζονται εκθέσεις προόδου µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο 
να διαπιστωθεί η πρόοδος του έργου. 

(γ) Όσον αφορά στην εκπαίδευση των γενικών και ειδικών ιατρών, τον Ιούλιο 2007 
προκηρύχτηκε διαγωνισµός ο οποίος, µε απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών του Υπουργείου, 
ακυρώθηκε το Νοέµβριο 2007 επειδή, µεταξύ άλλων, ενώ η εκτίµηση δαπάνης ανερχόταν σε €4,0 
εκ., στα έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισµού αναφερόταν το ποσό των £4,0 εκ.  

Παρατηρείται καθυστέρηση πέραν του ενός έτους στην εκτέλεση του έργου, αφού ο νέος 
διαγωνισµός δεν έχει προκηρυχθεί ακόµα. 

(δ) Τροποποίηση Νοµοθεσίας.  Τον Ιούλιο 2006, το Υπουργείο ζήτησε από τον Οργανισµό 
Ασφάλισης Υγείας τη διεξαγωγή συζητήσεων για τις προτεινόµενες αλλαγές της νοµοθεσίας µε 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ο οποίος υπέβαλε σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, στο 
Υπουργείο στις 26.4.2007, για προώθηση στη Βουλή. Το νοµοσχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή στις 
28.11.2007 και δεν είχε ψηφιστεί µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης. 

Συνεργασία µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Κυπριακού Ιδρύµατος Ερευνών για τη Μυϊκή 
∆υστροφία. 

(α) Κρατική επιχορήγηση.   Η συνολική κρατική επιχορήγηση προς το Ίδρυµα κατά το έτος 
2007 ανήλθε σε £2.589.769 σε σύγκριση µε £2.520.812 το  2006 και αναλύεται στον πιο κάτω 
πίνακα: 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 376

 2007  2006 
 £ £ 

Χορηγία έναντι παροχής ιατρικών και  
εργαστηριακών υπηρεσιών σε ασθενείς  

 
1.830.000 

 
1.830.000 

Χορηγία για υποστήριξη της ερευνητικής 
υποδοµής 

 
700.000 

 
600.000 

Χορηγία για ερευνητικά προγράµµατα του 
Ιδρύµατος 

 
59.769 

90.812 

Σύνολο 2.589.769 2.520.812 

Επιπρόσθετα, παραχωρήθηκαν από το κράτος φάρµακα στο Ίδρυµα, η αξία των οποίων ανήλθε 
σε £ 1.784.449 το 2007, σε σύγκριση µε £1.527.804 το 2006. 

(β) Συµφωνία συνεργασίας. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, στη 
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Ιδρύµατος και του Υπουργείου για την προσφορά υπηρεσιών 
προς την Κυβέρνηση, η οποία υπογράφηκε στις 26.10.1999, προβλέπεται η καταβολή ετήσιας 
κρατικής επιχορήγησης, έναντι παροχής ιατρικών και εργαστηριακών υπηρεσιών σε ασθενείς, 
δικαιούχους δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, που παραπέµπονται από Κυβερνητικούς 
Λειτουργούς, καθώς επίσης και η µερική χρηµατοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των πιο πάνω ποσών. 

(γ) Έκταση υπηρεσιών που παρέχονται από το Ίδρυµα.  Ο µη καθορισµός κριτηρίων από 
το Υπουργείο για τα περιστατικά που πρέπει να παραπέµπονται στο Ίδρυµα από τον κυβερνητικό 
τοµέα, κυρίως όσον αφορά στις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και η µη διεξαγωγή ελέγχου στον 
αριθµό των περιστατικών που παραπέµπονται, έχουν ως αποτέλεσµα το Υπουργείο να µην 
µπορεί να ελέγξει την έκταση των υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυµα προς την Κυβέρνηση, έναντι 
της σχετικής επιχορήγησης. 

Εισηγήθηκα και πάλι όπως η πιο πάνω συνεργασία ρυθµιστεί µε σχετική συµφωνία στα πλαίσια 
του περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2006. 

Παρά τις συνεχείς διαβουλεύσεις του Υπουργείου µε το Ίδρυµα για τη συνοµολόγηση κατάλληλης 
συµφωνίας µεταξύ τους εντούτοις το θέµα εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

(δ) Εφαρµογή από το Ίδρυµα νέων κλιµάκων µισθοδοσίας.  Τον Οκτώβριο 2007, το Ίδρυµα 
προχώρησε σε εφαρµογή  νέων κλιµάκων µισθοδοσίας, αναδροµικά από την 1.10.2006. 
Αναφέρεται ωστόσο ότι, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, δεν συµφώνησε µε την 
αναθεώρηση των µισθολογικών κλιµάκων και ενώ το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε κατά τη γνώµη 
µου να εξετάσει το θέµα και να καθορίσει τη θέση του, ωστόσο, δεν το έχει πράξει. 

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. 

(α) Κρατική επιχορήγηση.  Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2007, βάσει των µη 
εξελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του Ογκολογικού Κέντρου, ανήλθε στα £12.119.413 σε 
σύγκριση µε £10.096.029 το 2006. Στην επιχορήγηση περιλαµβάνεται η αξία της κατανάλωσης 
φαρµάκων που παραχωρούνται στο Κέντρο από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες. Η αξία των 
φαρµάκων που παραχωρήθηκαν στο Κέντρο, ανήλθε σε £6.460.833 το 2007 σε σύγκριση µε 
£4.766.905 το 2006.  Σηµειώνεται ωστόσο ότι σύµφωνα µε τους περί Κυβερνητικών Ιδρυµάτων 
Κανονισµούς όλοι οι καρκινοπαθείς δικαιούνται δωρεάν όλα τα φάρµακα για τη θεραπεία του 
καρκίνου. 

Στις 31.12.2007 το ποσό που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Κέντρου ως 
οφειλόµενο από την Κυβέρνηση ανέρχεται σε £8.059.061 σε σύγκριση µε £8.243.909 στις 
31.12.2006.  Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται η αξία των φαρµάκων που παραχωρήθηκαν 
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στο Κέντρο από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, η οποία σύµφωνα µε σχετική απόφαση, 
διαγράφεται έναντι της αντίστοιχης οφειλής (επιχορήγησης) της Κυβέρνησης προς το Κέντρο.  Από 
το 2005 άρχισε η καταβολή της κρατικής επιχορήγησης µε µηνιαίες δόσεις, ωστόσο για κάλυψη 
των οφειλών  της Κυβέρνησης προς το Κέντρο στις 31.12.2005, αποφασίστηκε η σύναψη δανείου 
από το Κέντρο και µετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισµού, ανατέθηκε η σύµβαση σε 
συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό οίκο.  Το δάνειο καλύπτεται µε Κυβερνητική εγγύηση και το ετήσιο 
τοκοχρεολύσιο άρχισε να καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό από το 2007. 

(β) Συµφωνία συνεργασίας.  Στα πλαίσια της συζήτησης τα τελευταία χρόνια για 
επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας, τροχοδροµήθηκαν από το 2003 ενέργειες για 
συνοµολόγηση σύµβασης στη βάση της αγοράς υπηρεσιών και, µετά από διαβουλεύσεις µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς, αναµενόταν η τροποποίηση του σχετικού Καταπιστεύµατος, έτσι που 
να επιτρέπει τη διαφοροποίηση της υφιστάµενης συµφωνίας ώστε να δίνεται η ευχέρεια στο 
Κέντρο και στο Υπουργείο να συνάψουν συµφωνία αγοράς υπηρεσιών, καθώς και η ετοιµασία του 
τελικού προσχεδίου σύµβασης.  Ωστόσο, το Κέντρο, κατόπι δεύτερων σκέψεων, επιχειρηµατολογεί 
για διατήρηση της υφιστάµενης συµφωνίας.  Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, στις 28.11.2005 το Υπουργείο αποφάσισε όπως αξιολογήσει το θέµα και 
ετοιµάσει σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για τον περαιτέρω χειρισµό του. Τον 
Ιούνιο 2007, το Υπουργείο ετοίµασε και κατέθεσε Πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο, η οποία 
εγκρίθηκε, σχετικά µε την επέκταση του Κέντρου και τις συνεπαγόµενες κεφαλαιουχικές και 
λειτουργικές δαπάνες, χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στη συµφωνία συνεργασίας. 

(δ) ∆ιενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων του Κέντρου. Οι δαπάνες του Κέντρου για αγορά 
των εν λόγω υπηρεσιών από ιδιωτικό κλινικό εργαστήριο κατά τα έτη 2004-2007 είχαν ως 
ακολούθως: 

 2004  2005  2006  2007 

£  £  £  £ 

359.772  448.575  561.781  635.697 

Η αρχική σύµβαση για αγορά υπηρεσιών κλινικού εργαστηρίου, είχε ανατεθεί από το Κέντρο σε 
ιδιωτικό κλινικό εργαστήριο µετά από προκήρυξη προσφοράς, και αφορούσε στην περίοδο 
3.5.2002-2.5.2004 µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµα ένα έτος.  

Επειδή οι δαπάνες αυτές, βάσει της σχετικής συµφωνίας, επιβαρύνουν την  Κυβέρνηση, το 
Υπουργείο Υγείας µελετούσε το ενδεχόµενο παροχής των υπηρεσιών  αυτών από το Νοσοκοµείο 
Αρχ. Μακάριος Γ΄ ή το νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. Ωστόσο, λόγω µη λήψης απόφασης 
από το Υπουργείο, το Κέντρο, συνεχίζει την αγορά τέτοιων υπηρεσιών από ιδιώτες.  

Ανέφερα για ακόµη µία φορά ότι το Υπουργείο πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση του θέµατος το 
συντοµότερο δυνατόν και να ενηµερώσει σχετικά το Κέντρο, έτσι ώστε το τελευταίο να έχει αρκετό 
χρόνο για να δροµολογήσει τις αναγκαίες ενέργειες για την κάλυψη του µε υπηρεσίες κλινικού 
εργαστηρίου  από το 2011.  

(ε)  Αναµονή ασθενών για ακτινοθεραπεία.   Το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, 
ζήτησε την έγκριση του Υπουργείου για την εγκατάσταση τρίτου επιταχυντή το Νοέµβριο 2005, η 
οποία δόθηκε, µε καθυστέρηση, τον Ιούνιο 2007. 

Λόγω αναγκαιότητας δηµιουργίας επιπρόσθετων κατάλληλων χώρων ο επιταχυντής δεν έχει 
ακόµη αγοραστεί µε αποτέλεσµα, να δηµιουργηθούν λίστες αναµονής στην ακτινοθεραπεία 
ασθενών για τις οποίες όπως πληροφορούµαι καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης µε υπερωριακή 
απασχόληση. 
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Αντιµετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο. 

(α)  Υπηρεσίες που προσφέρονται σήµερα.  Σήµερα προσφέρονται υπηρεσίες ακτινοθεραπείας 
στους καρκινοπαθείς ασθενείς από το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) και, σε 
περιορισµένο αριθµό, µερικές µόνο υπηρεσίες, στα ογκολογικά τµήµατα των Νοσοκοµείων 
Λευκωσίας και Λεµεσού. Το πρώτο έχει αποδυναµωθεί τα τελευταία 15 χρόνια, µετά από τη 
σύναψη της συµφωνίας µε το ΟΚΤΚ και περιορίζεται στην εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία, παροχή 
χηµειοθεραπείας και εισαγωγή ασθενών σε θαλάµους άλλων ειδικοτήτων, και το δεύτερο 
λειτούργησε το Νοέµβριο του 2004 και παρέχει υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων, ηµερήσιας 
φροντίδας, χηµειοθεραπείας και εισαγωγή ασθενών σε ειδικό θάλαµο µόνο, χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα παροχής στους ασθενείς και υπηρεσίες ακτινοθεραπείας. 

(β)  Αποφάσεις που λήφθηκαν. 

(i) Με την αύξηση του αριθµού των καρκινοπαθών ασθενών το Υπουργείο, από το 2003, 
κατέληξε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας πλήρους ογκολογικού τµήµατος στο Νοσοκοµείο 
Λεµεσού, απόφαση η οποία εγκρίθηκε και από το Υπουργικό Συµβούλιο (αρ. απόφ. 57.359, 
ηµερ. 13.2.2003).  

(ii) Το Υπουργείο, για σκοπούς υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, 
προχώρησε στη διενέργεια µελέτης η οποία κάλυψε τις προβλεπόµενες ανάγκες για ογκολογικές 
υπηρεσίες παγκύπρια για την επόµενη δεκαετία και τις δυνατότητες και στόχους του ΟΚΤΚ. Λήφθηκε 
επίσης υπόψη η ανάγκη παροχής ιατρικών νοσηλευτικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών 
στους καρκινοπαθείς.   

(iii) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά τη µελέτη που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας, µε την 
απόφασή του αρ. 64.360 και ηµερ. 20.9.2006, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, να εγκρίνει τη 
δηµιουργία και λειτουργία πλήρους ογκολογικού τµήµατος στο Νοσοκοµείο Λεµεσού, ανέγερση νέου 
κτιρίου, αγορά εξοπλισµού και αναλωσίµων και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να διαβουλευθεί 
µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας σχετικά µε το θέµα της απάλειψης από την υφιστάµενη 
συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης και του Ιατρικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου των διατάξεων που 
προνοούν την αποφυγή της διπλής παροχής υπηρεσιών, µε σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση της 
απόφασης για τη δηµιουργία Ογκολογικού Τµήµατος στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού. 

(γ)  Το Νοέµβριο του ίδιου έτους εξαγγέλθηκε από τον τότε Υπουργό Υγείας, η λειτουργία πλήρους 
Ογκολογικού Τµήµατος στον υπόγειο χώρο του Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας και σχετικές 
οδηγίες είχαν δοθεί στα εµπλεκόµενα τµήµατα για την άµεση υλοποίηση του έργου θεωρώντας το ως 
επείγον. 

(δ)  Υλοποίηση αποφάσεων. 

(i) Από τις 16.6.2004 λειτούργησε το Ογκολογικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Λεµεσού, σε µικρή 
έκταση, µε 10 κλίνες, 10 κλίνες χηµειοθεραπείας, µε 3 ιατρούς και 17 νοσηλευτές. Παρέχονται 
υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων, ηµερήσιας φροντίδας, χηµειοθεραπείας, εισαγωγής σε ογκολογικό 
θάλαµο (5ο όροφο) και γίνονται και εβδοµαδιαίες επισκέψεις στο νοσοκοµείο Πάφου. Για το σκοπό αυτό 
έχει µεταφερθεί ιατρός και νοσηλευτές από το Τµήµα που λειτουργούσε στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας. Αναφέρεται σχετικά ότι υπηρεσίες ακτινοθεραπείας δεν προσφέρονται. 

(ii) Σχετικά µε την ανέγερση του κτιρίου και αγορά εξοπλισµού, παρόλο ότι έχει ξεκινήσει η 
τροχοδρόµηση ενεργειών για την υλοποίηση της απόφασης, από προκαταρκτικές εκτιµήσεις του 
υπεύθυνου στον Τοµέα Προσφορών, η ολοκλήρωση του έργου αναµένεται  περί τα τέλη του 
2010, επτά χρόνια δηλαδή µετά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη δηµιουργία του 
Τµήµατος.  

(iii) Σε ότι αφορά στη λειτουργία πλήρους ογκολογικού τµήµατος στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας, η εξαγγελία του Υπουργού προωθήθηκε περαιτέρω µε σχετική πρόνοια για τη 
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λειτουργία Ακτινοθεραπευτικού Τµήµατος (µελέτες και σχέδια), στον Προϋπολογισµό του Νέου 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας για το 2008, τα οποία ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµα 
ξεκινήσει. 

(iv) Όσον αφορά στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της 
συµφωνίας µε το Ιατρικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου, όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει ακόµα 
τροχοδροµηθεί οτιδήποτε παρόλο ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόταση µε Αρ. 1032/2006 που 
υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας µε ηµερ. 14.9.2006, προκειµένου να προχωρήσει η δηµιουργία 
ογκολογικού τµήµατος στο Νοσοκοµείο Λεµεσού, θα πρέπει, έστω και τυπικά, να απαλειφθούν οι 
διατάξεις της υφιστάµενης συµφωνίας. 

(ε)  Αξιοποίηση του προσωπικού του ογκολογικού τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας ειδικά µετά την αχρησία του υφιστάµενου εξοπλισµού.  Το προσωπικό του 
ογκολογικού τµήµατος του Νοσοκοµείου Λευκωσίας, από το 1996, υπέβαλε παράπονα προς την 
Επίτροπο ∆ιοίκησης κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά µε τη ρύθµιση των δικαιωµάτων τους µετά 
τη λειτουργία του ΟΚΤΚ.  Το θέµα συζητήθηκε  µε  όλους του εµπλεκόµενους φορείς χωρίς ωστόσο να 
διαφοροποιηθεί η κατάσταση. 

Το προσωπικό επανήλθε το Νοέµβριο του 2002 µε νέα επιστολή προς την Επίτροπο ∆ιοίκησης και προς το 
Υπουργείο, αναφορικά µε το γεγονός ότι τα δύο µηχανήµατα κοβαλτιοθεραπείας που υπήρχαν στο νοσοκοµείο 
είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους 
και η εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα µηχανήµατα ακτινοθεραπείας, δεν αντικαταστάθηκαν όταν ολοκλήρωσαν 
τον ωφέλιµο χρόνο ζωής τους για να αποφευχθεί η διπλή παροχή υπηρεσιών µε το ΟΚΤΚ, πρόνοια η οποία 
προβλέπεται στην υφιστάµενη συµφωνία λειτουργίας του και, ενόψει τούτου, το υφιστάµενο προσωπικό κυρίως οι 
ακτινογράφοι ακτινοθεραπείας (σύνολο 7 λειτουργοί σε διάφορες βαθµίδες), υποαπασχολείτο.  

Προσπάθειες που έγιναν για αξιοποίηση του προσωπικού διαφορετικά, δεν ευόδωσαν, µε 
αποτέλεσµα το εν λόγω προσωπικό να συνεχίζει να υποαπασχολείται από το 2003 µέχρι σήµερα. 
Συγκεκριµένα, αποσπάστηκαν 2 λειτουργοί σε άλλα τµήµατα, και κάποιοι αφυπηρέτησαν. 

(στ)  Ετοιµασία στρατηγικής αντιµετώπισης του καρκίνου στην Κύπρο.  Το 2004, κατόπιν 
διορισµού ειδικής επιτροπής από την τέως Υπουργό Υγείας, ετοιµάστηκε η πρώτη έκθεση για το πιο 
πάνω θέµα.  Μετά από λήψη απόψεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ετοιµάστηκε 2η έκθεση 
τον Ιούνιο 2007, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο 2008. 

(ζ)  ∆ιαπιστώσεις.  Με βάση τα πιο πάνω και παρά την ευαισθησία που επιδεικνύει η πολιτεία στα 
θέµατα των καρκινοπαθών υιοθετώντας µάλιστα πολιτική για παροχή δωρεάν θεραπείας σε όλους 
τους καρκινοπαθείς ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης, και χωρίς ως Γενικός Ελεγκτής να 
υπεισέρχοµαι σε αξιολόγηση της πολιτικής για δηµιουργία πλήρων ογκολογικών τµηµάτων στα 
Νοσοκοµεία, διότι δεν έχω τέτοια αρµοδιότητα, παρατηρούνται παλινδροµήσεις και καθυστερήσεις 
στην προώθηση και υλοποίηση των κατά καιρούς αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και 
κυβερνητικών εξαγγελιών. 

Παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς. 

(α) Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες µου εκθέσεις, σύµφωνα µε µελέτη που έγινε το 1997 
για το πιο πάνω θέµα από εµπειρογνώµονα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, το σύστηµα 
ελέγχου της προσφοράς υπηρεσιών σε ασθενείς (medical audit) παρουσίαζε σοβαρές αδυναµίες, 
οι οποίες δεν επιτρέπουν την οµοιόµορφη και σε αποδεκτά επίπεδα προσφορά υπηρεσιών από 
όλους τους ιατρούς κάθε ειδικότητας. Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η εφαρµογή τέτοιου συστήµατος, 
όπως αποδείχθηκε σε άλλες χώρες όπου εφαρµόστηκε, εκτός από την αναβάθµιση των 
προσφερόµενων ιατρικών υπηρεσιών αναµένεται να επιφέρει και σηµαντική εξοικονόµηση στις 
δαπάνες (φάρµακα, χρήση κρεβατιών στα Νοσοκοµεία, χειρουργικές επεµβάσεις κ.λπ.), έγινε 
εισήγηση όπως το Υπουργείο τροχοδροµήσει την έναρξη εφαρµογής τέτοιου συστήµατος, 
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τουλάχιστον πάνω σε µερική βάση.  Αναφέρεται σχετικά ότι η εφαρµογή τέτοιου συστήµατος 
θεωρείται απαραίτητη για την εισαγωγή του Γενικού Συστήµατος Υγείας.   

(β) Το Υπουργείο, µε στόχο τη σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ποιοτικής διασφάλισης (quality 
assurance), έχει διορίσει από το 2003, Κεντρική Επιτροπή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας και 
∆ιαχείρισης Κινδύνου, στο επίπεδο του Υπουργείου, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε το σχέδιο 
δράσης που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, και σε συνεργασία µε Οίκο Συµβούλων. 
Μεταξύ άλλων έχουν δηµιουργηθεί σε όλα τα Νοσοκοµεία επιτροπές ποιοτικής διασφάλισης, για 
την οργάνωση της εισαγωγής του συστήµατος, µε καθοδήγηση από την Κεντρική Επιτροπή, χωρίς 
ωστόσο, την  πλήρη δραστηριοποίησή των περισσοτέρων.  

Στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας έχει αρχίσει η διαδικασία εισαγωγής συστήµατος ποιοτικής 
διασφάλισης και διαχείρισης του κινδύνου, µε την βοήθεια ξένων Συµβούλων, και έχει εγκριθεί από 
τον Υπουργό Υγείας νέο αναθεωρηµένο σχέδιο δράσης µε χρονοδιάγραµµα µέχρι το 2010 για την 
διαπίστευση.  

Η εισαγωγή του πιο πάνω συστήµατος σε όλα τα Κρατικά Νοσηλευτήρια και η διαπίστευσή τους σε 
ένα από τα διεθνώς αναγνωρισµένα Σώµατα, το οποίο όπως προανάφερα είναι απαραίτητο 
συστατικό του Γενικού Συστήµατος Υγείας, είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους του 
Υπουργείου Υγείας, ωστόσο ανέφερα ότι η προώθηση του θέµατος έχει καθυστερήσει σηµαντικά. 

(γ)  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφαση του αρ. 66.816 και ηµερ. 6.2.2008, ενέκρινε: 

(i) Την προώθηση της διαπίστευσης των ∆ηµοσίων Νοσηλευτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των Κέντρων Πρωτοβάθµιας Ιατρικής Φροντίδας. 

(ii) Την ετοιµασία σχεδίου διαπίστευσης των ιδιωτικών Κλινικών/Νοσοκοµείων, µε την 
προσφορά σηµαντικών οικονοµικών κινήτρων προς όσους θελήσουν να συµµετάσχουν στο 
έργο. 

(iii) Την πρόσληψη Συµβούλων, µέσα από τις ισχύουσες διαδικασίες, για να ηγηθούν του έργου. 

(iv) Την ετοιµασία νοµοθεσίας που θα καθορίζει τα επίπεδα ποιότητας και τρόπου ελέγχου στον 
τοµέα της Υγείας (medical audit). 

Σηµειώνεται ότι το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται να ανέλθει στα €5,1 εκ. για την περίοδο µέχρι 
και το 2011. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο για υλοποίηση των πιο 
πάνω. 

Προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών/χρόνος αναµονής για θεραπεία. 

(α) Με στόχο την νοµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων των ασθενών, όπως της καλής 
ποιότητας φροντίδας υγείας, της αλλαγής ιατρού, της αξιοπρεπούς µεταχείρισης, της 
εµπιστευτικότητας και της πληροφόρησης, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί 
της Κατοχύρωσης της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών Νόµος του 2004 ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ από τις 7.4.2005. 

(β) Στα πλαίσια της υιοθέτησης µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου των δικαιωµάτων των 
ασθενών, ορίστηκαν Λειτουργοί ∆ικαιωµάτων των Ασθενών στα πέντε µεγάλα Νοσοκοµεία. 
Ωστόσο, η Λειτουργός η οποία ορίστηκε στο Νοσοκοµείο Αρχ. Μακάριος Γ΄, απουσίαζε µε άδεια 
ασθενείας από τον Απρίλιο 2006, το ∆εκέµβριο 2006 αφυπηρέτησε και παρά τις επανειληµµένες 
επιστολές του Υπουργείου προς το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, η αντικατάσταση 
έγινε µε καθυστέρηση τον Ιούλιο 2008.  Συστάθηκαν επίσης Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων σε 
κάθε Επαρχία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου, εκτός από την Επαρχία Αµµοχώστου, οι 
οποίες θα εξετάζουν παράπονα που αφορούν στα Κρατικά Νοσοκοµεία καθώς και στον ιδιωτικό 
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τοµέα.  Όπως µε πληροφόρησε το Υπουργείο, τα παράπονα για την Επαρχία Αµµοχώστου 
εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Λάρνακας.  

(γ) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε την 
έκδοση Κανονισµών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 26 του Νόµου. 

(δ) Στα πλαίσια των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Λειτουργούς ∆ικαιωµάτων Ασθενών, 
ετοιµάζονται και υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας αναλυτικές µηνιαίες καταστάσεις 
παραπόνων, οι οποίες διαβιβάζονται στο Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
Υγείας για ενηµέρωση και λήψη κατάλληλων ενεργειών, αφού τα περισσότερα παράπονα, 
αφορούν στα Νοσοκοµεία. Ο µεγάλος χρόνος αναµονής που απαιτείται για να υποβληθούν οι 
ασθενείς σε συγκεκριµένες  εξετάσεις φαίνεται να είναι ένα συχνό παράπονο. Το Υπουργείο, για 
µείωση του χρόνου αναµονής ασθενών για χειρουργικές επεµβάσεις και άλλες ιατρικές εξετάσεις, 
κατέθεσε Πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο για πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού των ∆ηµοσίων Νοσηλευτηρίων για τρείς µήνες η οποία εγκρίθηκε µε 
την Απόφαση ηµερ. 7.11.2007. Λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος που εφαρµόστηκε το 
πρόγραµµα, το Υπουργείο κατέθεσε εκ νέου Πρόταση για εφαρµογή του προγράµµατος 
υπερωριακής απασχόλησης για περαιτέρω περίοδο έξι µηνών, η οποία εγκρίθηκε µε την Απόφαση  
ηµερ. 2.5.2008.  Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι από τις 3.11.2008 τέθηκε σε εφαρµογή 
πιλοτικά πακέτο µέτρων στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας το οποίο συµπεριλαµβάνει την 
εισαγωγή του «συντονιστή χειρουργείων» και του «συντονιστή κλινών» καθώς και τον 
προγραµµατισµό του προσωπικού ώστε ο αριθµός των νοσηλευτών να συνάδει µε τον αριθµό των 
ιατρών. 

Εφαρµογή Εσωτερικών Κανονισµών 1408/71, 574/72 και 859/03 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση τους πιο πάνω Κανονισµούς, τα έξοδα νοσηλείας υπηκόων χωρών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι νοσηλεύονται στα Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στη χώρα τους, θα 
ανακτώνται από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς. Η εφαρµογή των πιο πάνω 
Κανονισµών άρχισε από την 1.5.2004.   

(i) Η Υπηρεσία µας παρατηρεί ότι, µέχρι στιγµής, έχουν αποσταλεί τιµολόγια στις χώρες µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε Ευρωπαίους 
τουρίστες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και πρώτο εξάµηνο του 2007 συνολικού ύψους 
€3.610.570 (£2.113.173) που αφορούν σε   4641 τουρίστες.  Οι συνολικές εισπράξεις µέχρι 
τις 13.11.2008 ανήλθαν, σύµφωνα µε το Υπουργείο, στις €3.032.072 (£1.774.593).  

(ii) Όσον αφορά στον καθορισµό του µέσου κόστους περίθαλψης κατά κεφαλή, µε βάση το οποίο 
θα γίνεται η χρέωση για την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε Ευρωπαίους 
πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Κύπρο, έχει εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 
υπολογισµός του για το έτος 2004, ετοιµάστηκε  και υποβλήθηκε για το 2005, ενώ εκκρεµεί η 
εκπόνηση µελέτης για τον υπολογισµό του για τα έτη 2006 και 2007.  

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Υγείας, τα εισπρακτέα νοσήλια από τις χώρες µέλη της 
Ε.Ε. µέχρι τις 31.12.2006 ανέρχονταν σε περίπου €9,9 εκ. (£5,8 εκ.).  Μετά από 
διαπραγµατεύσεις του Υπουργείου Υγείας µε την Αρµόδια Αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου, από 
την οποία, όπως πληροφορήθηκα, προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των εισπρακτέων νοσηλίων, 
καταβλήθηκε ποσό (συµπεριλαµβανοµένων και προκαταβολών) ύψους €5.075.948 (£2.970.820) 
για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε συνταξιούχους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου κατά τα 
έτη 2004-2006.  Με την έγκριση του µέσου κόστους για τα έτη 2005 και 2006 τα εν λόγω ποσά θα 
αναθεωρηθούν. 
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(iii) Καθόσον αφορά στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε Κύπριους πολίτες από άλλα κράτη - 
µέλη, επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα δεν έχει διενεργηθεί καµία πληρωµή, λόγω, όπως 
αναφέρεται στα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 3.1.2008, της 
ανεπαρκούς στελέχωσης της Μονάδας Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης ∆ιακινούµενων Πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Υγείας, η οποία έχει την αρµοδιότητα εφαρµογής των 
πιο πάνω Κανονισµών. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, έχοντας υπόψη την επικείµενη εφαρµογή του νέου Κανονισµού 883/04 
και των χρονοδιαγραµµάτων που καθορίζονται, τόνισε την ανάγκη για επίσπευση τόσο της 
κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας, αφού τυχόν καθυστέρησή της πιθανόν να έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη είσπραξη σηµαντικών ποσών από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όσο και της 
καταβολής των οφειλών προς τα κράτη – µέλη προς αποφυγή οποιωνδήποτε τόκων. 

Επιχορήγηση Συνδέσµων/Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων/Οργανώσεων. 

(α) Το Υπουργείο Υγείας παραχωρεί κάθε χρόνο επιχορηγήσεις σε διάφορους 
Συνδέσµους/Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα/ Οργανώσεις, υπό µορφή επιχορηγήσεων. 

Οι δαπάνες για τις επιχορηγήσεις κατά τα έτη 2005-2007 είχαν ως ακολούθως: 

 

2005  2006  2007 

£ εκ.  £ εκ. £ εκ. 

0,9  0,8 1,3 

Με στόχο τον καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό έλεγχο των επιχορηγήσεων, η Υπηρεσία µου, 
καθώς επίσης και το ίδιο το Υπουργείο, επισήµαναν την ανάγκη για καθορισµό κριτηρίων, βάσει 
των οποίων θα καθορίζεται το ύψος των επιχορηγήσεων. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σχετική απόφαση του το 2003, ανέθεσε στους Υπουργούς Υγείας και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη µελέτη και τον καθορισµό κοινών κριτηρίων για 
επιχορήγηση. 

Μετά από µελέτη του θέµατος από τα δύο Υπουργεία, υποβλήθηκε Πρόταση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε συγκεκριµένες εισηγήσεις, η οποία εγκρίθηκε το 2005. 

Με βάση την πιο πάνω απόφαση το κάθε Υπουργείο διατηρεί ένα βαθµό αυτονοµίας, 
εφαρµόζοντας συγκεκριµένα κριτήρια προσαρµοσµένα στους δικούς του στόχους και 
ιδιαιτερότητες, τα οποία θα πρέπει να καθορίσει.  Ταυτόχρονα  τίθενται συγκεκριµένα ελάχιστα 
κοινά κριτήρια που θα ακολουθούνται και τα δύο Υπουργεία, τα οποία να διασφαλίζουν τη 
βιωσιµότητα των προγραµµάτων, την ορθολογική διαχείριση της επιχορήγησης από τις εθελοντικές 
οργανώσεις και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

Επιπρόσθετα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, µε επιστολή της µε 
ηµερ. 1.11.2007, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της παροχής τέτοιων 
επιχορηγήσεων, τον καθορισµό ξεκάθαρων και διάφανων κριτηρίων µε τα οποία να καθορίζεται και 
να αιτιολογείται το ύψος της κάθε επιχορήγησης.  Παρά το γεγονός ότι έχουν ετοιµαστεί κάποια 
κριτήρια, ωστόσο εκκρεµεί ακόµη η συζήτησή τους στο Υπουργείο και η υποβολή τους στο 
Υπουργικό Συµβούλιο.  

(β) Από το ποσό του £1,3 εκ. που παραχωρήθηκε σε διάφορους συνδέσµους και φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα, ποσό £380.000 παραχωρήθηκε στον Αντικαρκινικό Σύνδεσµο,  και £212.000 στο Κέντρο 
Προληπτικής Παιδιατρικής.  Σύµφωνα µε σχετική σηµείωση (αρ. 28) στον περί Προϋπολογισµού 
Νόµο για το 2007, «Οποιεσδήποτε πιστώσεις πέραν του ποσού των £100.000 που 
παραχωρούνται ως χορηγίες ή συνεισφορές σε οργανώσεις και διάφορους φορείς κάτω από 
οποιοδήποτε άρθρο, δίδονται υπό τον όρο ότι θα κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
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από τους λήπτες των χορηγιών έκθεση δράσης και εξελεγµένων λογαριασµών του προηγούµενου 
έτους». Στην περίπτωση του Αντικαρκινικού Συνδέσµου, δεν υπάρχει ένδειξη κατά πόσο 
εφαρµόστηκε η πιο πάνω πρόνοια.  Σηµειώνεται ότι παρόµοιες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από 
την Υπηρεσία µου και συµπεριλήφθηκαν στις επιστολές µου για τα προηγούµενα έτη. 

∆ιεξαγωγή ιατρικών ερευνών. 

(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφασή του ηµερ. 4.10.2006, υιοθέτησε το Πρωτόκολλο 
διαχείρισης περιστατικών συγκεντρώσεων καρκίνου και ταυτόχρονα ενέκρινε τη σύσταση 
Επιτροπής για διερεύνηση αιτηµάτων για διεξαγωγή έρευνας, η οποία συστάθηκε στις 29.3.2007, 
χωρίς ωστόσο, όπως πληροφορούµαι, την πλήρη δραστηριοποίησή της.  

(β) Στο Πρωτόκολλο καθορίζονται τέσσερα στάδια διερεύνησης των αιτηµάτων (προκαταρκτικό 
στάδιο, στατιστική ανάλυση, αιτιολογικός συσχετισµός και επιδηµιολογική έρευνα). Με την 
ολοκλήρωση του κάθε σταδίου, θα εκδίδεται σχετικό πόρισµα για το οποίο η ενδιαφερόµενη 
κοινότητα θα πρέπει να ενηµερώνεται ανάλογα από κατάλληλα εκπαιδευµένο επικοινωνιολόγο, (ο 
οποίος, όπως πληροφορούµαι, δεν έχει ακόµα οριστεί από το Υπουργείο), και µε βάση το οποίο 
θα αποφασίζεται εάν θα προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. Η πιο πάνω διαδικασία θα 
ακολουθηθεί για τη διερεύνηση όλων των αιτηµάτων τα οποία έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο 
από το 1998, ανεξάρτητα αν για κάποια από αυτά υπήρχε ήδη εισήγηση για διεξαγωγή πλήρους 
ιατρικής έκθεσης.  

(γ) Εκκρεµεί η διεξαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης, και έκδοσης του σχετικού 
πορίσµατος για 19 αιτήµατα που υποβλήθηκαν τα έτη 1998-2007 στις Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας από ∆ήµους, Κοινότητες, συνδέσµους, οµάδες ατόµων και άτοµα για 
τη διεξαγωγή ερευνών.  Για επιπλέον  15 αιτήµατα, για διερεύνηση για πιθανές επιπτώσεις στην 
υγεία των κατοίκων από ηλεκτροµαγνητικά πεδία (σταθµοί/κεραίες κινητής τηλεφωνίας), η 
Επιτροπή αποφάσισε να µην προχωρήσει σε προκαταρκτική διερεύνηση αναφέροντας ότι η 
Επιτροπή δεν µπορεί να δώσει επιστηµονικά τεκµηριωµένη άποψη, χωρίς ωστόσο να 
ενηµερωθούν σχετικά οι ∆ήµοι/Κοινότητες/οµάδες ατόµων που υπέβαλαν τα αιτήµατα. 

Επιπλέον, για 3 αιτήµατα τα οποία αφορούν σε διεξαγωγή έρευνας για ανέγερση πρατηρίων 
πετρελαιοειδών, σε οικιστικές περιοχές η Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών τη 
διαµόρφωση µιας ευρύτερης πολιτικής για το θέµα.  

Σηµειώνεται ότι για 17 αιτήµατα έχουν διεξαχθεί πλήρεις ιατρικές έρευνες ευρείας και µέτριας 
έκτασης, ενώ για 2 αιτήµατα έχει αποφασιστεί ότι, σύµφωνα µε τα ευρήµατα του δευτέρου σταδίου, 
δεν ενδείκνυται να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνα. 

(δ)  Σηµειώνεται ότι, κατά το 2007 προϋπολογίστηκαν £500.000 στο κονδύλι «δικαιώµατα 
εµπειρογνωµόνων για ετοιµασία µελετών», και δαπανήθηκαν £129.462. 

Τερµατισµός Ενοικίασης Υποστατικών. 

(α) Το Υπουργείο κατείχε τα πιο κάτω υποστατικά µέχρι τη µεταστέγασή του στα νέα υποστατικά 
στο «Γιώρκειο» στις 29.2.2008. 

• Πολυκατοικία στην οδό Μάρκου ∆ράκου 10 στην Παλουριώτισσα. 

• 1ος, 2ος και 3ος όροφος στην πολυκατοικία Juki στη Λεωφόρο Τζ. Κέννεντυ στην 
Παλουριώτισσα. 

• Γραφείο στον 1ο όροφο στο κτίριο Γαρδένια στην οδό Μάρκου ∆ράκου 20 στην 
Παλουριώτισσα. 

Το Υπουργείο παρέλειψε να παραδώσει έγκαιρα τα υποστατικά της πολυκατοικίας στην οδό 
Μάρκου ∆ράκου 10 και της πολυκατοικίας Juki στους ιδιοκτήτες τους, τα οποία παραδόθηκαν στις 
7 και 5 Μαΐου, αντίστοιχα. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 384

(β) Τα ενοίκια για τα κτίρια στην οδό Μάρκου ∆ράκου 10 και τον 3ον όροφο στην πολυκατοικία 
Juki έχουν πληρωθεί µέχρι το Φεβρουάριο του 2008, για τον 1ο και 2ο όροφο, στην πολυκατοικία 
Juki µέχρι τον Ιανουάριο 2008 και για το γραφείο στο κτίριο Γαρδένια µέχρι τον Ιούνιο 2008, που 
έληγε η περίοδος ενοικίασης. 

(γ) Οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών στην οδό Μάρκου ∆ράκου 10 και Juki αξιώνουν καταβολή 
επιπρόσθετων ενοικίων, θέµα για το οποίο ζητήθηκε συµβουλή από τη Νοµική Υπηρεσία. Η 
Νοµική Υπηρεσία µε επιστολές της µε αρ. Φακ. 43/1937/12(Κ)20 και ηµερ. 15 και 31 Ιουλίου 2008, 
εισηγήθηκε τη διεξαγωγή έρευνας για να διαπιστωθούν οι λόγοι της όλης καθυστέρησης και κατά 
πόσο έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήµατα από λειτουργούς του Υπουργείου.  Το 
Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι ορίστηκε ερευνών Λειτουργός και η διοικητική έρευνα άρχισε εντός 
του Νοεµβρίου 2008. 

Μεταστέγαση Υπουργείου Υγείας. 

(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφαση του αρ. 64.952 και ηµερ. 31.1.2007, ενέκρινε, 
υπό τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην Πρόταση, την προώθηση της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης για την ενοικίαση/ενοικιαγορά/αγορά του κτιριακού συγκροτήµατος «Γιώρκειο» 
για τη στέγαση του Υπουργείου Υγείας και των Υπηρεσιών του. Στις 12.4.2007 το Υπουργείο 
Υγείας προχώρησε σε σύναψη προσυµφωνίας (ανάληψη υποχρέωσης) µε τους ιδιοκτήτες του 
κτιρίου οι οποίοι δεσµεύτηκαν ότι θα προχωρήσουν στη διαµόρφωση και ετοιµασία του κτιρίου 
µέχρι τις 31.12.2007.  

Σε σχετική συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στις 7.1.2008 υπό την προεδρία του Υπουργού 
Υγείας, συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών προετοιµασίας του κτιρίου, τα χρονοδιαγράµµατα 
συµπλήρωσης τους και οι εκκρεµότητες που έπρεπε να εκλείψουν πριν τη µεταστέγαση όπως η 
επιδιόρθωση των τεσσάρων ανελκυστήρων, του αλεξικέραυνου, των παραθύρων, του συστήµατος 
θέρµανσης, και της παροχής πόσιµου νερού στην καντίνα. 

(β) Η συµφωνία ενοικίασης υπογράφηκε στις 6.2.2008 σύµφωνα µε την οποία ο ιδιοκτήτης 
έπρεπε να παραδώσει τα υποστατικά σε καλή και στερεή κατάσταση  και να συµπληρώσει τις 
προβλεπόµενες εργασίες. 

(γ) Ωστόσο, σύµφωνα µε σχετική αλληλογραφία υπάρχουν αρκετά προβλήµατα τα οποία 
εξακολουθεί να παρουσιάζονται, ορισµένα από τα οποία αφορούν και στην ασφάλεια και υγεία των 
εργαζοµένων.  

∆εδοµένων των πιο πάνω και ενόψει του γεγονότος ότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από τη 
µεταστέγαση του Υπουργείου ανέφερα ότι πρέπει αµέσως να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
για επίλυση των σχετικών θεµάτων.  Το Υπουργείο ανέφερε ότι οι εκκρεµότητες έχουν 
τακτοποιηθεί και σ΄ ότι αφορά στους ανελκυστήρες και τα παράθυρα γίνονται προσπάθειες από 
πλευράς των ιδιοκτητών να τα επιδιορθώσουν.  

(δ) Αναφέρεται ότι, το ετήσιο ενοίκιο το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Καθορισµού 
Ενοικίων ανέρχεται στις £381.960 για περίοδο τουλάχιστο 5 χρόνων.  
Προµήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωµένης λύσης για Νέο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Υγείας - Προµήθεια του λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού.  

(α) Αρχική Σύµβαση.  Οι προσφορές για την προµήθεια του λογισµικού και την εξασφάλιση 
µηχανογραφικού εξοπλισµού υποβλήθηκαν το ∆εκέµβριο 2004 και µετά από σοβαρή καθυστέρηση 
στην αξιολόγηση και κατακύρωση της προσφοράς υπογράφηκε συµβόλαιο µε τον Ανάδοχο µε 
έναρξη τις 3.1.2007, διάρκεια υλοποίησης 12 µήνες και κόστος £11.324.930 περιλαµβανοµένου 
του κόστους της λειτουργικής υποστήριξης και ετήσιας συντήρησης για 4 έτη. 

Παρατήρησα ότι η διαδικασία λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και ανάθεσης του έργου διήρκεσε 
πέραν των 5 ετών, περίοδος που κρίνεται εξαιρετικά µεγάλη, ενώ η λειτουργία των πρώτων 
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υπηρεσιών των Νέων Νοσοκοµείων Λευκωσίας και Αµµοχώστου τελικά άρχισε το Φεβρουάριο 
2006, χωρίς τη χρησιµοποίηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος. 

(β) Συµπληρωµατική σύµβαση.  Το ∆εκέµβριο 2007, µε προτάσεις τόσο προς την Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) όσο και προς το Συµβούλιο Προσφορών του 
Υπουργείου Οικονοµικών (ΣΠΥΟ) ζητήθηκε έγκριση για διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τον 
Ανάδοχο της σύµβασης για σύναψη συµπληρωµατικής συµφωνίας η οποία να περιλαµβάνει 
κυρίως τα ακόλουθα: 

(i) Πρόσθετες Υπηρεσίες: 

• ∆ηµιουργία Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών το οποίο θα στελεχωθεί µε συµβούλους 
υποστήριξης από τον Προµηθευτή. 

• Υποστήριξη χρηστών εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, 

• Προχωρηµένη υποστήριξη λειτουργίας και µικροαλλαγών του συστήµατος, 

• Σύνδεση των κέντρων υγείας Λευκωσίας και Αµµοχώστου στο σύστηµα, 

• ∆ιαχείριση παραποµπής εργαστηριακών εξετάσεων, διαδικτυακές υπηρεσίες προς το κοινό, 

• Πλήρης αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των ιατρικών αναλωσίµων. 

Ως λόγους για τις πρόσθετες υπηρεσίες το ΤΥΠ µεταξύ άλλων επικαλείται: 

• Την αδυναµία υποστήριξης των χρηστών από το ΤΥΠ. 

• Τη µη συµπερίληψη στη σύµβαση ενεργού εξοπλισµού και καλωδίωσης δικτύου για τη 
σύνδεση των κέντρων υγείας µε τα αντίστοιχα νοσοκοµεία. 

• Την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό µέσω διαδικτυακής πύλης. 

(ii) Επέκταση της διάρκειας υλοποίησης της σύµβασης κατά 12 µήνες (στην υφιστάµενη 
σύµβαση προβλέπεται υλοποίηση του συστήµατος σε 12 µήνες).  Οι λόγοι που δόθηκαν για την 
επέκταση της σύµβασης είναι: 

• Οργανωτικές παρεµβάσεις και προσαρµογές σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και των 
Νοσοκοµείων για να αποκτήσουν τη δυναµική που θα τους επιτρέπει να συνεργάζονται 
αποδοτικά. 

• Αδυναµίες στην ανάπτυξη και εφαρµογή της λύσης που αποφασίστηκε πριν από την έναρξη 
της λειτουργίας των Νοσοκοµείων.  

• Αδυναµία άµεσης αποδοχής από τους χρήστες του συστήµατος των οργανωτικών αλλαγών 
που απαιτούνται από την εισαγωγή του συστήµατος, 

• Έλλειψη προσωπικού – απουσία ειδικοτήτων για τη λειτουργία των επιµέρους τµηµάτων του 
συστήµατος, και 

• Καθηµερινές επαγγελµατικές υποχρεώσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

(iii) Επιπλέον δαπάνη για αγορά και συντήρηση του συστήµατος για 4 έτη για το ποσό των 
€3.515.497. 

Η ΚΕΑΑ ενέκρινε στις 21.11.2007 την επέκταση της διάρκειας υλοποίησης της σύµβασης κατά 12 
µήνες (µέχρι τις 21.1.2009) και το ΣΠΥΟ στις 27.3.2008 τις πρόσθετες υπηρεσίες και την επιπλέον 
δαπάνη όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

Από τον έλεγχο της επιπλέον δαπάνης η Υπηρεσία µου παρατήρησε το Φεβρουάριο 2008 ότι 
υπήρχαν αυξηµένες ηµερήσιες χρεώσεις σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και ζήτησε όπως κατά 
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τη διαπραγµάτευση της συµπληρωµατικής συµφωνίας γίνει προσπάθεια όπως οι ηµερήσιες 
χρεώσεις συµφωνηθούν στα πλαίσια της υφιστάµενης σύµβασης C2006/58 η οποία ισχύει µέχρι το 
τέλος 2008.  Η εισήγηση της Υπηρεσίας µου έγινε αποδεκτή.  Τελικά µετά από διαπραγµάτευση µε 
τον Ανάδοχο συµφωνήθηκε συνολική µείωση της τιµής της προσφοράς κατά περίπου €408.730. 

Σύµβαση σχετικά µε τη µεταφορά και τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Νέου 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Μετά από προκήρυξη διαγωνισµού, υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2004 
συµφωνία µεταξύ της επιτυχούσας εταιρείας και του Υπουργείου Υγείας για παροχή υπηρεσιών για 
την ετοιµασία σχεδίου µεταφοράς του παλαιού νοσοκοµείου Λευκωσίας στο νέο νοσοκοµείο και 
τον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης, διεύθυνσης και λειτουργίας του νέου νοσοκοµείου.  Η 
σύµβαση έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνων και στην πρόταση της εταιρείας προνοείτο όπως η 
διάρκεια του “commissioning” ήταν 18 µήνες. 

Λόγω καθυστέρησης της µεταφοράς στο νέο νοσοκοµείο και της λειτουργίας του νοσοκοµείου, 
πέραν των 18 µηνών του “commissioning” που προβλέπετο στη σύµβαση, η εταιρεία υπέβαλε 
απαίτηση για αποζηµίωση ύψους £594.030 επειδή υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να διατηρήσει 
ολόκληρη την οµάδα της και µετά την προκαθορισµένη περίοδο των 18 µηνών.   

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου ο ετεροχρονισµός που δηµιουργήθηκε µεταξύ των υπηρεσιών 
των συµβούλων και της µεταφοράς/λειτουργίας του νοσοκοµείου οφείλεται σε ανεπαρκή 
προγραµµατισµό και συντονισµό από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. 

Η Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) του Υπουργείου Υγείας εξέτασε τις 
απαιτήσεις της εταιρείας και υπέβαλε τον Ιανουάριο 2008 εισήγηση στη Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) η οποία µεταξύ άλλων διαλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Κατά τον υπολογισµό της αξίας της καθυστέρησης που υπολόγισε η  εταιρεία δεν έλαβε 
υπόψη το χρόνο απουσίας µελών της οµάδας της, ενώ ο τρόπος υπολογισµού της καθυστέρησης 
από µέρους της εταιρείας συµπεριλαµβάνει και τους ρόλους των µελών τα οποία σύµφωνα µε την 
Σύµβαση έπρεπε να είναι παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δηλαδή η εταιρεία ζητά την 
διπλή πληρωµή τους. 

(ii) Η εταιρεία δεν δικαιολογείται να χρεώνει καθυστέρηση για την περίοδο του “post 
commissioning” διότι κατά την περίοδο αυτή η εταιρεία είχε την ευχέρεια να µειώσει το διαθέσιµο 
προσωπικό. 

(iii) Η συνολική διάρκεια της καθυστέρησης κατά την άποψη της ΤΕΑΑ ήταν από 1η Ιανουαρίου 
2006, µέχρι το τέλος της ουσιαστικής µετακόµισης του Νοσοκοµείου, που περατώθηκε τέλος 
Οκτωβρίου 2006, δηλαδή 10 µήνες και όχι 12,5 µήνες όπως η απαίτηση της εταιρείας.     

Με βάση τις πιο πάνω θέσεις της η ΤΕΑΑ εισηγείται ως ποσό αποζηµίωσης για καθυστέρηση 
£68.730 αντί του απαιτούµενου από την εταιρεία ποσού £594.030 (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ). 

Η ΚΕΑΑ στις 23.4.2008 εξέτασε το θέµα και αποφάσισε όπως ο Γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Υγείας διορίσει Ad-Hoc Επιτροπή η οποία σε συνεργασία µε την ΤΕΑΑ 
διαπραγµατευτεί µε την εταιρεία το ποσό της αποζηµίωσης και ακολούθως το αποτέλεσµα της 
διαπραγµάτευσης τεθεί ενώπιον της ΚΕΑΑ για τελική απόφαση. 

4.76 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Λειτουργικά προβλήµατα.  Ο όγκος εργασιών που καλούνται οι Ιατρικές Υπηρεσίες να 
διεκπεραιώσουν σε συσχετισµό µε την απουσία µηχανογράφησης, η ανεπαρκής στελέχωση του 
λογιστηρίου, η µη τήρηση των κατάλληλων στοιχείων για πληροφόρηση της διεύθυνσης ώστε να 
λαµβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις, καθώς επίσης και η συνέχιση της απόσπασης ιατρικού και 
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νοσηλευτικού προσωπικού, για εργασίες που θα έπρεπε να εκτελούνται από διοικητικό ή/και άλλο 
εναλλάξιµο προσωπικό, εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

Αποσπάσεις προσωπικού από τα Νοσοκοµεία για εκτέλεση άλλων διοικητικών 
καθηκόντων.  Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζει να είναι αποσπασµένο στη ∆ιοίκηση 
των Υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν σε θέµατα προσωπικού, προσφορών 
και άλλα, κυρίως διοικητικά καθήκοντα. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε Απόφασή του το Φεβρουάριο 2004 ενέκρινε τη διεξαγωγή µελέτης 
από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής, ποιοτικά 
και ποσοτικά, στελέχωση των Κεντρικών Γραφείων του Υπουργείου και των Ιατρικών Υπηρεσιών.  
Ωστόσο, η µελέτη δεν ολοκληρώθηκε και το θέµα θα µελετηθεί εκ νέου στα πλαίσια της 
αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας και των Τµηµάτων του, (σύµφωνα µε σχετική Απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 27.6.2007).    

Ιατρικός εξοπλισµός. 

(α) Αξιολόγηση και προγραµµατισµός αναγκών.  Ο τοµέας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 
των Νοσοκοµείων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, τόσο για τον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών τους, 
όσο και για την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.  Η 
αξιολόγηση και καταγραφή των αναγκών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε ιατρικό εξοπλισµό και η 
ιεράρχησή τους αποτελούν προϋποθέσεις για την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιµων 
πιστώσεων. 

Σηµειώνεται ότι, από το σχετικό κατάλογο που ετοιµάστηκε ο οποίος αφορά στις αναπτυξιακές 
δαπάνες ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για το έτος 2007, δεν προκύπτει ένδειξη ότι ακολουθήθηκε 
µια συγκεκριµένη και προκαθορισµένη διαδικασία καταγραφής αξιολόγησης και ιεράρχησής των 
αναγκών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. 

Από τους επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας µου στα διάφορα Νοσοκοµεία διαπιστώθηκε ότι 
κατά καιρούς παραλαµβάνονταν εξοπλισµοί οι οποίοι δεν είχαν παραγγελθεί από τα Νοσοκοµεία 
και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι παρέµεναν αχρησιµοποίητοι. 

Επιπλέον, µε στόχο την έγκαιρη αντικατάσταση του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισµού σε όλα τα 
Νοσοκοµεία, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε τον καθορισµό ενός συστήµατος παρακολούθησης της 
διάρκειας ζωής του εξοπλισµού, το οποίο να λαµβάνει υπόψη το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για 
την προώθηση των αγορών.  Όπως ενηµερώθηκα, οι Ιατρικές Υπηρεσίες προωθούν τη δηµιουργία 
τέτοιου συστήµατος στα νέα Γενικά Νοσοκοµεία Λευκωσίας και Αµµοχώστου, εντούτοις δεν υπήρξε 
σηµαντική πρόοδος από πέρσι.  

(β)   Αδρανής εξοπλισµός.  Με επιστολή τους οι Ιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν από τους 
∆ιευθυντές όλων των Νοσοκοµείων όπως υποβάλουν καταστάσεις για τον αδρανή εξοπλισµό ο 
οποίος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλα Νοσηλευτήρια και τα  Νοσοκοµεία ανταποκρίθηκαν. 

Ο περισσότερος αδρανής εξοπλισµός εντοπίζεται στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας και 
αρκετός από αυτόν, όπως αναφέρεται στη σχετική κατάσταση, παραµένει αδρανής είτε λόγω 
έλλειψης προσωπικού ή µη λειτουργίας συγκεκριµένων εξειδικευµένων θαλάµων.  ∆εν υπάρχει 
ένδειξη για µελέτη και αξιολόγηση των καταστάσεων αυτών καθώς και για προώθηση 
οποιωνδήποτε ενεργειών για αξιοποίησή του. 

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από µη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες. 

(α) Ύψος δαπάνης.  Η δαπάνη για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα για θεραπείες 
που δεν προσφέρονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια κατά τα έτη 2005-2007 είχαν ως 
ακολούθως: 
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  £ 

2007  7.326.765 
2006  5.793.063 
2005  5.048.247 

Η δαπάνη για το 2007 αφορά κυρίως σε: 

(i) Καρδιολογικές και καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, ύψους £2.806.492,  

(ii) Εκ των υστέρων κάλυψη των εξόδων θεραπείας ασθενών που έχουν τύχει θεραπείας στον 
ιδιωτικό τοµέα, ύψους £1.034.367. 

(iii) Επιδοτήσεις σε νεφροπαθείς για µεταµόσχευση νεφρών από το Παρασκευαϊδειο 
Χειρουργικό και Μεταµοσχευτικό Κέντρο, ύψους £743.322, 

(iv) Αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια µικροχειρουργικών επεµβάσεων, ύψους £665.238. 

Πέραν των πιο πάνω πληρωµών κατά το 2007, οι Υπηρεσίες είχαν εκκρεµότητες στο τέλος του 
έτους ποσού περίπου £0,6 εκ, το οποίο τακτοποιήθηκε εντός του 2008, για υπηρεσίες για τις 
οποίες είτε καθυστέρησε η παράδοση των τιµολογίων στο λογιστήριο, είτε καθυστέρησε η 
εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων για διενέργεια των πληρωµών. Επίσης, στις 31.12.2007 
εκκρεµούσαν για εξόφληση επιπρόσθετα τιµολόγια, το ύψος των οποίων δεν µπορούσε να 
υπολογιστεί επακριβώς λόγω της έλλειψης κατάλληλου συστήµατος καταχώρισης και 
παρακολούθησης της εξόφλησής τους. 

(β) Παραποµπή ασθενών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε και 
πάλι, ότι σε περιπτώσεις αποστολής ασθενών από τα Νοσοκοµεία σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για 
θεραπεία: 

(i) δεν γίνεται πάντοτε χρήση ενιαίου παραπεµπτικού, συµπληρωµένου µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, όπως αριθµός πολιτικής ταυτότητας του ασθενούς, κατά πόσο είναι δικαιούχος δωρεάν 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, διεύθυνση και τηλέφωνο του ασθενούς, και υπογραµµένου από 
τον παραπέµποντα ιατρικό λειτουργό, 

(ii) δεν υπάρχουν σχετικά µητρώα ούτε καταγραµµένα στοιχεία αναφορικά µε τους ασθενείς 
που παραπέµπονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης 
της νοσηλείας τους, καθώς και η επαναφορά τους στα κρατικά νοσηλευτήρια σε περίπτωση που 
είχαν παραπεµφθεί λόγω έλλειψης κλινών, 

Σηµειώνεται ότι από το ∆εκέµβριο 2007 έχουν εγκριθεί νέοι Κανονισµοί, (“Σχέδιο Παροχής 
Οικονοµικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο ∆ηµόσιο Τοµέα”), στους 
οποίους προνοείται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται  για την αποστολή ασθενών σε 
ιατρικά κέντρα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και θέµατα που αφορούν σε οικονοµικά ζητήµατα όπως 
υπολογισµός της οικονοµικής επιβάρυνσης των ασθενών και αναµένεται βελτίωση. 

(γ) Συµβάσεις µε τον ιδιωτικό τοµέα για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.  Η Υπηρεσία µου 
εισηγήθηκε την παρακολούθηση της ηµεροµηνίας λήξης των συµβάσεων µε τον ιδιωτικό τοµέα για 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών µέσω σχετικού µητρώου και, λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό 
διάστηµα που απαιτείται από την έναρξη της διαδικασίας προκήρυξης της προσφοράς µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης, την έγκαιρη τροχοδρόµηση ενεργειών ούτως ώστε να υπογράφεται νέα 
σύµβαση πριν από τη λήξη της προηγούµενης.   

Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι: 

(i) στις 2.8.2007, έληξε η ισχύς της σύµβασης για παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
αιµοκάθαρσης από το Παρασκευαΐδειο Χειρουργικό και Μεταµοσχευτικό Ίδρυµα Κύπρου, και η 
νέα σύµβαση υπογράφηκε στις 25.1.2008, ενώ εξακολουθούσε να παραπέµπονται ασθενείς από 
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τις Υπηρεσίες και η πληρωµή διενεργείτο µε βάση τις τιµές που διαλαµβάνονταν στην 
προηγούµενη συµφωνία.  

 (ii) µέχρι και το Σεπτέµβριο 2008 εκκρεµούσε η υπογραφή σύµβασης για αγορά υπηρεσιών 
διενέργειας καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων, η οποία είχε λήξει στις 31.3.2007, ενώ οι ασθενείς 
εξακολουθούσε να παραπέµπονται και οι πληρωµές να διενεργούνται κανονικά µε βάση τις τιµές 
που διαλαµβάνονταν στην προηγούµενη συµφωνία. 

(iii) Το 2007 πληρώθηκε ποσό ύψους £142.372 για παραποµπή επειγόντων περιστατικών στον 
ιδιωτικό τοµέα, λόγω έλλειψης κλινών στα Κρατικά Νοσηλευτήρια, καθώς και ποσό ύψους 
£131.965 για παραποµπή περιστατικών στον ιδιωτικό τοµέα για διενέργεια αξονικών 
τοµογραφιών, λόγω βλάβης του αξονικού τοµογράφου στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού, χωρίς να 
υπάρχουν σε ισχύ οποιεσδήποτε συµφωνίες µε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  

(δ) Αδυναµίες στο σύστηµα πληρωµής τιµολογίων και παρακολούθησης του κονδυλίου.  
Η µη τήρηση µητρώων συµβολαίων για παρακολούθηση των πληρωµών, η µη έγκαιρη ετοιµασία 
καταστάσεων εκκρεµών υποχρεώσεων καθώς και η έλλειψη κατάλληλου συστήµατος στο 
λογιστήριο για σκοπούς παρακολούθησης των τιµολογίων για τα οποία εκκρεµεί η πληρωµή, έχει 
ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση των δαπανών.  

Εισήγηση της Υπηρεσίας µου για ενδυνάµωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, είναι ο 
καθορισµός συστήµατος παρακολούθησης των περιστατικών που παραπέµπονται στα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, για σκοπούς έγκαιρης ενηµέρωσης του λογιστηρίου σχετικά µε το κόστος που θα 
απαιτηθεί, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται εκ των προτέρων η ύπαρξη των διαθέσιµων πιστώσεων 
και να τροχοδροµούνται έγκαιρα οι απαιτούµενες ενέργειες για τη ζήτηση πρόσθετων πιστώσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση δηµιουργίας υποχρεώσεων το 2006 ύψους £0,8εκ. χωρίς την 
ύπαρξη των διαθεσίµων πιστώσεων, οι οποίες καλύφθηκαν µε Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό 
που εγκρίθηκε στις 23.11.2007. 

(ε)  Οικονοµική επιβάρυνση.  Η  παρακολούθηση του υπολογισµού της οικονοµικής 
επιβάρυνσης καθώς και η ανάκτηση των σχετικών ποσών διενεργείται από τους προσωπικούς 
φακέλους των ασθενών. Λογω της αδυναµίας του συστήµατος αυτού, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε, 
τη δηµιουργία µητρώου επιδοτούµενων ασθενών για σκοπούς διασφάλισης της παρακολούθησης 
όλων των περιπτώσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη νοσηλεία του ασθενή, το ποσό της οικονοµικής επιβάρυνσης, η 
ηµεροµηνία και ο αριθµός απόδειξης είσπραξης, η ηµεροµηνία υποβολής και το ποσό του 
τιµολογίου καθώς και ενδεχόµενες παρατηρήσεις.  Το εν λόγω µητρώο, θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται και ως βάση για την ετοιµασία της κατάστασης καθυστερηµένων εσόδων. 

Θεραπεία σε θάλαµο υπερβαρικού οξυγόνου.  Για θεραπεία ασθενών σε θάλαµο θεραπείας 
υπερβαρικού οξυγόνου, αγοράζονται υπηρεσίες, παρόλο ότι στο Νοσοκοµείο Λάρνακας είναι 
εγκατεστηµένος θάλαµος αποσυµπίεσης υπερβαρικού οξυγόνου, ο οποίος παραµένει 
αναξιοποίητος.  Αναξιοποίητοι εξάλλου παραµένουν και οι δύο νέοι θάλαµοι, οι οποίοι έχουν 
παραδοθεί από τα µέσα του 2007 στα Νοσοκοµεία Πάφου και Αµµοχώστου έναντι συνολικής αξίας 
€753.250 (£440.858) για τη λειτουργία των οποίων ακόµα δεν έχουν εκτελεστεί τα αναγκαία έργα 
διαρρύθµισης του χώρου εγκατάστασης και παροχής οξυγόνου. 

Προµήθεια αναλώσιµων ειδών.  Εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικά προβλήµατα 
αναφορικά µε τη διαχείριση αναλώσιµων τα οποία προέκυψαν µετά τη µεταβίβαση από 1.1.2003 
των κονδυλίων αναλωσίµων από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, χωρίς να προηγηθεί η δηµιουργία 
της αναγκαίας υποδοµής, τα οποία έχουν κατ΄ επανάληψη αναφερθεί στις επιστολές µου. 

(i) Η έλλειψη επαρκών αποθηκευτικών χώρων στις Υπηρεσίες, καθώς και στα διάφορα 
Νοσοκοµεία, έχει ως αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές, την απευθείας παράδοση και 
αποθήκευση των ειδών στους διάφορους θαλάµους των Νοσοκοµείων, χωρίς να καταχωρίζονται 
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σε µητρώα, µε όλους τους πιθανούς κινδύνους απώλειας και ζηµιάς για το ∆ηµόσιο.  Επιπλέον, 
δηµιουργούνται προβλήµατα στη διαχείριση των συµβάσεων, στις διαδικασίες αποπληρωµής των 
τιµολογίων, καθώς και στην έγκαιρη ετοιµασία των καταστάσεων εκκρεµών υποχρεώσεων.  
Εντός του 2004 ενοικιάστηκε αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος όµως, εξακολουθεί να µην διαθέτει 
συστήµατα συναγερµού και πυρασφάλειας. 

(ii) Η έλλειψη ολοκληρωµένης πληροφόρησης αναφορικά µε το ύψος των αποθεµάτων στην 
αποθήκη των Ιατρικών Υπηρεσιών και στα Νοσοκοµεία, την εξέλιξη της κατανάλωσής τους και 
πληροφορίες για τις συµβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, κυρίως λόγω απουσίας 
µηχανογραφηµένου συστήµατος παρακολούθησης των αποθεµάτων ιατρικών αναλώσιµων τόσο 
στην κεντρική αποθήκη όσο και στις αποθήκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων (µε εξαίρεση την 
αποθήκη του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, στην οποία έχει λειτουργήσει προσωρινά 
ένα λογισµικό πρόγραµµα), έχει ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η άσκηση αποτελεσµατικού 
προγραµµατισµού κατά το στάδιο προκήρυξης των προσφορών, να παρατηρούνται αδυναµίες 
στη διαχείριση των συµβάσεων και να δυσχεραίνεται η διαπίστωση των αποθεµάτων για τον 
προγραµµατισµό των εγχειρήσεων και άλλων εξετάσεων.  Σε επόµενες παραγράφους 
αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα των επιπτώσεων από την µη ικανοποιητική πιο πάνω 
κατάσταση. 

Προσφορές και διαχείριση συµβολαίων. ∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις και αδυναµίες στη διαχείριση 
των προσφορών και των συµβολαίων και στην τήρηση των απαραίτητων στοιχείων. 

Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α) ΄Υπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να µην τηρούνται τα 
απαραίτητα στοιχεία ώστε οι Υπηρεσίες να βεβαιώνονται για την ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων 
πριν από την προκήρυξη διαγωνισµού.  Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε και πάλι όπως αξιοποιείται η 
δυνατότητα δεσµεύσεων των σχετικών ποσών που παρέχει το Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Αγορών 
του FIMAS, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1568, ηµερ. 
23.12.2003. 

(β) Μητρώα συµβολαίων ιατρικού εξοπλισµού και αναλώσιµων ειδών. Εξακολουθεί να µη 
τηρείται µητρώο συµβολαίων ιατρικού εξοπλισµού, ενώ το µητρώο συµβολαίων που τηρείται για τα 
αναλώσιµα είδη δεν περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
αδύνατη η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των όρων κάθε συµβολαίου και της ορθότητας 
των πληρωµών. 

Τα συµβόλαια που συνάπτονται από τον  Τοµέα Έργων Ανάπτυξης και Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού των Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΗΜΥ), και αφορούν σε ιατρικό εξοπλισµό εξακολουθεί να µην κοινοποιούνται στο 
Λογιστήριο των Υπηρεσιών και η πληρωµή των τιµολογίων στηρίζεται µόνο σε σχετικές οδηγίες 
των λειτουργών που χειρίζονται τη σύµβαση και στα σχετικά πιστοποιητικά πληρωµής που 
ετοιµάζονται από το ΗΜΥ, χωρίς να διεξάγεται οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος, παρόλο ότι ο 
Ελέγχων Λειτουργός των Κονδυλίων είναι η ∆ιευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

(γ)  Αρχείο προσφορών.  Οι φάκελοι για προσφορές που είναι σε εξέλιξη βρίσκονται 
αρχειοθετηµένοι στο Αρχείο προσφορών στον Τοµέα προσφορών, ενώ οι κλειστοί φάκελοι 
βρίσκονται στις αποθήκες χωρίς να είναι ταξινοµηµένοι κατ΄ αύξοντα αριθµό, για εύκολο 
εντοπισµό. Σηµειώνεται ότι για ορισµένες προσφορές οι κλειστοί φάκελοι δεν είχαν παρουσιαστεί 
για έλεγχο.  

(δ) Καθυστέρηση στην εξόφληση τιµολογίων.  Σε ορισµένες περιπτώσεις,  διαπιστώθηκε 
σηµαντική καθυστέρηση στην εξόφλησή τιµολογίων για προµήθειες αναλώσιµων ειδών και 
εξοπλισµού που µερικές φορές ξεπερνούσε τους 12 µήνες, η οποία οφείλεται κυρίως στην 
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καθυστέρηση που παρατηρείται µέχρι να υποβληθούν όλα τα απαιτούµενα για την πληρωµή  
στοιχεία στο Λογιστήριο των Υπηρεσιών από άλλα Νοσοκοµεία/Τµήµατα. 

Σύµφωνα µε τις ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες (αρ.79), οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων πρέπει να 
φροντίζουν για την έγκαιρη διευθέτηση της πληρωµής όλων των υποχρεώσεων για αποφυγή 
διεκδίκησης τόκων, σύµφωνα µε τα Άρθρα 5 και 6 του Νόµου  73(Ι)/2003.  Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένη εταιρεία αξιώνει ποσό µεγαλύτερο των £330.000, το οποίο 
αφορά σε τόκους λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση τιµολογίων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των εγγράφων των διαγωνισµών, η 
πληρωµή των τιµολογίων θα πρέπει να γίνεται µέσα σ΄ ένα µήνα από την παράδοση του 
εξοπλισµού.   

(ε)  Παρακολούθηση εγγυήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου προσκοµίζονται επιταγές για 
εγγύηση πιστής εκτέλεσης των συµβολαίων από διάφορους επιτυχόντες προσφοροδότες, αυτές 
εξακολουθούν να µην κατατίθενται σε κυβερνητικό λογαριασµό σύµφωνα µε τη ∆ηµοσιονοµική 
Οδηγία αρ. 21. 

Μισθοί. 

(α) ΄Ελεγχος µισθών. Το σύστηµα ελέγχου µισθών είναι ανεπαρκές, και ειδικά όσον αφορά στην 
επιβεβαίωση της ετοιµασίας, λήψης, επεξεργασίας και προώθησης όλων των δελτίων αλλαγών. 
Επιπλέον, οι έλεγχοι που διενεργούνται, γίνονται συνήθως µε καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις να µην εντοπίζονται έγκαιρα. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε την επανεξέτασή του συστήµατος ελέγχου των µισθών, σε όλα τα 
στάδια υπολογισµού της µισθοδοσίας, στα Νοσοκοµεία και στις Υπηρεσίες µε στόχο την εφαρµογή 
ενός ολοκληρωµένου και ορθολογιστικού συστήµατος που να διασφαλίζει ικανοποιητικά ότι οι 
πληρωµές των µισθών είναι ορθές και ότι δεν διενεργούνται υπερπληρωµές. 

(β) Μη έγκαιρη υποβολή εντύπων αλλαγών που αφορούν στο κρατικό µισθολόγιο, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία υπερπληρωµών.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως σε παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές και σε 
τερµατισµό υπηρεσιών, δεν υποβάλλονται έγκαιρα τα σχετικά έντυπα αλλαγών µισθοδοσίας στο 
Γενικό Λογιστήριο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται υπερπληρωµές µισθών, η ανάκτηση των 
οποίων είναι δύσκολη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των έκτακτων υπαλλήλων και των 
ασκούµενων/ειδικευόµενων ιατρών.  

΄Ολες οι υπερπληρωµές χρεώνονται από το Γενικό Λογιστήριο σε λογαριασµό προκαταβολών των 
Ιατρικών Υπηρεσιών. Ωστόσο όπως έχει διαπιστωθεί, συνεχίζει να µην τηρούνται αναλυτικοί 
λογαριασµοί στους οποίους να παρουσιάζεται το υπόλοιπο για τη κάθε περίπτωση, ούτε και 
φαίνεται να λαµβάνονται οποιαδήποτε µέτρα για ανάκτησή τους.  

(γ)  Λογαριασµός προκαταβολών.  ∆εν τηρούνται αναλυτικοί λογαριασµοί για παρακολούθηση 
και έγκαιρη τακτοποίηση των υπολοίπων προκαταβολών και ως εκ τούτου λάθη και παραλείψεις 
πιθανόν να διαιωνίζονται µε κίνδυνο απώλειας για το ∆ηµόσιο  ενώ δεν έχουν ετοιµαστεί και 
υποβληθεί κατάλογοι µε τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασµών που εκκρεµούσαν στις 
31.12.2007, όπως προνοείται στις ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες.  Από στοιχεία που 
τηρούνται στο µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα, το υπόλοιπο του λογαριασµού 
προκαταβολών στις 31.12.2007 ανήλθε σε £111.131 σε σύγκριση µε £99.717 στις 31.12.2006. 

Ετοιµασία Σχεδίου ∆ράσης για αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.  Με στόχο την έγκαιρη 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που ενδεχοµένως να προκύψουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες, όπως 
απεργία ιατρικού και άλλου προσωπικού των Νοσοκοµείων, σεισµούς, απότοµης και µεγάλης 
αύξησης αναγκών για κλίνες, κ.λπ.,  η Υπηρεσία  µου εισηγείται και πάλι όπως ληφθούν 
κατάλληλες ενέργειες και µέτρα για την ετοιµασία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης, το οποίο, 
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θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλα τα Κρατικά Νοσοκοµεία, για την άµεση και αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή τους. 

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες είχαν αποφασίσει, ως µέρος της εφαρµογής ενός σχεδίου δράσης έκτακτων 
αναγκών, την ετοιµασία µιας συµφωνίας πλαίσιο για παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτικά 
ιατρικά κέντρα. 

Ενώ η σχετική προκήρυξη προσφορών έγινε εντός του 2007, εντούτοις η διαδικασία υποβολής των 
προσφορών, µετά από εξέταση των προσφερόµενων τιµών, ακυρώθηκε.  Όπως διαπιστώνεται, 
δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις έκτοτε. 

Οι περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (΄Ελεγχος ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας) Νόµοι του 2001 
µέχρι 2008. 

(α)  ΄Εκδοση Κανονισµών.  Για την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου, η Υπηρεσία µου εισηγείται 
και πάλι όπως εκδοθούν Κανονισµοί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΄Αρθρου 28. 

Μητρώα κινητής περιουσίας.  Η ενηµέρωση των µητρώων περιουσιακών στοιχείων των 
Ιατρικών Υπηρεσιών είχε τερµατιστεί από τη µεταστέγασή τους στα γραφεία στην Παλουριώτισσα. 

Αργότερα µε  έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών ετοιµάστηκαν νέα µητρώα µε βάση φυσική 
καταµέτρηση που διενεργήθηκε το 2004, χωρίς ωστόσο τη µετέπειτα ενηµέρωσή τους µε 
αποτέλεσµα εξοπλισµός και άλλη κινητή περιουσία που παραλαµβάνετο κατά την εν λόγω περίοδο 
να µην καταγράφεται.  Κατά τη µεταστέγαση τους στο νέο κτιριακό συγκρότηµα “Γιώρκειο” το 
Φεβρουάριο του 2008, ζητήθηκε και πάλι η έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών για δηµιουργία 
νέων µητρώων µε βάση φυσική καταµέτρηση η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο 2008.  Το Υπουργείο 
προχωρεί στη δηµιουργία νέων µητρώων. 

Γενικά θέµατα Νοσοκοµείων. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Εξακολουθούν να παρουσιάζονται αδυναµίες και ελλείψεις στα συστήµατα 
εσωτερικού ελέγχου που καλύπτουν τις δραστηριότητες των Νοσοκοµείων, κυρίως όσον αφορά 
στην είσπραξη των τελών, στη λειτουργία των αποθηκών, στη στοιχειοθέτηση της υπερωριακής 
αποζηµίωσης, στην τήρηση των κατάλληλων µητρώων και στη διαχείριση αναλωσίµων. 

Καθυστερηµένα έσοδα Νοσοκοµείων.  Τα καθυστερηµένα έσοδα στις 31.12.2007 ανήλθαν σε 
£5.776.402, σε σύγκριση µε £4.723.467 στις 31.12.2006.  Το σύστηµα παρακολούθησης των 
εσόδων παρουσιάζει αδυναµίες µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων. 

Η είσπραξη των καθυστερηµένων εσόδων είναι προβληµατική γιατί αυτά οφείλονται κυρίως είτε 
από αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο, χωρίς να καταβάλουν τα δικαιώµατα 
νοσηλείας, είτε από αλλοδαπούς που εργοδοτούνται στην Κύπρο και αδυνατούν να πληρώσουν. 

Σηµειώνεται ότι αρκετοί ασθενείς που δεν παρουσιάζουν κάρτα νοσηλείας παίρνουν εξιτήριο εκτός 
ωρών λειτουργίας των γραφείων, ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, χωρίς να 
καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώµατα και όπως είχα εισηγηθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 
θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης του προβλήµατος αυτού.  Επίσης, αρκετοί ασθενείς, 
ιδίως αλλοδαποί, επιδιώκουν να τυγχάνουν δωρεάν θεραπείας µε την εισαγωγή τους στο 
Νοσοκοµείο µέσω των Πρώτων Βοηθειών, οι οποίοι στη συνέχεια απολύονται, χωρίς να 
καταβάλουν τα σχετικά δικαιώµατα. 

Με σκοπό την ενηµέρωση του Υπουργικού Συµβουλίου σχετικά µε τις οφειλές προς τη Κυβέρνηση 
µε αφορµή τις αναφορές στις Ετήσιες Εκθέσεις µου σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, το Υπουργείο 
Οικονοµικών µε επιστολή του προς στις Ιατρικές Υπηρεσίες ηµερ. 11.6.2008 ζήτησε όπως 
υποβληθούν συγκεκριµένα στοιχεία για τα ποσά που οφείλονται και τους λόγους για τους οποίους 
δεν εισπράχθηκαν, µε εισηγήσεις για τους τρόπους είσπραξης των εν λόγω οφειλών µε σχετικό 
χρονοδιάγραµµα.  Ωστόσο δεν έχουν ακόµα υποβληθεί τα εν λόγω στοιχεία. 
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Προµήθεια αναλώσιµων ειδών.  Συνεχίζεται η παραλαβή και η αποθήκευση αναλώσιµων ειδών 
απευθείας στα τµήµατα και τους θαλάµους του Νοσοκοµείου, χωρίς στις περισσότερες 
περιπτώσεις να καταχωρίζονται σε µητρώα, µε επακόλουθο να µην είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της χρήσης τους και να µην υπάρχει η δυνατότητα για προγραµµατισµό των 
αναγκών τους.  Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σύστηµα που να διασφαλίζει ότι δεν θα παρουσιάζονται 
ελλείψεις αναλώσιµων ειδών. 

Κατά το 2007 δηµιουργήθηκαν προβλήµατα στα Νοσοκοµεία, αφού οι γιατροί, επικαλούµενοι 
έλλειψη αναλωσίµων, προέβηκαν σε ακυρώσεις ορισµένων χειρουργικών επεµβάσεων.  
Σηµειώνεται ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν το ύψος των αποθεµάτων 
λόγω έλλειψης των κατάλληλων συστηµάτων παρακολούθησης των αναλώσιµων, αδυναµία που 
αναφέρθηκε επανειληµµένα σε Εκθέσεις µου προηγούµενων ετών. 

Η Υπηρεσία µου µε αφορµή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που 
πραγµατοποιήθηκε στις 22.5.2008, αναφορικά µε το θέµα της διαχείρισης και διαθεσιµότητας των 
αναλώσιµων ώστε να µην εµποδίζεται η απρόσκοπτη και άµεση προσφορά ιατρικής περίθαλψης 
και φροντίδας στους ασθενείς, µε επιστολή της προς τις Ιατρικές Υπηρεσίες τόνισε την ανάγκη 
έκδοσης οδηγιών, σύµφωνες µε τους ισχύοντες Κανονισµούς Αποθηκών για το χειρισµό τόσο του 
υπάρχοντος αποθέµατος στους θαλάµους των νοσοκοµείων όσο και των νέων παραλαβών 
εξειδικευµένων αναλωσίµων. 

Έξοδα νοσηλείας προσώπων στα Νοσοκοµεία ύστερα από τραυµατισµό σε τροχαία 
ατυχήµατα.  Με βάση τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλιση Ευθύνης 
Έναντι  Τρίτου) Νόµου, απαιτούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες από τις οποίες έγιναν 
πληρωµές σχετικά µε σωµατική βλάβη, ύστερα από τραυµατισµό σε τροχαία ατυχήµατα, τα 
σχετικά νοσήλια για τα άτοµα που τυγχάνουν θεραπείας στα Νοσοκοµεία. Παρουσιάζονται ωστόσο 
σοβαρά προβλήµατα, ακόµα και µετά την εφαρµογή συγκεκριµένων διαδικασιών που 
καθορίστηκαν και γνωστοποιήθηκαν σε όλα τα Νοσοκοµεία από τον Ιανουάριο 2002.  Παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται από τους λειτουργούς εισαγωγής ασθενών, εντούτοις φαίνεται ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά προβλήµατα, τόσο στη συλλογή των απαραίτητων 
πληροφοριών, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δεκάδες φάκελοι υποθέσεων που, λόγω έλλειψης 
ικανοποιητικών στοιχείων, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθούν, ώστε να κινηθεί η διαδικασία για 
διεκδίκηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες των εξόδων νοσηλείας, όσο και στην ανταπόκριση των 
ασφαλιστικών εταιρειών.  Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα επανειληµµένα όπως επανεξεταστεί 
το όλο θέµα, ώστε να εξευρεθούν τρόποι για εφαρµογή των διατάξεων του σχετικού Νόµου. 

Αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι. 

(α) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις µη έγκαιρης ενηµέρωσης των µητρώων. 

(β) Πεπαλαιωµένα είδη και εξοπλισµός εξακολουθούν να παραµένουν σε χώρους της αποθήκης, 
χωρίς να είναι καταχωρισµένα σε σχετικό µητρώο. 

(γ) Λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και στα Νοσοκοµεία, πολλές 
φορές η παράδοση και αποθήκευση αναλώσιµων ειδών διενεργείται απευθείας στους θαλάµους 
των Νοσοκοµείων, χωρίς να καταχωρίζονται σε σχετικά µητρώα, µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται 
δυνατή η παρακολούθησή τους. 

Μειώσεις του χρόνου αναµονής ασθενών για χειρουργικές επεµβάσεις και άλλες ιατρικές 
εξετάσεις.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη µείωση του χρόνου αναµονής για χειρουργικές 
επεµβάσεις, για ακτινολογικές και άλλες εξετάσεις, ενέκρινε, µε τις Αποφάσεις του αρ. 66.309 ηµερ. 
7.11.2007 και αρ. 67.151 ηµερ. 2.5.2008, την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος υπερωριακής 
απασχόλησης του προσωπικού των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων, για περίοδο τριών και έξι µηνών 
αντίστοιχα, µε στόχο την αξιοποίηση του διαθέσιµου προσωπικού καθώς και της υπάρχουσας 
υποδοµής στα κρατικά νοσηλευτήρια κατά τις απογευµατινές ώρες και την υποβολή Έκθεσης για 
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αξιολόγηση του πιο πάνω προγράµµατος.  Σηµειώνεται ότι εξακολουθεί όπως διαπιστώθηκε κατά 
τον έλεγχο να υπάρχουν λίστες αναµονής για σηµαντικές για την υγεία των ασθενών εξετάσεις. 

Προσφορές και συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών 

Συµβόλαιο αγοράς υπηρεσιών για τη λειτουργία του Μαγνητικού Τοµογράφου του Νέου 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το έτος 2006, από 
έρευνα της Υπηρεσίας µου που διεξήχθη στα πλαίσια της εξέτασης του θέµατος από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναµίες / παραλείψεις στις 
πρόνοιες του συµβολαίου που ετοιµάστηκε από το Τµήµα καθώς και ο υσιώδεις παρεκκλίσεις από 
τους όρους του συµβολαίου – κατά την εκτέλεση του – από τον ανάδοχο. 

Η κυριότερη αδυναµία του συµβολαίου (ηµεροµηνία έναρξης στις 21.11.2006, διάρκεια 3+1 χρόνια, 
συνολικό ποσό 2.691.047 Ευρώ), ήταν η παράλειψη να συµπεριληφθεί στις πρόνοιες του η 
πρόταση/δέσµευση που είχε υποβάλει γραπτώς ο µοναδικός προσφοροδότης, απαντώντας σε 
ερωτήµατα/διευκρινίσεις που του ζητήθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση 
της προσφοράς του. Σύµφωνα µε την πιο πάνω πρόταση/δέσµευση, αναλάµβανε να 
διεκπεραιώνει τουλάχιστο 25 περιστατικά ρουτίνας την ηµέρα καθώς και όλα τα έκτακτα, 
λειτουργώντας το Κέντρο για 11½ ώρες ηµερησίως (αντί 7½  που καθορίζονταν στους όρους του 
διαγωνισµού). Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω παράλειψης, το Κέντρο λειτουργούσε µόνο 7½ ώρες 
ηµερησίως, διεκπεραιώνοντας κατά µέσο όρο 11,6 εξετάσεις την ηµέρα (τους 5 πρώτους µήνες του 
συµβολαίου), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του χρόνου αναµονής των ασθενών για εξέταση, ο 
οποίος είχε φθάσει µέχρι και 6 µήνες. 

Κατά τη συζήτηση της Έκθεσης µου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας τον Ιούνιο 2007, ο 
Υπουργός Υγείας συµφώνησε µε την εισήγηση µου και δεσµεύτηκε για καταβολή κάθε δυνατής 
προσπάθειας από το Τµήµα, ώστε ο ανάδοχος να αποδεχθεί την τροποποίηση των όρων της 
σύµβασης, σύµφωνα µε την επιστολή/δέσµευση του για διεκπεραίωση 25 περιστατικών την ηµέρα 
λειτουργώντας το Κέντρο 11½ ώρες ηµερησίως.  

Κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τον ανάδοχο, τελικά συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα, χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος: 

(i) Να διεκπεραιώνονται 21 περιστατικά ρουτίνας την ηµέρα κατά µέσο όρο. Σε περίπτωση που ο 
µέσος όρος κατά µήνα είναι µικρότερος από 21 περιστατικά, θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο 
ρήτρα 222 Ευρώ για κάθε περιστατικό που δε διεκπεραιώθηκε εξ υπαιτιότητος του. 

(ii) Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου θα είναι 7:30-19:30 ηµερησίως (δηλ. 12 ώρες) σε δύο 
βάρδιες. 

(iii) Ο ανάδοχος να αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των περιστατικών που βρίσκονταν το 
Φεβρουάριο 2008 στον κατάλογο αναµονής (1 250 περίπου), µέχρι τις 31.5.2008, εργαζόµενος 
για το σκοπό αυτό πέραν του συµφωνηθέντος ωραρίου (7:30-19:30), καθηµερινά και τα 
Σαββατοκυρίακα. Σε περίπτωση που δεν κατορθώσει να εξαντλήσει τον κατάλογο αναµονής 
µέχρι τις 31.5.2008, τότε θα καταβάλλει ρήτρα 222 Ευρώ για κάθε περιστατικό που δεν 
διεκπεραιώθηκε. Έναντι της πιο πάνω δέσµευσης του αναδόχου, συµφωνήθηκε όπως µη 
εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου για αποκοπές, εξ αιτίας της παρουσίας στο Κέντρο 
µικρότερου αριθµού ιατρών από τον προβλεπόµενο, από την έναρξη του συµβολαίου µέχρι και 
το Φεβρουάριο 2008 που έγινε η συµφωνία. 

Η πιο πάνω συµφωνία εγκρίθηκε το Φεβρουάριο 2008 από το αρµόδιο όργανο (Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων).  Όπως πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ο ∆ιευθυντής του 
Ακτινολογικού Τµήµατος του Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας όλα τα περιστατικά που 
βρίσκονταν στον κατάλογο αναµονής είχαν διεκπεραιωθεί από τον ανάδοχο πριν το τέλος Μαΐου 
2008. 
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Προσφορά αρ. Γ.Τ. 40/08 για την προµήθεια εµφυτευµάτων  ολικής αρθροπλαστικής 
ισχύου.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το έτος 2006, η προηγούµενη προσφορά για την 
προµήθεια των πιο πάνω ειδών –αρ. Σ.Υ. 29/06– ακυρώθηκε το Μάιο 2007 από το Συµβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου Υγείας, επειδή η τιµή της µοναδικής προσφοράς που είχε υποβληθεί 
ήταν εξωπραγµατική σε σχέση µε την εκτίµηση δαπάνης. Συγκεκριµένα, η εκτίµηση δαπάνης που 
είχε δοθεί µε την προκήρυξη του διαγωνισµού ανερχόταν στα 939.731 Ευρώ, ενώ η τιµή της 
µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε ήταν 1.313.397 Ευρώ. Κατά το στάδιο ετοιµασίας των 
προσφορών καθώς και µετά την υποβολή τους, δύο ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες – οι οποίοι 
τελικά δεν υπέβαλαν προσφορά – διαµαρτυρήθηκαν γραπτώς προς το Τµήµα, ισχυριζόµενοι ότι η 
διατύπωση των όρων/προδιαγραφών ήταν περιοριστική και ευνοούσε συγκεκριµένο 
προσφοροδότη/κατασκευαστή. 

Μετά την ακύρωση του πιο πάνω διαγωνισµού, προκηρύχθηκε το ∆εκέµβριο 2007 νέος 
διαγωνισµός, µε αρ. Σ.Υ. 33/07, και εκτίµηση δαπάνης 1.350.000-1.550.000 Ευρώ. Από τη µελέτη 
των εγγράφων του διαγωνισµού καθώς και τα σχόλια που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόµενους 
προσφοροδότες, η Υπηρεσία µου διαπίστωσε ότι οι προδιαγραφές εξακολουθούσαν να είναι 
περιοριστικές και να παρουσιάζουν σοβαρές αδυναµίες/παραλείψεις. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα 
κυριότερα σχόλια/εισηγήσεις των ενδιαφερόµενων προσφοροδοτών, που είχαν υποβληθεί στα 
πλαίσια της πρόσκλησης/δηµοσίευσης του Τµήµατος – τον       Ιούνιο 2007- για υποβολή των 
απόψεων/εισηγήσεων τους πάνω στις πρόνοιες των προκαταρκτικών εγγράφων, δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη.  Ενόψει των πιο πάνω, τον Ιανουάριο 2008, εισηγήθηκα στη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος 
όπως τροποποιηθούν οι όροι του διαγωνισµού ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτητα συµµετοχή και η 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού για να εξασφαλιστούν καλύτερες τιµές. 

Το Φεβρουάριο 2008, το Τµήµα αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού λόγω διαφοροποίησης 
των αναγκών του. Για κάλυψη των άµεσων αναγκών των νοσοκοµείων σε αναλώσιµα 
αρθροπλαστικής ισχύου, αποφασίστηκε από το Τµήµα όπως προκηρυχθεί νέος διαγωνισµός για 
αγορά µιας περιορισµένης ποσότητας αναλώσιµων, συνολικής αξίας 130.000 Ευρώ, µε 
τροποποιηµένους όρους/προδιαγραφές. Στους εν λόγω όρους/προδιαγραφές καθοριζόταν ο 
αριθµός επεµβάσεων (68 συνολικά) και ζητείτο όπως υποβληθεί τιµή µονάδος για κάθε επέµβαση. 
Ο διαγωνισµός διαχωρίστηκε σε δύο Είδη και η εκτίµηση δαπάνης των 130.000 Ευρώ βασίστηκε 
στις τιµές του προηγούµενου συµβολαίου. Σύµφωνα µε τους τροποποιηµένους όρους του 
διαγωνισµού, τα αναλώσιµα θα ήταν διαθέσιµα υπό την ευθύνη του προµηθευτή, ο οποίος θα 
προχωρούσε εντός καθορισµένου   -σύντοµου- χρονικού διαστήµατος σε παράδοση τους στις 
Ορθοπεδικές Κλινικές των Νοσοκοµείων παγκύπρια. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγετο η ανάγκη 
δηµιουργίας αποθέµατος – για καθένα από τον τεράστιο αριθµό των υποειδών – σε κάθε 
Νοσοκοµείο, σηµαντικό µέρος του οποίου έµενε αναξιοποίητο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του. 

Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε το Μάιο 2008 και σ΄ αυτόν έλαβαν µέρος 6 προσφοροδότες οι 
οποίοι υπέβαλαν 7 προσφορές. Τελικά τα δύο Είδη του διαγωνισµού κατακυρώθηκαν τον Ιούνιο 
2008 σε δύο διαφορετικούς προσφοροδότες (ένας εκ των οποίων ήταν ο προηγούµενος 
προµηθευτής), σε τιµές οι οποίες συγκριτικά µε την εκτίµηση δαπάνης ήταν κατά 55% περίπου 
φθηνότερες, παρ΄ όλον ότι οι ποσότητες ήταν µικρές και στις υποχρεώσεις των προµηθευτών 
περιλαµβανόταν και η παραχώρηση των απαιτούµενων σειρών εργαλείων. Εντός προδιαγραφών 
ήταν στο ένα Είδος οι 3 προσφοροδότες και στο άλλο Είδος οι 4, ενώ η ποιότητα των 
προσφερθέντων αναλωσίµων κρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης ως ικανοποιητική.   

Προσφορά αρ. Κ 46/03 για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εµβολισµό 
ανευρύσµατος εγκεφάλου για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Από έλεγχο του συµβολαίου που διεξήχθη από την Υπηρεσία µου, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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(iv) Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε το Νοέµβριο 2003 µε την διαδικασία διαπραγµάτευσης και η 
διάρκεια του συµβολαίου καθορίστηκε στα 4 χρόνια (20.11.2003-20.11.2007), αντί στα 2 χρόνια 
που προβλεπόταν στους όρους της προσφοράς. 

(v) Στους όρους του διαγωνισµού καθορίζονταν οι συνολικές ποσότητες που απαιτούνταν για 
την καθεµιά από τις 10 κατηγορίες αναλωσίµων, για το διάστηµα των 2 χρόνων. Ωστόσο, κατά τη 
διαπραγµάτευση που προηγήθηκε της κατακύρωσης του διαγωνισµού, συµφωνήθηκε όπως η 
προµήθεια των αναλωσίµων γίνεται µε την αναπλήρωση ενός ελαχίστου αποθέµατος το οποίο θα 
πρέπει να διατηρείται και το οποίο είναι γνωστό στο ∆ιευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας καθώς και στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής είχε 
υποχρέωση να αναπληρώνει έγκαιρα το απόθεµα κατόπιν ειδοποίησης του, µετά το τέλος µιας 
εγχείρησης. Συµφωνήθηκε επίσης ότι σε περίπτωση που κάποιο είδος από το απόθεµα δε 
χρησιµοποιηθεί, τότε 6 µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης του, θα αντικαθίσταται από τον 
προµηθευτή µε άλλο, µεγαλύτερης διάρκειας ζωής. 

(vi) Στην επιστολή ανάθεσης του διαγωνισµού που στάληκε από της Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας (ΙΥΥ∆Υ) στις 8.12.2003, ζητήθηκε από τον προµηθευτή η παράδοση 
– εντός ενός µηνός – συγκεκριµένων ποσοτήτων για το καθένα από τα 52 συνολικά είδη που 
ανήκουν στις 10 κατηγορίες αναλωσίµων του διαγωνισµού, συνολικής αξίας 115.311 
Αµερικανικών δολαρίων. 

(vii) Από τα στοιχεία που υπήρχαν στους Φακέλους των ΙΥΥ∆Υ, φαίνεται ότι στη συνέχεια, η 
προµήθεια των αναλωσίµων γινόταν µε την αναπλήρωση του αποθέµατος, κατόπιν γραπτού 
αιτήµατος του ∆ιευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής προς το ∆ιευθυντή ΙΥΥ∆Υ, στο οποίο 
επισυναπτόταν ο κατάλογος αναλωσίµων, µε σηµειωµένες τις ποσότητες και τα είδη που είχαν 
χρησιµοποιηθεί πρόσφατα. 

(viii) Τον Οκτώβριο και Νοέµβριο 2007 (δηλ. λίγες ηµέρες προτού λήξει το συµβόλαιο), 
παραδόθηκαν στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας – µε 5 τµηµατικές παραδόσεις – µεγάλες 
ποσότητες διαφόρων ειδών αναλωσίµων, συνολικής αξίας 480.841 Αµερικανικών δολαρίων. 

(ix) Για την αναγκαιότητα των πιο πάνω αναλωσίµων, δεν εντοπίστηκε στους Φακέλους των 
ΙΥΥ∆Υ οποιαδήποτε γραπτό αίτηµα του ∆ιευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής για 
αναπλήρωση του αποθέµατος µε είδη που είχαν χρησιµοποιηθεί σε πρόσφατες επεµβάσεις, ούτε 
και επίσηµη γραπτή παραγγελία των ΙΥΥ∆Υ. Ο ∆ιευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής 
επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος δεν είχε δώσει τέτοια παραγγελία, προσθέτοντας ότι γνώριζε καλά τη 
σχετική πρόνοια της συµφωνίας για αναπλήρωση του αποθέµατος µόνο, µε είδη που είχαν 
χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, τα αναλώσιµα παραλήφθηκαν από 3-µελείς επιτροπές των ΙΥΥ∆Υ, και 
στις 20.12.2007 καταβλήθηκε το αντίστοιχο ποσό στον προµηθευτή, παρά το γεγονός ότι τα 
τιµολόγια του δεν είχαν πιστοποιηθεί από τον αρµόδιο συντονιστή του συµβολαίου και δεν 
συνοδεύονταν από τον ανάλογη γραπτή παραγγελία. 

(x) Στις 11.12.2007, ο ∆ιευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής ζήτησε από τη ∆ιευθύντρια 
των ΙΥΥ∆Υ την ανανέωση του συµβολαίου, ώστε να µην παρουσιαστούν ελλείψεις στα εν λόγω 
αναλώσιµα, αναφέροντας ότι το υφιστάµενο σύστηµα προµήθειας των αναλωσίµων (“Running 
Contract”) λειτούργησε πολύ καλά και εισηγείτο την υιοθέτηση του πιο πάνω συστήµατος και στο 
νέο συµβόλαιο. Σηµειώνεται ότι µε τις τελευταίες παραδόσεις, οι ποσότητες αρκετών ειδών 
αναλωσίµων κατέστησαν πολλαπλάσιες των προβλεπόµενων ποσοτήτων του αποθέµατος που 
συµφωνήθηκε να τηρείται. 

(xi) Το συµβόλαιο προέβλεπε ότι η διάρκεια ζωής των αναλωσίµων θα έπρεπε να είναι 
τουλάχιστον 24 µήνες από  την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Ωστόσο, από έλεγχο που έγινε 
στην αποθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
είχαν παραληφθεί ποσότητες αναλωσίµων µε µικρότερη διάρκεια ζωής. Συγκεκριµένα, είχαν 
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παραληφθεί εντός του 2007, 145 είδη συνολικής αξίας £27.000 περίπου, µε διάρκεια ζωής από 
12-23 µήνες (σε 13 διαφορετικές παραδόσεις). 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα το Μάιο 2008 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας 
όπως ερευνήσει τα θέµατα που εγείρονται και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για τα ακόλουθα: 

(i) Από ποιόν είχε υποβληθεί το αίτηµα και ποιός είχε εξουσιοδοτήσει την παραγγελία των 
αναλωσίµων αξίας 480.841 Αµερικανικών δολαρίων, που παραδόθηκαν λίγες µέρες πριν τη 
λήξη του συµβολαίου, εφ΄ όσον ο ∆ιευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής – ο οποίος 
είχε την αρµοδιότητα καθορισµού των αναγκών ως ο µόνος χρήστης των εν λόγω 
αναλωσίµων – επιβεβαίωσε ότι δεν είχε ζητήσει τις πιο πάνω ποσότητες. 

(ii) Ποιος ευθύνεται για την πληρωµή του ποσού των 480.841 Αµερικανικών δολαρίων προς 
εξόφληση των τιµολογίων του προµηθευτή, χωρίς αυτά να έχουν προηγουµένως 
πιστοποιηθεί από το συντονιστή του συµβολαίου και χωρίς να συνοδεύονται από επίσηµη 
παραγγελία των ΙΥΥ∆Υ.  

(iii) Τους λόγους για τους οποίους παραλαµβάνονταν αναλώσιµα µε µικρότερη διάρκεια ζωής 
από την προβλεπόµενη στο συµβόλαιο. 

(iv) Τα µέτρα που προτίθεται να πάρει ώστε να αξιοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης των 
αναλωσίµων το µεγάλο απόθεµα που δηµιουργήθηκε. 

Μίσθωση υπηρεσιών Συµβούλου Εντατικολόγου στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Κατόπιν ελέγχου που διεξήχθη από την Υπηρεσία µου 
σχετικά µε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη µίσθωση υπηρεσιών Συµβούλου 
Εντατικολόγου  στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το Φεβρουάριο 2006 πρόταση του Υπουργείου Υγείας για 
µίσθωση υπηρεσιών ενός Συµβούλου Εντατικολόγου για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, για περίοδο ενός έτους, έναντι δαπάνης που εκτιµάτο 
ότι θα ανερχόταν γύρω στις £40.000. Η διαδικασία που θα ακολουθείτο – σύµφωνα µε την έγκριση 
του Υπουργικού Συµβουλίου – ήταν η διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση της 
προκήρυξης, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του Νόµου. 

(β) Το Τµήµα προχώρησε τον Ιούνιο 2006 στην προκήρυξη προσφοράς, εφαρµόζοντας όµως 
την ανοικτή διαδικασία. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές, εκ των οποίων η µία µε βάση την έκθεση 
αξιολόγησης, δεν ικανοποιούσε τους όρους και κρίθηκε άκυρη. Η ανάθεση της σύµβασης έγινε στο 
µοναδικό προσφοροδότη που ικανοποιούσε τους όρους του διαγωνισµού, έναντι του ποσού των 
£37.500, για περίοδο ενός έτους (από 21.8.2006 µέχρι 20.8.2007). 

(γ) Μόλις 19 ηµέρες µετά την έναρξη του πιο πάνω συµβολαίου, αποφασίστηκε από επιτροπή 
του Τµήµατος, η οποία συνήλθε για να εξετάσει οδηγίες της Αναπληρώτριας ∆ιευθύντριας του 
Τµήµατος, η ουσιαστική τροποποίηση του συµβολαίου µε συµπερίληψη σε αυτό των δύο πιο κάτω 
νέων όρων: 

(i) Η σύµβαση να µπορεί να ανανεωθεί µε τους ίδιους όρους εάν τα δύο µέρη συµφωνήσουν 
προς τούτο, για ακόµη ένα χρόνο, και 

(ii) αποζηµίωση του συµβούλου σε έκτακτες (επιπρόσθετες) ανάγκες µε ηµερήσια αµοιβή 
£446,40. 

(δ) Το Τµήµα εξασκώντας το δικαίωµα που του παρείχαν οι πρόσθετοι όροι, προχώρησε τον 
Ιούνιο 2007 σε παράταση του πιο πάνω συµβολαίου µε τους ίδιους όρους, για περίοδο ενός (1) 
ακόµη έτους. 
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Ενόψει των πιο πάνω, τον Οκτώβριο 2007 ζήτησα από τη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος όπως 
ερευνήσει τα θέµατα που εγείρονται και ενηµερώσει την Υπηρεσία µου τους λόγους για τους 
οποίους: 

(α) Το Τµήµα προχώρησε σε ανανέωση της υφιστάµενης σύµβασης για ακόµη ένα έτος, ενώ η 
Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου προνοούσε µίσθωση των πιο πάνω υπηρεσιών για 
περίοδο ενός µόνο έτους. 

(β) Οι πιο πάνω ουσιώδεις αλλαγές του συµβολαίου δεν είχαν υποβληθεί στο αρµόδιο όργανο 
για έγκριση (το οποίο είναι η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων). 

(γ) Το Τµήµα προκήρυξε το διαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία, ενώ το Υπουργικό Συµβούλιο 
είχε εγκρίνει την Πρόταση του Υπουργείου Υγείας για εφαρµογή της διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση. 

Ζήτησα επίσης να ενηµερωθώ κατά πόσον προκύπτουν ευθύνες για τους πιο πάνω χειρισµούς 
που έγιναν. 

Η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος µε πληροφόρησε τον Απρίλιο 2008 ότι η µη εξασφάλιση της έγκρισης 
του αρµοδίου οργάνου για τις εν λόγω αλλαγές οφείλεται σε παρερµηνεία των προνοιών των 
σχετικών Κανονισµών από την Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και ότι οι αλλαγές 
είχαν απώτερο σκοπό να µην υποβαθµιστεί η λειτουργικότητα της ΜΕΘ µε µια ενδεχόµενη αλλαγή 
του συµβούλου.  

Η απάντηση της ∆ιευθύντριας του Τµήµατος δεν θεωρείται ικανοποιητική κατά την άποψή µου, εφ΄ 
όσον αφ΄ ενός µεν δε δίδονται εξηγήσεις σε όλα τα θέµατα που ηγέρθησαν, αφ΄ ετέρου δε οι λόγοι 
που προβάλλονται δεν δικαιολογούν τους χειρισµούς που έγιναν. 

Προσφορά αρ. Σ.Υ. 32/08 για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Εντατικολόγου 
πολυδύναµης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού.  Τον Ιούλιο 
2008 οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας προκήρυξαν τον πιο πάνω διαγωνισµό 
– του οποίου η εκτίµηση δαπάνης ήταν 222.120 Ευρώ – χωρίς να δηµοσιεύσουν την προκήρυξη 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς να κοινοποιήσουν τα έγγραφα του 
διαγωνισµού στην Υπηρεσία µου, παραβιάζοντας τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας περί προσφορών. 
Από τη µετέπειτα µελέτη των εγγράφων του διαγωνισµού, και αφού στο µεταξύ η περίοδος 
υποβολής των προσφορών είχε λήξει και είχε υποβληθεί µόνο µια προσφορά (από το σύµβουλο 
εντατικολόγο που είχε κερδίσει το διαγωνισµό για τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας), η 
Υπηρεσία µου διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

(i) Στα έγγραφα του διαγωνισµού είχαν περιληφθεί πολύ περιοριστικοί όροι όσον αφορά τα 
απαιτούµενα προσόντα του συµβούλου. 

(ii) ∆ύο από τους εν λόγω όρους ήσαν επιπρόσθετοι των όρων του προηγούµενου διαγωνισµού 
(για το σύµβουλο εντατικολόγο του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας), στον οποίο η συµµετοχή 
ήταν περιορισµένη, εφ΄ όσον υποβλήθηκαν δύο προσφορές εκ των οποίων µόνο η µία πληρούσε 
τους όρους του διαγωνισµού. 

(iii) Ενώ το ποσό του υφισταµένου συµβολαίου για το σύµβουλο εντατικολόγο του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας ανέρχεται σε 64.073 Ευρώ (£37.500) το χρόνο, η εκτίµηση δαπάνης που 
δόθηκε για την παροχή παρόµοιων υπηρεσιών για τη ΜΕΘ Λεµεσού, στα πλαίσια του παρόντος 
διαγωνισµού, είναι πολύ ψηλότερη και ανέρχεται σε 111.060 Ευρώ (£65.000) το χρόνο. 

(iv) Το υφιστάµενο συµβόλαιο (του συµβούλου εντατικολόγου για τη ΜΕΘ του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας) περιλαµβάνει πρόνοια όπως ο σύµβουλος παρέχει υπηρεσίες 7 µέρες το 
µήνα από τις 7:30 π.µ. – 2:30 µ.µ. ή και πέραν του πιο πάνω ωραρίου εάν χρειάζεται, χωρίς 
επιπλέον αµοιβή. Επίσης προβλέπεται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για µετακόµιση της 
ΜΕΘ από το παλαιό στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. Στον παρόντα διαγωνισµό για το 
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σύµβουλο εντατικολόγο της ΜΕΘ του Νοσοκοµείου Λεµεσού, ενώ δεν υπάρχουν οι εν λόγω 
απαιτήσεις, ωστόσο η εκτίµηση δαπάνης είναι κατά 73,3% ψηλότερη του ποσού της αµοιβής του 
συµβούλου εντατικολόγου για τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα τον Αύγουστο 2008 από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Υγείας, όπως ερευνήσει τα θέµατα που εγείρονται και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου τα 
ακόλουθα: 

(i) Τους λόγους για τους οποίους δεν ακολουθήθηκαν στην προκειµένη περίπτωση οι πρόνοιες 
της Νοµοθεσίας για τις προσφορές. 

(ii) Τους λόγους για τους οποίους περιλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισµού νέοι 
επιπρόσθετοι περιοριστικοί όροι. 

(iii) Την αιτιολόγηση του ύψους του ποσού της εκτίµησης δαπάνης. 

(iv) Κατά πόσον έχει συµπληρωθεί η εκπαίδευση των Κυπρίων ιατρών που εργάζονται στις ΜΕΘ 
των νοσοκοµείων µας και τους έχει χορηγηθεί ο τίτλος ειδικότητας στην εντατικολογία, στα πλαίσια 
των προνοιών του συµβολαίου για το σύµβουλο εντατικολόγο του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας. 

Τελικά, η προσφορά ακυρώθηκε το Σεπτέµβριο 2008 από το Συµβούλιο Προσφορών του 
Υπουργείου Υγείας. 

Προσφορά αρ. Σ.Υ.07/07 για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ακτινολογικών 
µηχανηµάτων.  Το Τµήµα προκήρυξε το Μάρτιο 2007 ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση ακτινολογικών µηχανηµάτων ο οποίος έληγε τον Ιούλιο 2007. Από 
έλεγχο που διεξήγαγε το Μάρτιο 2008 η Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκε ότι µε βάση τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, η διάρκεια ισχύος των προσφορών ήταν 5 µήνες και µε έγκριση του Συµβουλίου 
Προσφορών του Υπουργείου Υγείας δόθηκε παράταση για 3 επιπλέον µήνες, ενώ σύµφωνα µε τις 
σχετικές πρόνοιες των Κανονισµών Προσφορών, στις περιπτώσεις των συνήθων συµβάσεων – 
όπως η προκειµένη – η ισχύς της προσφοράς µπορούσε να παραταθεί για ακόµη ένα µήνα 
κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Συµβουλίου Προσφορών, ενώ για οποιαδήποτε άλλη 
παράταση πέραν της πιο πάνω, χρειαζόταν η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου. Νέο αίτηµα 
του Τµήµατος για έγκριση περαιτέρω παράτασης της ισχύος των προσφορών, είχε απορριφθεί το 
Φεβρουάριο 2008 από τον αντιπρόσωπο του Προέδρου του Συµβουλίου Προσφορών. Επίσης, 
διαπιστώθηκε ότι µέχρι την ηµέρα του ελέγχου (8 περίπου µήνες µετά την υποβολή των 
προσφορών), δεν είχε ετοιµαστεί και υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης των προσφορών, για λήψη 
απόφασης από το Συµβούλιο Προσφορών, ενώ σύµφωνα µε εγκύκλιο της Αρµόδιας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πρέπει να  ολοκληρώνεται 
εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής των, και σε  περίπτωση που αυτό δεν είναι 
κατορθωτό, θα πρέπει να ζητείταιί η έγγραφη εξουσιοδότηση του αρµόδιου Υπουργού για 
παράταση άλλων 30 ηµερών.  Για περαιτέρω παράταση της περιόδου αξιολόγησης πρέπει να 
υποβάλλεται πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο.  Τέλος, προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης και η απόφαση για κατακύρωση της προσφοράς θα πρέπει να συµπληρώνεται 
τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου ισχύος των προσφορών.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα εξηγήσεις από τη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος για τα θέµατα που 
εγείρονται και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση που θα 
προκύψει στην αγορά του εξοπλισµού, εξ αιτίας χειρισµών που έγιναν. 

Σηµειώνεται ότι παρόµοιου χειρισµού έτυχε και ο διαγωνισµός µε αρ.Σ.Υ.02/07 για την προµήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση αναισθησιολογικών µηχανηµάτων. 

Τελικά, η διάρκεια ισχύος των δύο πιο πάνω προσφορών έληξε και ως εκ τούτου οι διαγωνισµοί 
ακυρώθηκαν. 
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Προσφορά για την προµήθεια ολικής αρθροπλαστικής γονάτου κινητής πλατφόρµας 
(Σ.Υ.17/04 και Γ.Τ.119/06).  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας (ΙΥΥ∆Υ) 
κατακύρωσαν, στον ίδιο ανάδοχο, δύο συµβάσεις για την προµήθεια ολικής αρθροπλαστικής 
γονάτου κινητής πλατφόρµας (Σ.Υ.17/04 και Γ.Τ.119/06), τον Αύγουστο 2005 και τον Οκτώβριο 
2006 αντίστοιχα. Το Μάρτιο 2008, ο εν λόγω ανάδοχος απέστειλε επιστολή στο Γενικό Λογιστή της 
∆ηµοκρατίας, µε την οποία τον πληροφορούσε ότι η παράδοση µέρους των υλικών των πιο πάνω 
συµβάσεων, που περιλαµβάνονταν σε παραγγελία που του στάληκε από τις ΙΥΥ∆Υ τον Ιούνιο 
2008, δεν κατέστη δυνατή, επειδή όπως τον πληροφόρησε ο υπεύθυνος του χειρουργείου για το 
οποίο προορίζονταν, δεν υπήρχε διαθέσιµος χώρος. Ο αρµόδιος λειτουργός για τις προµήθειες 
αναλωσίµων του Υπουργείου Υγείας ζήτησε από τον ανάδοχο – για διευκόλυνση της κατάστασης – 
όπως κρατήσει τα υλικά σε δικό του χώρο και τα παραδίδει σταδιακά, διευθέτηση την οποία ο 
ανάδοχος αποδέχτηκε. Σύµφωνα επίσης µε την πιο πάνω επιστολή του αναδόχου, οι ΙΥΥ∆Υ 
αρνούνται να του πληρώσουν την αξία µέρους της παραγγελίας των αναλωσίµων, λόγω του ότι – 
εξ αιτίας της πιο πάνω διευθέτησης - τα παρέδωσε µετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας του 
συµβολαίου, ενώ τα υπόλοιπα αναλώσιµα της παραγγελίας έχουν µείνει στις αποθήκες του. Τον 
Απρίλιο 2008, ο Γενικός Λογιστής της ∆ηµοκρατίας ζήτησε από τη ∆ιευθύντρια των ΙΥΥ∆Υ όπως 
του υποβάλει το συντοµότερο δυνατό σχετική έκθεση γεγονότων µε τις απόψεις της. Ενόψει των 
πιο πάνω, ζήτησα από τη ∆ιευθύντρια των ΙΥ&Υ∆Υ όπως η πιο πάνω έκθεση κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία µου, και παράλληλα ζήτησα να µε πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Τις ποσότητες και ηµεροµηνίες παράδοσης των υλικών που έχουν παραληφθεί και πληρωθεί 
για το κάθε είδος των δύο συµβολαίων ξεχωριστά. 

(β) Τις ποσότητες των υλικών που έχουν παραγγελθεί αλλά δεν έχουν παραληφθεί, και τους 
λόγους για τους οποίους δεν παραλήφθηκαν. 

(γ) Κατά πόσον υπάρχουν ποσότητες των πιο πάνω υλικών που ενώ έχουν παραδοθεί, εκκρεµεί 
η πληρωµή τους, παραθέτοντας τις λεπτοµέρειες για τον αριθµό των ειδών και τους λόγους της µη 
πληρωµής τους. 

(δ) Τις ποσότητες των ειδών των δύο συµβολαίων που δεν έχουν παραγγελθεί. 

(ε) Τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονταν οι ανάγκες των κρατικών νοσηλευτηρίων σε είδη 
της προσφοράς αρ.Σ.Υ.17/04 (που δεν είχαν παραγγελθεί µε τη µετέπειτα προσφορά αρ. Γ.Τ. 
119/06), για το διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη της προσφοράς, δηλ. τον Αύγουστο 2007, 
µέχρι το ∆εκέµβριο 2007 που έγινε η ανάθεση της νέας σύµβασης για την προµήθεια των εν λόγω 
αναλωσίµων.  

Προσφορά αρ. Γ.Τ. 59/08 για την προµήθεια συστήµατος ελέγχου πρόσβασης για το 
εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας.   Το Τµήµα προκήρυξε το 
Μάιο 2008 ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος ελέγχου πρόσβασης για το 
εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. Από τη µελέτη των εγγράφων του 
διαγωνισµού που στάληκαν στην Υπηρεσία µου, διαπιστώθηκε ότι οι πρόνοιες τους αφορούσαν 
στην αγορά ιατρικών υλικών/αναλωσίµων και η διατύπωση/περιγραφή που χρησιµοποιήθηκε 
καθώς και το περιεχόµενο τους, τα καθιστούσε ακατάλληλα για το συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
Ενόψει των πιο πάνω, εισηγήθηκα τον Ιούνιο 2008 στη ∆ιευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας, όπως αποταθεί στο αρµόδιο Κυβερνητικό Τµήµα για την αγορά, 
εγκατάσταση και συντήρηση τέτοιου είδους συστηµάτων (Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών), από το οποίο να ζητήσει όπως ετοιµάσει τη µελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισµού. 
Ένας επιπρόσθετος λόγος για την ανάθεση στο Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών της 
ετοιµασίας της µελέτης και των εγγράφων του διαγωνισµού, ήταν και το γεγονός ότι το πιο πάνω 
Τµήµα έχει την ευθύνη παρακολούθησης του συµβολαίου συντήρησης των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, µέρος των οποίων θα αποτελεί και το 
σύστηµα ελέγχου πρόσβασης. 
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Η ∆ιευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας, υιοθετώντας τις 
εισηγήσεις µου, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού και ταυτόχρονα ζήτησε από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών όπως προχωρήσει στην εκπόνηση της µελέτης, στην 
ετοιµασία των εγγράφων και στην προκήρυξη νέου διαγωνισµού. 

Στέγη Αγίου Χαραλάµπους. 

Ιστορικό.  Με βάση τον περί Λεπρών Νόµο αρ. 4 του 1891, ρυθµίζεται η ίδρυση και λειτουργία 
ασύλου (λεπροκοµείο), για την παροχή ιατρικής και άλλης φροντίδας σε χανσενικούς.  Το άσυλο 
λειτουργεί σε  δασική γη στη Λάρνακα, ως «Στέγη Άγιος Χαράλαµπος». 

Ασθενείς.  Με την πάροδο του χρόνου ο αριθµός των ασθενών που παραµένουν στη Στέγη 
µειώθηκε σηµαντικά, µε αποτέλεσµα σήµερα στη Στέγη να παραµένουν µόνο 3 ασθενείς. 

Προσωπικό.  Στη Στέγη απασχολούνται 3 νοσηλευτές και 9 ωροµίσθιοι. 

∆απάνες λειτουργίας.  Οι δαπάνες λειτουργίας της Στέγης ανήλθαν κατά το 2007 στις £262.287 
και αφορά σε πληρωµή εργατικών (£139.977) σε επιδόµατα Χανσενικών (£110.744) και σε άλλα 
έξοδα (£11.566).  Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα για τη µισθοδοσία των τριών 
νοσηλευτών, η οποία καλύπτεται από κονδύλι του Υπουργείου Υγείας. 

Επαναξιολόγηση της λειτουργίας της Στέγης.  Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, έγινε 
επανειλληµένα η εισήγηση όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο επαναξιολόγησης της λειτουργίας της 
Στέγης και αξιοποίησης του υφιστάµενου προσωπικού και των εγκαταστάσεών της.  

Κατοικία ∆ιευθυντή.  Η κατοικία στην οποία διέµενε ο ∆ιευθυντής της Στέγης, η θέση του οποίου 
καταργήθηκε το 1998,  συνεχίζει να συντηρείται και να εξοπλίζεται µε δαπάνες που βαρύνουν τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό και να χρησιµοποιείται τα Σαββατοκυρίακα από µέλος του προσωπικού 
των Ιατρικών Υπηρεσιών. 

H Υπηρεσία µου, τον Απρίλιο 2006, µε επιστολή της, εισηγήθηκε όπως, µέχρι την επαναξιολόγηση 
της λειτουργίας της Στέγης, εξεταστεί το ενδεχόµενο ορθολογιστικής αξιοποίησης της κατοικίας, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.767, ηµερ. 
15.10.2003, που διέπει τη διάθεση ιδιόκτητων κυβερνητικών κτιρίων/κατοικιών.  Μέχρι σήµερα, δεν 
υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

Λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου.  Η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του νέου Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας έγινε τον Οκτώβριο 2006.  Υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην έναρξη 
της λειτουργίας του λόγω των καθυστερήσεων στην αποπεράτωση κατασκευαστικών εργασιών και 
στην προµήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισµού.  Καθυστέρηση παρατηρείται και στο 
έργο της µηχανογράφησης. 

Η Υπηρεσία µου είχε κατ’ επανάληψη αναφερθεί, µε σχετικές επιστολές της, στο θέµα των 
καθυστερήσεων και στο γεγονός ότι µια τεράστια κρατική επένδυση κτιριακών, µηχανολογικών και 
ιατρικών εγκαταστάσεων παρέµενε σε αδράνεια, ενώ οι συµβατικές περίοδοι συντήρησης και 
εγγύησης είχαν αρχίσει µε τις συνεπαγόµενες οικονοµικές επιπτώσεις σε βάρος του ∆ηµοσίου. 

Προµήθεια, εγκατάσταση και εφαρµογή ολοκληρωµένου µηχανογραφηµένου συστήµατος. 

(α) Η συµφωνία για την προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου λογισµικού και µηχανογραφικού 
εξοπλισµού στο νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας υπογράφηκε στις 24.11.2006, µε ηµεροµηνία 
έναρξης του έργου τις 3.1.2007, διάρκεια υλοποίησης 12 µήνες και κόστος £11.324.925. Ωστόσο, λόγω 
διαφόρων προβληµάτων και καθυστερήσεων που υπήρξαν, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων έχει εγκρίνει την παράταση της συµφωνίας µέχρι τις 2.1.2009. 

Τα κυριότερα προβλήµατα, σύµφωνα µε την έκθεση προόδου του έργου, Αύγουστος – 
Σεπτέµβριος 2007, εντοπίζονται στα πιο κάτω: 
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(i) Καθυστέρηση στον έλεγχο των παραδοτέων του συστήµατος. 

(ii) Για τα Κέντρα Υγείας της Επαρχίας Λευκωσίας, διαδικαστικά προβλήµατα εφαρµογής του 
συστήµατος και ιδιαίτερα των υποσυστηµάτων που άπτονται της οικονοµικής πλευράς και 
κυρίως της τιµολόγησης. 

(iii) Καθυστέρηση στην ετοιµασία µελέτης τηλεπικοινωνιακού δικτύου για τη διασύνδεση των 
Κέντρων Υγείας µε τα Νοσοκοµεία. 

(iv) Απασχόληση ανεπαρκούς αριθµού προσωπικού για την εφαρµογή και λειτουργία του 
συστήµατος. 

(v) Καθυστέρηση στην εφαρµογή της κωδικοποίησης των νόσων και διαγνώσεων σύµφωνα µε 
τη διεθνή πρότυπη κωδικοποίηση ICD-10 του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 

(vi) Καθυστέρηση στην κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των αναλώσιµων τόσο των Ιατρικών 
Υπηρεσιών όσο και των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών. 

(β) Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην κατακύρωση και εφαρµογή του 
ολοκληρωµένου µηχανογραφηµένου συστήµατος στο νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, η Οµάδα 
∆ιεύθυνσης του Νοσοκοµείου προχώρησε στην εφαρµογή εναλλακτικού σχεδίου δράσης για κάλυψη 
των βασικών αναγκών του Νοσοκοµείου.  Το σχέδιο αποτελείται από τέσσερα υποσυστήµατα, τα 
οποία άρχισαν να λειτουργούν. 

(γ) Από σχετική παρουσίαση που έγινε από τον ανάδοχο του έργου για την  εκτελεσθείσα 
εργασία, αναφέρθηκε ότι η πρώτη φάση του έργου αναµένετο να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε 
εφαρµογή το δεύτερο τρίµηνο του 2008.  Σε αυτή περιλαµβάνονταν τα υποσυστήµατα:  

- ∆ιαχείριση Ασθενών. 

- ∆ιαχείριση Εντολών. 

- Κλινικά Εργαστήρια. 

- Ραδιολογία. 

- Τιµολόγηση και  

- Οικονοµική διαχείριση και κοστολόγηση υπηρεσιών. 

Ωστόσο όπως πληροφορήθηκα λειτούργησαν µόνο τα υποσυστήµατα ∆ιαχείρισης Ασθενών και 
Τιµολόγησης. 

Αναξιοποίητος ιατρικός εξοπλισµός. 

(α) Στο Νευροφυσιολογικό Τµήµα υπάρχουν 4 ηλεκτροεγκεφαλογράφοι, 2 κινητοί ηλεκτροεγκελογράφοι, 1 
ηλεκτροεγκεφαλογράφος ασθενοφόρου και 1 ηλεκτροµυογράφος. 

Από τον εν λόγω εξοπλισµό χρησιµοποιούνται δύο ηλεκτροεγκεφαλογράφοι και ένας κινητός 
ηλεκτροεγκεφαλογράφος, ενώ ένας ηλεκτροεγκεφαλογράφος µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο 
Λάρνακας.  Ο υπόλοιπος εξοπλισµός παραµένει αναξιοποίητος, ενώ τα συµβόλαια συντήρησης 
συντρέχουν. 

(β) Αναξιοποίητο παραµένει µέχρι σήµερα το ροµποτικό σύστηµα το οποίο έχει εγκατασταθεί 
από τον Ιανουάριο του 2006 στο φαρµακείο του Νοσοκοµείου, το κόστος αγοράς του οποίου 
ανήλθε σε περίπου £130.000. Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή των Φαρµακευτικών 
Υπηρεσιών, για να είναι δυνατή η λειτουργία του απαιτείται επέκταση και αναβάθµιση του 
συστήµατος µε επιπλέον κόστος περίπου £75.000, καθώς επίσης και σύνδεση του λογισµικού του 
ροµποτικού συστήµατος µε το λογισµικό σύστηµα τήρησης αποθήκης (για την οποία δεν έχει γίνει 
εκτίµηση του κόστους). 
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(γ) Αναξιοποίητος εξοπλισµός εντοπίστηκε και στην αποθήκη του Νοσοκοµείου. 

Συντήρηση ιατρικού και άλλου εξοπλισµού. 

(α) Για µέρος του ιατρικού εξοπλισµού ο οποίος έχει αγοραστεί, τα συµβόλαια συντήρησης του 
τέθηκαν σε εφαρµογή αµέσως µετά την εγκατάσταση και παραλαβή του, µε βάση τις πρόνοιες των 
συµβολαίων αγοράς του, αλλά παρέµενε αχρησιµοποίητος λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη 
λειτουργίας του Νοσοκοµείου, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να επιβαρυνθεί αχρείαστα µε το 
προβλεπόµενο κόστος για τη συντήρηση. 

Όπως ενδεικτικά αναφέρεται, ο αξονικός τοµογράφος, ο µαγνητικός τοµογράφος και οι δύο 
αγγειογράφοι, παρόλο ότι δεν είχαν χρησιµοποιηθεί µέχρι την 21.9.2006, 21.11.2006 και τις 
12.10.2006, αντίστοιχα, εντούτοις τα συµβόλαια συντήρησής τους είχαν τεθεί σε εφαρµογή από το 
Νοέµβριο (αξονικός) και ∆εκέµβριο (µαγνητικός και αγγειογράφοι) του 2004.  Το κόστος των πιο 
πάνω συµβολαίων για τον πρώτο χρόνο συντήρησης (δηλαδή για το έτος 2005) περιλαµβανόταν 
στο κόστος αγοράς του εξοπλισµού, ενώ για το δεύτερο χρόνο (δηλαδή για το έτος 2006), ανήλθε 
σε €70.646, €48.000 και €90.914, αντίστοιχα. 

(β) Λόγω ετεροχρονισµού των ηµεροµηνιών παράδοσης και παραλαβής του ιατρικού 
εξοπλισµού, για τα Νοσοκοµεία Λευκωσίας και Αµµοχώστου, σε πέντε περιπτώσεις υπήρξε 
διαφωνία αναφορικά µε το χρόνο έναρξης των συµβάσεων συντήρησης. 

Το θέµα υποβλήθηκε στην Τµηµατική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.  Κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε τους ανάδοχους των έργων αποφασίστηκε η προώθηση του θέµατος στην 
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων µε συµβιβαστική εισήγηση για καταβολή 
αποζηµίωσης εκ µέρους της Κυβέρνησης του ποσού των €111.207 (€78.650 για το Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας και €32.557 για το Νοσοκοµείο Αµµοχώστου) µετά την έγκριση της οποίας τα εν λόγω 
ποσά καταβλήθηκαν στους αναδόχους των έργων. 

∆ιαχείριση ραντεβού και χρόνος αναµονής για χειρουργικές επεµβάσεις και ιατρικές εξετάσεις. 

(α) Εντοπίστηκαν προβλήµατα στη διαχείριση των ραντεβού για εξετάσεις και διαπιστώνονται 
σοβαρές καθυστερήσεις στην παροχή ιατρικών εξετάσεων από ορισµένα Τµήµατα του 
Νοσοκοµείου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλες λίστες αναµονής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγµατα: 

(i) Εξέταση για Μαγνητική Τοµογραφία.  ∆εν τηρείται µητρώο στο οποίο να καταχωρίζονται 
τα παραπεµπτικά ασθενών κατά χρονολογική σειρά της παραλαβής τους στο Τµήµα, χωρίς να 
είναι έτσι εφικτή η διασφάλιση της  σειράς προτεραιότητας, και µε κίνδυνο να µην οριστεί 
ηµεροµηνία εξέτασης ασθενών µετά από τυχόν απώλειες των παραπεµπτικών. 

 Έγινε εισήγηση όπως δηµιουργηθεί σχετικό µητρώο.  

(ii) Νευροφυσιολογικό Τµήµα – Εξέταση εγκεφαλογραφήµατος.  Σύµφωνα µε µητρώο που 
τηρείται στο Τµήµα, διαπιστώθηκε ότι η λίστα αναµονής κατά την περίοδο του ελέγχου 
(Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2007), αφορούσε σε ασθενείς για τους οποίους η αναµονή 
χρονολογείται από το 2006. 

(iii) Τµήµα Ραδιοϊσοτόπων – Εξέταση για σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου.   

• Σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος µέχρι 4.9.2007 εκκρεµούσαν για εξέταση 475 ασθενείς 
από το 2005, 496 από το 2006 και 435 για το 2007.  Σηµειώνεται ότι λόγω του µεγάλου 
χρονικού διαστήµατος που έχει ήδη µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία παραποµπής τους, 
υπάρχει το ενδεχόµενο ασθενείς να προσέφυγαν στον ιδιωτικό τοµέα και οι λίστες αναµονής να 
µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.  

• ∆εν υπάρχει ένδειξη για τον τρόπο επιλογής των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται στην 
εξέταση, ούτε φαίνεται να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. 
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• Αριθµός ασθενών παραπεµπόταν για εξέταση σε ιδιωτικό κέντρο χωρίς να υπάρχει ένδειξη 
για τον τρόπο επιλογής τους. 

Με στόχο την υιοθέτηση ενός διάφανου συστήµατος, που να διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των 
πολιτών, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως σε όλα τα Τµήµατα παροχής ιατρικών εξετάσεων του 
Νοσοκοµείου καθοριστούν διαδικασίες σειράς προώθησης των περιστατικών και κριτήρια για τις 
προτεραιότητες και όπως τηρούνται κατάλληλα στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρχει ένδειξη τόσο της σειράς 
προτεραιότητας των ασθενών όσο και της παράκαµψής της. 

(β) Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στο Νοσοκοµείο, ο χρόνος αναµονής ασθενών για 
πολλούς τύπους χειρουργικών επεµβάσεων και ιατρικών εξετάσεων είναι ιδιαίτερα µεγάλος.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

(i) Στο Τµήµα Ορθοπεδικής, ο χρόνος αναµονής για χειρουργικές επεµβάσεις αρθροπλαστικής 
γόνατος και ισχίου ανέρχεται σε περισσότερο από δύο χρόνια και για τις υπόλοιπες επεµβάσεις σε 
ενάµισι χρόνο, ενώ για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία απαιτείται χρόνος 5 µηνών. 

(ii) Για τη διενέργεια ακτινολογικών υπερηχογραφηµάτων απαιτείται χρόνος 9 µηνών. 

(iii) Για εξετάσεις ECHO και για αγγειογραφήµατα στο Τµήµα Καρδιολογίας υπάρχει χρόνος 
αναµονής 5,5 µηνών και ενός χρόνου, αντίστοιχα. 

Αποθηκευτικοί χώροι.  Οι αποθηκευτικοί χώροι είχαν αρχικά προγραµµατιστεί για χωρητικότητα 
περί των 100.000 ιατρικών φακέλων ενώ σήµερα υπάρχουν σε χρήση,  περί τους 150.000 
φάκελοι. 

∆ιαπιστώθηκε ότι, από το ∆εκέµβριο 2006, υποβλήθηκε αίτηµα προς τις Ιατρικές Υπηρεσίες, για 
την αγορά επιπρόσθετων συστηµάτων αρχειοθέτησης, καθώς και άλλων µεταλλικών ραφιών, 
χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να καταστεί δυνατή η αγορά τους.   

Αρχείο παλαιού Νοσοκοµείου.  Το Αρχείο το οποίο µεταφέρθηκε από το παλαιό Νοσοκοµείο και 
αφορά σε συγκεκριµένες κλινικές, είναι τοποθετηµένο σε αποθήκη στο υπόγειο του νέου 
Νοσοκοµείου, αλλά δεν είναι απόλυτα τακτοποιηµένο και ταξινοµηµένο σε ράφια για εύκολη 
πρόσβαση και εντοπισµό.  Το υπόλοιπο και µεγαλύτερο µέρος του Αρχείου εξακολουθεί να 
παραµένει µέσα σε χάρτινα κιβώτια, όπως είχε µεταφερθεί από το παλαιό Νοσοκοµείο, σε 
αποθήκη στον υπόγειο χώρο στάθµευσης του νοσοκοµείου και σε τρία εµπορευµατοκιβώτια που 
αγοράστηκαν για το σκοπό αυτό και τα οποία είναι τοποθετηµένα στο γύρο χώρο του νέου 
Νοσοκοµείου.  

Σηµειώνεται ότι, για να εξεταστούν ή για να χειρουργηθούν ασθενείς µε συγκεκριµένα ιατρικά 
προβλήµατα υγείας, απαιτούνται οι καρδιολογικοί φάκελοι, τα φιλµς, οι κασέτες, οι παλιοί ιατρικοί 
φάκελοι (admissions) κ.λπ.. Η καθυστέρηση στην ανεύρεσή τους, ή ο µη εντοπισµός τους, 
ενδεχοµένως να αποβαίνει σε βάρος της θεραπείας των ασθενών. 

∆ιακίνηση φακέλων ασθενών.  Λόγω του µεγάλου αριθµού των φακέλων που διακινούνται 
(καθηµερινά 1000 – 1200 ιατρικοί φάκελοι) και της στενότητας χώρου στο Αρχείο συχνά 
παρουσιάζονται προβλήµατα µη έγκαιρης ανεύρεσης και εντοπισµού φακέλων µε αποτέλεσµα την 
ταλαιπωρία των ασθενών.  

Αποτεφρωτήρας Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Στο συµβόλαιο ανέγερσης του Νέου 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας περιλαµβανόταν η αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση του 
εξοπλισµού, καθώς και η κατασκευή του αναγκαίου κτιρίου για την αποτέφρωση των κλινικών 
αποβλήτων. 

Για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του αποτεφρωτήρα, τέθηκε ως όρος από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης/καταγραφής 
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των εκποµπών καυσαερίων.  Ως αποτέλεσµα, αποφασίστηκε τον Αύγουστο 2003 να ανατεθεί στον 
εργολάβο η αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση του επιπρόσθετου εξοπλισµού. 

Το κόστος των εργασιών που έχουν µέχρι σήµερα εκτελεστεί, καθώς και του εξοπλισµού που έχει 
αγοραστεί και εγκατασταθεί, ανέρχεται συνολικά στις περίπου £725.000 και σ΄ αυτό 
περιλαµβάνονται: 

(α)  Κτιριακές εγκαταστάσεις: £160.000 

(β)  Εξοπλισµός αποτεφρωτήρα: £157.000 

(γ)  Σύστηµα παρακολούθησης/καταγραφής εκποµπών καυσαερίων: £258.000 

(δ) Σύστηµα τροφοδοσίας, εναλλάκτης θερµότητας για εκµετάλλευση της θερµικής ενέργειας και 
µετακίνηση του φουγάρου (επιπλέον εργασίες και εξοπλισµός που ανατέθηκαν στον εργολάβο): 
£150.000. 

Τον Ιούλιο 2004, Υπουργική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη µεταφορά του αποτεφρωτήρα στο 
χώρο που θα επιλεγεί από το Υπουργικό Συµβούλιο για τη δηµιουργία του Κεντρικού Σταθµού 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 

Ενόψει των πιο πάνω, από τον Απρίλιο 2003 ανατέθηκε η διαχείριση των κλινικών αποβλήτων των 
Κρατικών Νοσοκοµείων σε ιδιωτική εταιρεία, έναντι £125.000 για ένα χρόνο. 

Η σύµβαση ανανεώθηκε για την περίοδο 1.7.2004-30.6.2006 έναντι £213.000 ετησίως.  Για την 
περίοδο 1.7.2006-30.6.2008 υπογράφηκε νέα σύµβαση µε την ίδια εταιρεία ύψους £495.000 
ετησίως, και µετά από διαπραγµάτευση, υπογράφηκε νέα σύµβαση ύψους €845.757 (£495.000) µε 
ισχύ 1.7.2008-1.8.2009. 

Το θέµα της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα απασχόλησε επανειληµµένα την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών.  Κατά τη 
συζήτηση του θέµατος στην πιο πάνω Επιτροπή, αναφέρθηκε από τα αρµόδια Τµήµατα ότι το 
θέµα της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα επανεξετάζεται από διυπουργική επιτροπή στην οποία το 
∆εκέµβριο 2007 υποβλήθηκε έκθεση εµπειρογνωµόνων, για µελέτη/σύγκριση διαφόρων επιλογών 
που υπάρχουν.  Αναµένεται η λήψη τελικής απόφασης. 

Νοσοκοµείο Λεµεσού. 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναµίες και λειτουργικά 
προβλήµατα παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυσή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται 
αδυναµίες στην παρακολούθηση της είσπραξης νοσηλίων και τελών, στις κοστολογήσεις και 
υπολογισµούς πληρωτέων τελών, στη διεκπεραίωση καθυστερηµένων εργασιών και στη 
διαχείριση αναλωσίµων.  Η προσφορά νέων υπηρεσιών (Ογκολογικός θάλαµος, Αγγειογραφίες) 
αλλά και η µεταφορά κονδυλίων από το Υπουργείο Υγείας και Ιατρικές Υπηρεσίες (κονδύλια 
υπερωριών και εσόδων),  είχε ως αποτέλεσµα την επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων 
προβληµάτων. 

Αναξιοποίητος εξοπλισµός. Ηλεκτροεγκεφαλογράφος που παραλήφθηκε τις αρχές του 2006, για 
τη λειτουργία του οποίου απαιτείται κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου στον οποίο θα 
εγκατασταθεί, καθώς επίσης και τοποθέτηση Τεχνικού για το χειρισµό του, παραµένει µέχρι 
σήµερα σε αδράνεια ενώ το συµβόλαιο συντήρησης του συντρέχει από το 2006. 

Σύστηµα διαχείρισης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού κτιρίου.  Σύµφωνα µε το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, το εν λόγω σύστηµα είναι παλαιού τύπου και, λόγω έλλειψης 
ανταλλακτικών υπήρχε ο κίνδυνος ανά πάσα στιγµή να τεθεί εκτός λειτουργίας µε όλες τις πιθανές 
επιπτώσεις.  Παρόλο ότι είχε ζητηθεί η αντικατάσταση του από το 2002, εντούτοις σχετική πρόνοια 
στον Προϋπολογισµό συµπεριλήφθηκε µόλις το 2007, χωρίς όµως να έχει προωθηθεί 
οποιαδήποτε σχετική διαδικασία µέχρι την ετοιµασία της Έκθεσης αυτής. 
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Σύστηµα Πυρανίχνευσης.  Η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για αντικατάσταση του 
Συστήµατος Πυρανίχνευσης του Νοσοκοµείου, το οποίο ευρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 
10.12.2004, άρχισε µε µεγάλη καθυστέρηση, στις 28.2.2008.  Σηµειώνεται ότι το κόστος 
αντικατάστασης του συστήµατος υπολογίζεται να ανέλθει σε €433.206. 

Χρόνος αναµονής ασθενών για χειρουργικές επεµβάσεις και άλλες ιατρικές εξετάσεις.  
Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται στο Νοσοκοµείο, ο χρόνος αναµονής ασθενών για πολλούς 
τύπους χειρουργικών επεµβάσεων  και άλλων ιατρικών εξετάσεων είναι ιδιαίτερα µεγάλος.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

(α)  Στο Τµήµα Ορθοπεδικής, ο χρόνος αναµονής για ολικές αρθροπλαστικές επεµβάσεις 
ανέρχεται σε 3-4 µήνες και για τις υπόλοιπες επεµβάσεις σε περίπου 6 µήνες, ενώ για 
παρακλινικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία απαιτείται χρόνος περίπου 6 µηνών. 

(β)  Για τη διενέργεια ακτινολογικών υπερηχογραφηµάτων απαιτείται χρόνος περίπου 6 µηνών. 

(γ)  Στο Τµήµα Καρδιολογίας, για εξετάσεις δοκιµασιών κοπώσεως, για εξετάσεις διοισοφάγειου 
(echo) και για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία υπάρχει χρόνος αναµονής περίπου 5,5, 6,5, και 4 
µηνών, αντίστοιχα. 

Νοσοκοµείο Λάρνακας 

Λειτουργικά προβλήµατα.  Λειτουργικά προβλήµατα που επηρεάζουν άµεσα την εύρυθµη 
λειτουργία του Νοσοκοµείου, τα οποία κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στις επιστολές µας, παρά τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν έχουν επιλυθεί µέχρι σήµερα.  Ενδεικτικά αναφέρονται η 
έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, η χρήση εξοπλισµών που χρήζουν αντικατάστασης, 
καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών σε εξοπλισµούς, αδυναµίες στην παρακολούθηση 
εισπράξεων καθυστερηµένων εσόδων, στην κοστολόγηση και υπολογισµό πληρωτέων τελών και 
στη διαχείριση αναλώσιµων. 

Αποθηκευτικοί χώροι.  ∆ιαπιστώθηκαν προβλήµατα στην αποθήκευση των διάφορων υλικών 
αποθήκης και στη φύλαξη, ταξινόµηση και διακίνηση των φακέλων ασθενών.  Ενδεικτικό της 
κατάστασης είναι το γεγονός ότι ακόµη και χώροι της κουζίνας χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη 
των φακέλων των ασθενών.  Επίσης, αρκετά αναλώσιµα είδη χηµείου όπως υγρά αιµοδιάλυσης 
κ.λπ., λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων, παραµένουν στοιβαγµένα στους διαδρόµους ενώ 
ακόµα και ο χώρος ενός χειρουργείου χρησιµοποιείται για την αποθήκευση αποστειρωµένων 
υλικών. 

Ιατρικός και άλλος εξοπλισµός.   

Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές της Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας, οι πιο κάτω εξοπλισµοί 
χρήζουν αντικατάστασης: 

- Νοσηλευτικές κλίνες 

- Αποστειρωτήρας 

- Ακτινοδιαγνωστικός εξοπλισµός 

- Αναισθησιολογικός εξοπλισµός στο Τµήµα Πρώτων Βοηθειών. 

Αποθήκη. 

(α)  Υπάρχει καθυστέρηση, µέχρι και τριών µηνών, στην ενηµέρωση των Καθολικών Αποθήκης 
σχετικά µε τις παραλαβές και εκδόσεις των διαφόρων υλικών. 

(β)  Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που ετοιµάζονται κάθε µήνα, οι οποίες υποστηρίζουν τις 
εκδόσεις των διαφόρων αναλώσιµων ειδών από τα Καθολικά Αποθήκης, δεν ενηµερώνονται µε τον 
αύξοντα αριθµό του αντίστοιχου δελτίου µε το οποίο έγινε η έκδοση στο θάλαµο, όπως ήταν η 
εισήγηση µας, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εκδόσεων. 
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(γ)  Τα δελτία µε τα οποία γίνεται η έκδοση των υλικών (Γεν. 33) από την αποθήκη στους 
θαλάµους δεν αριθµούνται, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατος οποιοσδήποτε έλεγχος. 

(δ)  Αρκετά είδη δεν είναι κατάλληλα τακτοποιηµένα, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση σ΄ αυτά και να δυσχεραίνεται τόσο η καταµέτρηση όσο και η διεκπεραίωση των 
καθηµερινών εκδόσεων. 

Αξιοποίηση αποθέµατος εµφυτευµάτων. 

(α)  Το 1995, µέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αξιοποίησης των «σπασµένων» σειρών 
αποθεµάτων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος συγκεκριµένης κατασκευάστριας εταιρείας που 
υπήρχαν σε διάφορα Νοσοκοµεία, συγκεντρώθηκαν όλα στο Νοσοκοµείο Λάρνακας.  
Αξιοποιώντας το συγκεντρωµένο απόθεµα έγιναν 22 επεµβάσεις και, σε διάστηµα 3 ετών, για να 
καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση του αποθέµατος που παρέµεινε, αγοράστηκαν 
συµπληρωµατικές ποσότητες αξίας περίπου £35.000. Αιτήµατα του Νοσοκοµείου για αγορά άλλων 
συµπληρωµατικών ποσοτήτων, που θα βοηθούσαν στην αξιοποίηση και άλλων αποθεµάτων, δεν 
ικανοποιήθηκαν, γιατί, όπως ανέφερε το Υπουργείο, ενόψει των µεγάλων αλλαγών που έχουν 
επέλθει αναφορικά µε την τεχνολογία των συγκεκριµένων ειδών και της εµφάνισης νέων, 
βελτιωµένων, δεν προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίησή τους, αλλά θα προωθήσει τη 
διαδικασία για την αχρήστευσή τους.  Παρόλο ότι ολοκληρώθηκε η καταγραφή τους και οι σχετικές 
καταστάσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο για τα περαιτέρω, εντούτοις εξακολουθεί να καθυστερεί 
η προώθηση της διαδικασίας αχρήστευσής τους. 

(β)  Στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου υπάρχουν αποθέµατα εµφυτευµάτων 
συγκεκριµένης κατασκευάστριας εταιρείας οι σειρές των οποίων, σύµφωνα µε σχετική επιστολή 
του Νοσοκοµείου προς τις Ιατρικές Υπηρεσίες, είναι ελλιπείς και δεν µπορούν να αξιοποιηθούν 
από το Νοσοκοµείο.  Προκειµένου να αποφευχθεί η αχρήστευση τους, θα πρέπει να εξεταστούν 
έγκαιρα τρόποι/δυνατότητες αξιοποίησης τους (πριν την ηµεροµηνία λήξης τους), ως 
διαλαµβάνεται στους Κανονισµούς Αποθηκών. 

Νοσοκοµείο Πάφου  

Αναξιοποίητος εξοπλισµός 

(α)  Θάλαµος θεραπείας υπερβαρικού οξυγόνου.  Ο θάλαµος υπερβαρικού οξυγόνου, αξίας 
€373.750, αφότου παραδόθηκε στο Νοσοκοµείο στις 27.7.2007, παραµένει τοποθετηµένος σε 
υπαίθριο χώρο και αναξιοποίητος εφόσον, τρία και πλέον χρόνια, µετά την προκήρυξη της 
προσφοράς δεν έχουν εκτελεστεί οι αναγκαίες εργασίες για διαρρύθµιση του χώρου στον οποίο θα 
εγκατασταθεί. 

(β)  Σύστηµα Diagnost 94.  Το ακτινολογικό σύστηµα Diagnost 94 έχει µεταφερθεί από το παλιό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας.  Για να λειτουργήσει το σύστηµα, χρειάστηκε να αντικατασταθεί το 
εµφανιστήριο µε ένα καινούργιο, αξίας περίπου €20.000, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε εκ των 
υστέρων, δεν ήταν συµβατό µε το σύστηµα Diagnost 94, γεγονός που κατά την άποψη µου θα 
έπρεπε να είχε εντοπιστεί πριν το στάδιο της αγοράς του.  Για να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθεί 
το εν λόγω εµφανιστήριο χρειάζεται να αγοραστεί επιπρόσθετος εξοπλισµός (κόστους £4.750). 

(γ)  Επωαστήρας.  Ο επωαστήρας (incubator), ο οποίος παραλήφθηκε στις 17.12.2004, 
εξακολουθεί να παραµένει αναξιοποίητος.  Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές του Νοσοκοµείου προς 
τη ∆ιευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών, ο εν λόγω εξοπλισµός είναι ακατάλληλος ενώ αναφέρεται ότι, 
σε επωαστήρα του ίδιου τύπου (στο Νοσοκοµείο Λεµεσού) στον οποίο εφαρµόστηκαν οι 
τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρεία, τα αποτελέσµατα δεν ήταν 
ικανοποιητικά. 

Σηµειώνεται ότι αναξιοποίητοι παραµένουν επωαστήρες του ιδίου τύπου και σε άλλα Νοσοκοµεία. 
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(δ)  Σύστηµα πυρανίχνευσης.  Σε σχετική έκθεση του ηµερ. 16.6.2005, το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.Η.Μ.Υ.) έθετε ως θέµα προτεραιτότητας την αντικατάσταση 
του συστήµατος πυρανίχνευσης του Νοσοκοµείου, το οποίο είναι παλαιού τύπου και, λόγω 
έλλειψης ανταλλακτικών, υπήρχε ο κίνδυνος να τεθεί εκτός λειτουργίας.  Ο διαγωνισµός για την 
αντικατάσταση του συστήµατος προκηρύχθηκε τελικά από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών το Μάρτιο 2008 και κατακυρώθηκε το Σεπτέµβριο 2008 έναντι €127.141 
(περιλαµβανοµένης της 7-ετούς συντήρησης και ποσού απροβλέπτων).  Για την πιο πάνω 
απόφαση, καταχωρήθηκε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.   

(ε)  Μητρώα περιουσιακών στοιχείων. 

(α)  Εκκρεµεί η διαγραφή όλων των δελτίων µη χρησιµοποιήσιµων ειδών από το 1997. 

(β)  ∆εν υπάρχουν µητρώα κινητής περιουσίας για όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου. 

(γ)  ∆εν έχει δηµιουργηθεί κατάλληλο µητρώο για τον µηχανογραφικό εξοπλισµό στο οποίο να 
καταχωρίζεται ο εν λόγω εξοπλισµός, µε πλήρη περιγραφή. 

(δ)  ∆εν έχει διενεργηθεί φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και βιβλίων και δεν έχει 
υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό στο Γενικό Λογιστή, µε αντίγραφο στην Υπηρεσία µου, όπως 
προνοείται στον Κανονισµό Αποθηκών αρ.110.   

4.77 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Κανονισµοί.  Μετά την ψήφιση του Νόµου 77(Ι)/1997, δεν έχουν µέχρι σήµερα θεσπιστεί οι 
Κανονισµοί που προνοούνται στο άρθρο 39 του πιο πάνω Νόµου,  για την καλύτερη διαχείριση 
των Ψυχιατρικών Κέντρων, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να ρυθµίζουν τη νοσηλεία των 
ψυχικά ασθενών προσώπων, τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των προσώπων αυτών, τον 
καθορισµό των καθηκόντων και ευθυνών των συγγενών και τον καταρτισµό κανόνων εθιµοτυπίας. 

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι προσχέδιο Κανονισµών ετοιµάστηκε και βρίσκεται στο 
Υπουργείο Υγείας από το Φεβρουάριο 2008. 

4.78 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Μέρος Α 

∆απάνες και κατανάλωση φαρµάκων.  Οι δαπάνες για αγορά και η κατανάλωση φαρµάκων για 
τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
  2007  2006 2005 
  £εκ.  £εκ. £εκ. 

∆απάνες  49,5  44,0 45,3 
Κατανάλωση  48,8  43,0 39,0 

 

Με στόχο τη λήψη διάφορων βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων µέτρων για συγκράτηση των 
δαπανών για φάρµακα, οι Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τις Ιατρικές και τις 
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες, ετοίµασαν µελέτη µε βάση την οποία υποβλήθηκε σχετική Πρόταση  στο  
Υπουργικό  Συµβούλιο.  Το  Υπουργικό Συµβούλιο,  µε απόφασή του το Φεβρουάριο 2007 
αποφάσισε να εγκρίνει την πρακτική να ανταγωνίζονται σε προσφορές µεταξύ τους θεραπευτικά 
ισοδύναµα φάρµακα, τη δυνατότητα πρόσβασης δικαιούχων ασθενών σε φαρµακευτικά σκευάµατα 
του ιδιωτικού τοµέα, µέσω του προτεινόµενου Σχεδίου Επιδότησης – Συµπληρωµής (co-payment) 
καθώς επίσης τη νέα σύσταση, τους όρους εντολής και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής 
Φαρµάκων, κύρια αρµοδιότητα της οποίας είναι η αναθεώρηση του συνταγολογίου και εξέταση 
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αιτηµάτων εισαγωγής νέων φαρµάκων.  Οι Φαρµακευτικές Υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει σε 
εφαρµογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου. 

Ωστόσο, καθόσον αφορά σε ορισµένα φάρµακα που ανήκουν στην κατηγορία των 
αντιυπερλιπιδαιµικών και αντιυπερτασικών της οµάδας των ανταγωνιστών υποδοχέων 
αγγειοτενσίνης ΙΙ παρατηρήθηκε ότι, ενώ συµπεριλήφθηκαν σε προσφορά ουσίες που κρίθηκαν 
ισοδύναµες, και ανατέθηκε σύµβαση για προµήθεια της ουσίας για την οποία προσφέρθηκε η 
χαµηλότερη τιµή, οι Υπηρεσίες εξασφάλισαν µεταγενέστερα µε διαδικασία διαπραγµάτευσης 
ορισµένες ποσότητες σε φαρµακευτικά σκευάσµατα τα οποία δεν είχαν επιλεγεί στο διαγωνισµό. 

Όπως αναφέρθηκε σε σχετικό σηµείωµα του Υπεύθυνου Τοµέα Προµηθειών, η εξασφάλιση των 
πιο πάνω σκευασµάτων κρίθηκε αναγκαία αφού λήφθηκαν υπόψη οι µικρές ποσότητες 
αποθεµάτων που υπήρχαν λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη ανοικτής προσφοράς και 
δεδοµένου ότι, όπως σηµειώνεται και στην Πρόταση που υποβλήθηκε στο  Υπουργικό Συµβούλιο, 
για ορισµένους ασθενείς που, βάσει επιστηµονικών κριτηρίων, δεν θα µπορούσαν να µεταβούν 
στο νέο φάρµακο (περίπου το 1/3 των ασθενών), θα αγοράζονταν κάποιες ποσότητες σε 
σκευάσµατα που θα είχαν αποτύχει στο διαγωνισµό.  Εντούτοις λόγω έλλειψης αποθεµάτων 
διατέθηκαν τα σκευάσµατα στους ασθενείς ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας. 

Προµήθειες φαρµάκων µε συνοπτικές διαδικασίες.  Από έλεγχο που διεξήχθη το 2005 όσον αφορά 
στη διαχείριση των πιο πάνω προµηθειών για την περίοδο 1.4.2004 – 31.12.2004 διαπιστώθηκε, 
µεταξύ άλλων, ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατάτµησης των αναγκαίων ποσοτήτων, µε αποτέλεσµα 
να µειώνεται η αξία των συµβάσεων και να αγοράζονται φάρµακα µε συνοπτικές διαδικασίες, κατά 
προτίµηση από δύο συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες προµήθευσαν το 45,7% του συνολικού 
ποσού αγορών µε συνοπτικές διαδικασίες ύψους £1,8 εκ.. 

Όπως πληροφορήθηκα έχει διεξαχθεί αστυνοµική έρευνα για διαπίστωση του ενδεχοµένου 
διάπραξης ποινικών αδικηµάτων και το θέµα έχει παραπεµθεί στο Γενικό Εισαγγελέα. 

Μηχανογραφικό σύστηµα 

(α)  Μηχανογράφηση Αποθήκης.  Η µηχανογράφηση των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών άρχισε το 
1986, µε την εφαρµογή συστήµατος, τοπικά, σε προσωπικό υπολογιστή.  Το 1990 το σύστηµα 
εγκαταστάθηκε σε δίκτυο υπολογιστών και αναβαθµίστηκε σε σύστηµα πολλαπλών χρηστών (multi 
user). Σήµερα το σύστηµα θεωρείται πεπαλαιωµένο. 

Τα προβλήµατα που προκύπτουν αναφορικά µε το λογισµικό αντιµετωπίζονται µε τη βοήθεια 
Σουηδού, πρώην υπαλλήλου της εταιρείας που ανέπτυξε το σύστηµα, η οποία, όπως 
πληροφορούµαι, έχει πτωχεύσει.  Η διαχείριση του συστήµατος, καθώς επίσης και των δεδοµένων, 
γίνεται από Λειτουργούς των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών. 

Η Υπηρεσία µου έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη τις επιφυλάξεις της αναφορικά µε την ασφάλεια και 
αξιοπιστία του συστήµατος και των δεδοµένων και έχει τονίσει την ανάγκη εφαρµογής νέου 
ολοκληρωµένου µηχανογραφηµένου συστήµατος διαχείρισης φαρµάκων, µια ανάγκη ύψιστης 
προτεραιότητας. 

(β)  Εκδόσεις φαρµάκων από Κρατικά Φαρµακεία.  Στα Κρατικά Φαρµακεία εξακολουθεί, λόγω 
έλλειψης µηχανογραφηµένων συστηµάτων, να µην είναι εφικτή η παρακολούθηση των εκδόσεων 
φαρµάκων µε βάση τις συνταγές και, γενικά, η παρακολούθηση των αποθεµάτων τους. 

Μετά την απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Οικονοµικών, ηµερ. 14.12.2004, 
για ακύρωση σχετικού διαγωνισµού, τον Οκτώβριο 2007 προκηρύχθηκε νέος διαγωνισµός, για 
µηχανογράφηση των συστηµάτων τήρησης Αποθήκης,  ∆ιαχείρισης Προσφορών και 
Φαρµακορρύθµισης και Συνταγογράφησης και Παραγγελιών των Κρατικών Φαρµακείων, ο οποίος, 
κατακυρώθηκε σε δύο εταιρείες τον Ιούνιο και Ιούλιο 2008.  Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί 
µέχρι την 31.12.2009. 
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Φαρµακευτικές Αποθήκες. 

(α) Κεντρική αποθήκη. 

(i) Αποθέµατα φαρµάκων και αναλωσίµων ειδών αποθηκεύονται στην κεντρική αποθήκη και σε 
άλλους χώρους, όπως στις αποθήκες του Σοπάζ, σε χώρους του κτιρίου όπου στεγαζόταν το 
Φαρµακευτικό Εργαστήριο και σε αποθήκη στο Νοσοκοµείο Μακάριος Γ΄, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν πρόσθετα λειτουργικά προβλήµατα και πρόσθετα έξοδα για τη διακίνηση των 
φαρµάκων και αναλωσίµων.   

(ii) Λόγω του ενιαίου χώρου φύλαξης αποθεµάτων στην κεντρική αποθήκη δεν µπορεί κάθε 
οµάδα Φαρµακοποιών, που είναι υπεύθυνη για ορισµένες κατηγορίες φαρµάκων, να χρεωθεί τα 
δικά της αποθέµατα και να είναι υπεύθυνη σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής.  

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει στη µεταστέγαση των αποθηκών του 
Σοπάζ και του Νοσοκοµείου Μακάριος Γ΄ σε νέο κατάλληλο ενοικιαζόµενο χώρο, µε στόχο την 
απάµβλυνση του προβλήµατος. 

(β) Μεταφορά φαρµάκων.  Σε ορισµένες περιπτώσεις, µεταφέρονται φάρµακα στα φαρµακεία 
των Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Κέντρων µε αυτοκίνητα τα οποία δεν διαθέτουν κλιµατισµό, µε 
αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, η µεταφορά τους σε 
ελεγχόµενες θερµοκρασίες, σύµφωνα µε τους κανόνες καλής αποθήκευσης, όπως περιγράφονται 
στην Κ.∆.Π. 716/2004.   

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι αναµένεται να προµηθευτούν δύο επιπρόσθετα αυτοκίνητα µε 
κλιµατισµό πριν το τέλος του 2008. 

(γ) Eτήσιο πιστοποιητικό επιθεώρησης.  Κατά τα τελευταία χρόνια δεν  διεξάγεται φυσική 
καταµέτρηση των αποθεµάτων και ως εκ τούτου δεν ετοιµάζεται  ετήσιο πιστοποιητικό 
επιθεώρησης το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστή µε κοινοποίηση στην 
Υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνου.  

Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης Τοµέα Εσωτερικού 
Ελέγχου στις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, για τη δηµιουργία του οποίου υπάρχει απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου από το 2006. 

Φαρµακευτικό Εργαστήριο.  Η λειτουργία του Φαρµακευτικού Εργαστηρίου αναστάληκε µε 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας ηµεροµηνίας 24.10.2006.  Ορισµένα µηχανήµατα έχουν ήδη 
εκδοθεί σε άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα, ωστόσο αρκετά εξακολουθούν να παραµένουν σε 
αδράνεια.  Επίσης, παραχθέντα σκευάσµατα και αναλώσιµα είδη, κυρίως γυάλινα µπουκάλια, 
καθώς και αποθέµατα πρώτων υλών εξακολουθούν να παραµένουν ακόµα στις αποθήκες του 
Εργαστηρίου.  Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι προωθούνται οι νενοµισµένες διαδικασίες για 
διάθεση του εξοπλισµού και καταστροφή των µη χρησιµοποιήσιµων φαρµάκων. 

Μητρώα περιουσιακών στοιχείων - Φαρµακευτικές Αποθήκες.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, το 
∆εκέµβριο 2004, ενέκρινε τη δηµιουργία νέων µητρώων περιουσιακών στοιχείων στις 
Φαρµακευτικές Αποθήκες. Τα νέα µητρώα δηµιουργήθηκαν µε  καθυστέρηση το ∆εκέµβριο του 
2006 αλλά έκτοτε δεν ενηµερώθηκαν µε τις νέες παραλαβές περιουσιακών στοιχείων.  Το 
Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι ανατέθηκε σε λειτουργό η ενηµέρωσή τους. 

Αγορά ιατρικού και άλλου εξοπλισµού.  Οι δαπάνες για αγορά  εξοπλισµού κατά τα έτη 2006 
και 2007, σε σύγκριση µε τα εγκεκριµένα ποσά στον αντίστοιχο Προϋπολογισµό, ήταν ως 
ακολούθως: 
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Αδαπάνητο 

 Προϋπολογισµός  ∆απάνες  Ποσό  Ποσοστό 
 £  £  £  % 

2007 835.699  464.326  371.373  44,4 
2006 700.000  2.764  697.236  99,6 

 

Οι διαθέσιµες πιστώσεις για τα έτη 2006 και 2007, οι οποίες αφορούσαν κυρίως στην αναβάθµιση της 
Μονάδας Παρασκευής Παρεντερικών ∆ιαλυµάτων και “Baxter” στο Νοσοκοµείο Μακάριος Γ΄ και τη 
δηµιουργία αντίστοιχης µονάδας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού, όπως φαίνεται από τον πιο 
πάνω πίνακα, παρέµειναν αναξιοποίητες σε µεγάλο βαθµό. Το έργο της προµήθειας, 
εγκατάστασης και συντήρησης των δύο µονάδων ανατέθηκε από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών σε ιδιωτική εταιρεία, µετά από προκήρυξη διαγωνισµού, έναντι 
του ποσού των £675.990 πλέον ΦΠΑ. Παρόλο που το έργο έπρεπε να είχε αποπερατωθεί µέχρι 
τις 9.5.2007 εντούτοις εξακολουθεί να εκκρεµεί.  Το Υπουργείο µε πληροφόρησε ότι η µονάδα στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο 2008 ενώ οι εργασίες για τη µονάδα 
στο Νοσοκοµείο Μακάριος Γ΄ αναµένεται να ξεκινήσουν σύντοµα. 

 

 
 
 



 

 

 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 413

ΜΕΡΟΣ 5 - ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

5.1  ∆ΗΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μέρος Α 

Σήµερα λειτουργούν 33 ∆ήµοι, από τους οποίους οι 9 είναι εκτοπισµένοι, µετά την κατάληψη των 
περιοχών τους από τα τουρκικά στρατεύµατα κατοχής.  Το προσωπικό των εκτοπισµένων ∆ήµων 
είναι αποσπασµένο προσωρινά σε διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ηµικρατικούς 
Οργανισµούς και τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από µισθούς που καταβάλλονται από τις 
διάφορες Υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται οι δηµοτικοί υπάλληλοι, καθώς επίσης και από 
κρατική χορηγία.  Οι ∆ήµοι αυτοί συνεχίζουν να καταβάλλουν στους υπαλλήλους όλες τις 
απολαβές τους από τα έσοδα αυτά. 

Εκτός από τα θέµατα γενικής φύσεως που εκτίθενται πιο κάτω, σηµειώνεται ότι όσον αφορά σε 
στοιχεία και πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση εκάστου ∆ήµου (αποτελέσµατα έτους, 
έσοδα, έξοδα, βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, δάνεια, προσωπικό), που τα 
προηγούµενα χρόνια παρουσιάζονταν σε κάθε ∆ήµο ξεχωριστά, στην παρούσα ΄Εκθεση αυτά  
παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα IV, V και VI, ώστε να παρέχεται µια ολοκληρωµένη εικόνα όλων 
των ∆ήµων και να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ ∆ήµων. 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο. 

(α) Οι οικονοµικές καταστάσεις των ∆ήµων ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας 
και υποβάλλονται, µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Σύµφωνα µε το άρθρο 
81(1) του περί ∆ήµων Νόµου, αυτές πρέπει να υποβάλλονται για έλεγχο µέχρι την 30ή Απριλίου 
του έτους που έπεται του οικονοµικού έτους. 

Οι ∆ήµοι Γεροσκήπου, Πέγειας, Έγκωµης, Λατσιών και Λευκάρων δεν είχαν υποβάλει µέχρι την 
ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης για έλεγχο τις οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2007, όπως 
είχαν υποχρέωση, ενώ οι ∆ήµοι Πόλης Χρυσοχούς, Κάτω Πολεµιδιών, Ιδαλίου, Αθηένου, Αγίας 
Νάπας, Λάρνακας και Αραδίππου τις υπέβαλαν καθυστερηµένα. 

(β) Τελικοί Λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τον περί ∆ήµων Νόµο, οι τελικοί λογαριασµοί 
πρέπει να ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, οι 
∆ήµοι Πόλης Χρυσοχούς, Λευκάρων, Αθηένου, Πέγειας, Αγίας Νάπας και Ιδαλίου συνεχίζουν να 
ετοιµάζουν τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, οι οποίοι απεικονίζουν µόνο την 
ταµειακή κατάσταση. 

Οικονοµική κατάσταση.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών, έχει το δικαίωµα της µη αποδέσµευσης του ποσού της γενικής χορηγίας που 
αναλογεί σε κάθε ∆ήµο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συµµόρφωση µε τους όρους έγκρισης των 
Προϋπολογισµών (ισοσκέλιση Προϋπολογισµού, ύψος τοκοχρεωλυσίων και χρέους), ωστόσο δεν 
το έχει, µέχρι σήµερα, ασκήσει.  Οι περισσότεροι ∆ήµοι συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν σοβαρό 
οικονοµικό πρόβληµα και πρόβληµα ρευστότητας, το οποίο θα ήταν οξύτερο εάν η κρατική χορηγία 
δεν έφθανε πολλές φορές µέχρι και σε ποσοστό 40% των εσόδων των ∆ήµων, µε αποτέλεσµα να 
αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.  Για αποτροπή οικονοµικής 
κατάρρευσης, επανέλαβα την εισήγησή µου όπως οι ∆ήµοι ετοιµάσουν πρόγραµµα µέτρων 
οικονοµικής περισυλλογής, µε στόχο την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη µείωση των ελλειµµάτων τους.  
Ανέφερα επίσης ότι οι ∆ήµοι θα µπορούσαν να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση και το 
πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν, ασκώντας µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες 
που τους παρέχει η σχετική νοµοθεσία για την είσπραξη καθυστερηµένων φορολογιών, τελών και 
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δικαιωµάτων και την επιβολή και είσπραξη όλων των τελών και δικαιωµάτων που προβλέπονται 
στη νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς. 

Σηµειώνεται ότι το πρόβληµα ρευστότητας επιδεινώνεται περαιτέρω µε την υπογραφή συλλογικών 
συµβάσεων, για τις οποίες, ας σηµειωθεί, δεν λαµβάνεται η εκ των προτέρων έγκριση των 
αρµόδιων Υπουργείων, όπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου 
µε αρ. 40.835, ηµερ. 6.9.1994 και αρ. 52.362, ηµερ. 6.10.2000,  και οι οποίες προνοούν την 
αναβάθµιση κλιµάκων, την παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων και παρεµφερών 
ωφεληµάτων στους υπαλλήλους. 

Αποτελέσµατα έτους.  Στο Παράρτηµα IV  παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έτους, τα έσοδα και 
έξοδα,  καθώς επίσης οι βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις των ∆ήµων, για 
τα έτη για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Αρκετοί ∆ήµοι, λόγω οικονοµικών προβληµάτων, δεν 
καταβάλλουν ή καθυστερούν να καταβάλουν τις δόσεις των δανείων τους, µε αποτέλεσµα να 
συσσωρεύονται οι καθυστερήσεις και να επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας. Το Παράρτηµα V είναι 
σχετικό. 

Αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανείων 23 ∆ήµων.  Λόγω της αδυναµίας των ∆ήµων να 
αποπληρώσουν τις τοκοχρεωλυτικές τους δόσεις, το Υπουργικό Συµβούλιο µε τις αποφάσεις του 
αρ. 62.597, ηµερ. 5.9.2005 και αρ. 63.749, ηµερ. 10.5.2006, ενέκρινε τη σύναψη νέων δανείων, 
συνολικού ύψους £205 εκ., από 23 ∆ήµους, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση των προσόδων των 
δανείων αποκλειστικά και µόνο για την αποπληρωµή των υφιστάµενων δανείων τους, τα οποία 
φέρουν κυβερνητική εγγύηση.   Με τις ίδιες αποφάσεις εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών 
όπως αναθέσει τη διαχείριση των δανείων στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ και όπως 
υπογράψει, εκ µέρους της Κυβέρνησης, τις σχετικές Συµφωνίες Εγγύησης. 

Συναφώς αναφέρεται ότι για τη σύναψη των πιο πάνω δανείων δεν ακολουθήθηκαν οι διατάξεις 
του περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων ΄Εργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολές του ηµερ. 24.10.2006 και 21.9.2007, µε πληροφόρησε 
ότι το πιο πάνω θέµα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό µελέτη σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία 
και άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες.  Μου ανέφερε επίσης ότι, λόγω της πολυπλοκότητας των 
θεµάτων που έχουν εγερθεί, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη για το τι ισχύει στις άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι από τη µέχρι τώρα µελέτη του θέµατος έχει καταδειχθεί ότι 
απαιτούνται λεπτοί νοµικοί χειρισµοί, όσον αφορά στην ερµηνεία συγκεκριµένων κοινοτικών 
οδηγιών, καθώς και του τρόπου που αυτές έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία µας, για την 
ερµηνεία της οποίας υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις. 

Η αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων  δανείων των 23 ∆ήµων, έγινε µε τη ψήφιση  στις 
26.1.2007, των περί Εγγυήσεως Χρηµατοδοτήσεως των ∆ήµων (Κυρωτικών) Νόµων 1(ΙΙΙ)/2007, 
2(ΙΙΙ)/2007 και 3(ΙΙΙ)/2007, για σύναψη δανείων ύψους £48.238.000, £126.515.000 και £80.230.000, 
από την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και την Kommunalkredit 
Bank Ltd, αντίστοιχα. 

Προϋπολογισµοί. 

(α) Τακτικός Προϋπολογισµός.  Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ο Τακτικός 
Προϋπολογισµός ήταν, σε όλους τους ∆ήµους, ελλειµµατικός. 
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ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

Α/Α ∆ήµος 
Προϋπολογισθέντα 

έσοδα* 
Προϋπολογισθέντα 

έξοδα 
Έλλειµµα 

   £  £ £ 

1 Λευκωσίας 10.262.800 15.837.753 5.574.953 

2 Λεµεσού 12.505.400 19.770.994 7.265.594 

3 Λάρνακας 6.065.300 10.088.679 4.023.379 

4 Πάφου 8.373.450 10.149.032 1.775.582 

5 Πόλης Χρυσοχούς 885.852 1.320.686 434.834 

6 Λευκάρων 142.490 420.706 278.216 

7 Αθηένου 633.300 1.241.706 608.406 

8 Αραδίππου 2.525.600 3.066.800 541.200 

9 Παραλιµνίου 7.334.500 7.840.400 505.900 

10 Μέσα Γειτονιάς 1.219.390 2.013.031 793.641 

11 Αγίου Αθανασίου 1.128.440 2.146.810 1.018.370 

12 Λατσιών 1.828.803 2.432.902 604.099 

13 Λακατάµιας 3.265.350 4.649.900 1.384.550 

14 ΄Εγκωµης 1.635.000 3.334.700 1.699.700 

15 Αγλαντζιάς 1.693.600 2.782.999 1.089.399 

16 Αγίου ∆οµετίου 1.261.500 2.436.100 1.174.600 

17 Στροβόλου 4.426.200 10.603.363 6.177.163 

18 Κάτω Πολεµιδιών 1.565.770 3.093.610 1.527.840 

19 Γερµασόγειας 2.735.780 3.555.763 819.983 

20 ∆ερύνειας 679.250 957.544 278.294 

21 Αγίας Νάπας 5.194.450 5.537.500 343.050 

22 Γεροσκήπου 2.743.790 2.995.430 251.640 

23 Πέγειας 2.192.300  2.813.900  621.600  

24 Ιδαλίου 1.572.200 1.744.996 172.796 

* Στα προϋπολογισθέντα έσοδα δεν περιλαµβάνονται εισπράξεις από δάνεια,κρατικές χορηγίες και 
µεταφορές καταθέσεων. 

Σύµφωνα µε τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισµού από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο 
Τακτικός Προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ή ακόµη και πλεονασµατικός, για την 
αυτοχρηµατοδότηση µέρους των επενδυτικών δαπανών. 

Σηµειώνεται ότι ο όρος για ισοσκέλιση του Τακτικού Προϋπολογισµού τέθηκε για πρώτη φορά κατά 
την έγκριση των Προϋπολογισµών των ∆ήµων του 1996, παρέχοντας στους ∆ήµους που δεν 
ικανοποιούσαν τον όρο αυτό, µεταβατική περίοδο 3 χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
έπρεπε να καταβληθεί συστηµατική προσπάθεια ισοσκέλισης.  Από το 1996 µέχρι σήµερα, ο όρος 
αυτός επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, παρέχοντας κάθε φορά µεταβατική περίοδο 2 χρόνων για 
ισοσκέλιση, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να γίνονται οποιεσδήποτε ενέργειες από πλευράς 
Υπουργείου Εσωτερικών, ως του αρµόδιου Υπουργείου, για εφαρµογή του όρου αυτού. 
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Με επιστολή µου στις 5.6.2007, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον πληροφόρησα ότι ο όρος για 
ισοσκέλιση του Τακτικού Προϋπολογισµού που τίθεται κατά την έγκριση των Προϋπολογισµών των 
∆ήµων και για τον οποίο η Υπηρεσία µου κάθε χρόνο κάνει αναφορά, θεωρείται από τους ∆ήµους 
πρακτικά ανεφάρµοστος, ιδιαίτερα όσον αφορά στη µη συµπερίληψη της κρατικής χορηγίας στα 
έσοδα των ∆ήµων, για σκοπούς ισοσκέλισης του Τακτικού Προϋπολογισµού, θέση µε την οποία 
τείνω να συµφωνήσω, ειδικά λαµβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία φθάνει πολλές φορές 
µέχρι και σε ποσοστό 40% των εσόδων των ∆ήµων.  Εισηγήθηκα στον Υπουργό Εσωτερικών 
όπως υποδείξει στους ∆ήµους τον τρόπο µε τον οποίο πιστεύει ότι ο όρος που θέτει περί 
ισοσκέλισης του Προϋπολογισµού θα µπορούσε να καταστεί πρακτικά εφαρµόσιµος. 

 (β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως. ΄Οπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, στους 
περισσότερους ∆ήµους ο Προϋπολογισµός Αναπτύξεως δεν ετοιµάζεται πάνω σε ορθολογιστική 
και ρεαλιστική βάση, ούτε και συµβαδίζει µε τη δυνατότητα εκτέλεσής του, µε αποτέλεσµα το 
ποσοστό απόκλισης των προϋπολογισθεισών δαπανών από τις πραγµατικές να είναι πολύ ψηλό. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

Α/Α ∆ήµος Προϋπολογισµός
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αδαπάνητα 

ποσά 
Ποσοστό 

απόκλισης 

  £ £ £  % 

1 Λευκωσίας 7.713.475 1.512.135 6.201.340 80 

2 Λεµεσού 10.183.210 2.159.979 8.023.231 79 

3 Λάρνακας 12.390.000 8.567.785 3.822.215 31 

4 Πάφου 19.932.492 2.307.555 17.624.937 88 

5 Πόλης Χρυσοχούς 2.776.000 0 2.776.000 100 

6 Λευκάρων 531.000 192.369 338.631 64 

7 Αθηένου 2.850.000 470.839 2.379.161 83 

8 Αραδίππου 1.830.000 1.073.271 756.729 41 

9 Παραλιµνίου 12.450.000 582.956 11.867.044 95 

10 Μέσα Γειτονιάς 3.097.000 563.594 2.533.406 82 

11 Αγίου Αθανασίου 4.475.000 1.386.252 3.088.748 69 

12 Λατσιών 2.687.000 132.647 2.554.353 95 

13 Λακατάµιας 1.993.000 1.111.174 881.826 44 

14 ΄Εγκωµης 16.433.100 567.122 15.865.978 97 

15 Αγλαντζιάς 950.000 542.888 407.112 43 

16 Αγίου ∆οµετίου 3.358.000 882.431 2.475.569 74 

17 Στροβόλου 6.711.500 1.627.485 5.084.015 76 

18 Κάτω Πολεµιδιών 2.789.300 423.843 2.365.457 85 

19 Γερµασόγειας 4.457.000 1.129.835 3.327.165 75 

20 ∆ερύνειας 3.555.000 243.803 3.311.197 93 

21 Αγίας Νάπας 3.665.000 3.336.708 328.292 9 

22 Γεροσκήπου 2.301.000 1.222.866 1.078.134 47 

23 Πέγειας 5.900.000 1.196.570    4.703.430 80 

24 Ιδαλίου 1.914.000 1.460.871 453.129 24 
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Αδυναµίες στη λειτουργία των υπηρεσιών των ∆ήµων.  Σε αρκετούς ∆ήµους εξακολουθεί να 
παρατηρούνται σοβαρές αδυναµίες στην οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα των 
Οικονοµικών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη µη ορθή οργανωτική δοµή, τη µη πιστή εφαρµογή 
Νόµων, Κανονισµών και των ενδεδειγµένων διαδικασιών, στις αδυναµίες των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου, στη µη ολοκλήρωση της µηχανογράφησης, στα προβλήµατα που 
παρουσιάζουν λογισµικά προγράµµατα που εφαρµόστηκαν και στην ελλιπή οργάνωση/διαχείριση 
του Αρχείου. 

Εσωτερικός έλεγχος. 

(α) Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση 
των υπηρεσιών σε κάθε ∆ήµο και ο σύγχρονος έλεγχος απαιτεί όπως ο εσωτερικός ελεγκτής 
ετοιµάζει πρόγραµµα εργασίας, διεξάγει µελέτες και έρευνες για να διαπιστώνει την ορθή 
εφαρµογή των Κανονισµών και των ενδεδειγµένων διαδικασιών, καθοδηγεί και συµβουλεύει το 
προσωπικό σχετικά µε τον τρόπο επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν, προωθεί, όπου 
χρειάζεται, την εφαρµογή νέων συστηµάτων και διαδικασιών για βελτίωση της λειτουργικότητας και 
κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας του ∆ήµου και ετοιµάζει περιεκτικές εκθέσεις για τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων που διεξάγει, για υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Εισηγήθηκα όπως τα ∆ηµοτικά Συµβούλια λάβουν µέτρα για οργάνωση και ενδυνάµωση του 
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

(β) Παρά τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες και 
ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου στους περισσότερους ∆ήµους, που καλύπτουν 
διάφορες δραστηριότητές τους, όπως: 

(i) Η αδυναµία παρακολούθησης και έγκαιρης είσπραξης καθυστερηµένων φορολογιών. 

(ii) Η µη ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων για τις φορολογίες. 

(iii) Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση ενδεδειγµένων µητρώων. 

(iv) Η µη συµφιλίωση και ο ανεπαρκής έλεγχος των µισθών. 

(v) Η µη επιβεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων. 

(vi) Η µη κατάλληλη συµπλήρωση πάντοτε των ενταλµάτων πληρωµής και η µη επισύναψη σ’ 
αυτά των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Προσωπικό 

(α) Αποδοχές προσωπικού.  Σε αρκετούς ∆ήµους, το ποσοστό αποδοχών προς έξοδα του 
µόνιµου και εργατικού προσωπικού, περιλαµβανοµένων των υπερωριών, του 13ου µισθού και των 
εισφορών στα διάφορα Ταµεία, είναι πολύ ψηλό. 

Στο Παράρτηµα VI παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσαν οι ∆ήµοι, µαζί µε το ανάλογο 
κόστος. 

(β) Έγκριση σχεδίων υπηρεσίας δηµοτικών υπαλλήλων.  Στις 5.11.2004 τροποποιήθηκε το 
σχετικό άρθρο του περί ∆ήµων Νόµου και οι ∆ήµοι καταρτίζουν και εφαρµόζουν πλέον οι ίδιοι τα 
σχέδια υπηρεσίας τους, µε την επιφύλαξη ότι το δικαίωµα καταρτισµού ασκείται λαµβάνοντας 
υπόψη τα καθήκοντα και τις ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για 
παρόµοιες θέσεις στο δηµόσιο τοµέα και µε αντίστοιχες µισθοδοτικές κλίµακες. 

Για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η µελέτη της δοµής των 
∆ήµων από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, µε 
σχετικές επιστολές του, ζήτησε κατά τη διάρκεια των ετών 2003 και 2004, σχεδόν από όλους τους 
∆ήµους, όπως του υποβάλουν πλήρη στοιχεία µε τις εγκεκριµένες και µη εγκεκριµένες θέσεις, τους 
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κατόχους των θέσεων και τις µισθολογικές τους κλίµακες, τις δηµιουργηθείσες νέες θέσεις, τις 
µετονοµασίες ή/και αναβαθµίσεις θέσεων κ.λπ. 

Όπως έχω διαπιστώσει, οι περισσότεροι ∆ήµοι ανταποκρίθηκαν και τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονοµικών µελέτησαν και ενέκριναν τη δοµή ορισµένων ∆ήµων (θέσεις και µισθολογικές 
κλίµακες), ενώ για άλλους ∆ήµους το θέµα της δοµής βρίσκεται υπό µελέτη στα δύο Υπουργεία. 

(γ) Κανονισµοί όρων υπηρεσίας υπαλλήλων.  Στους ∆ήµους Πέγειας, Αθηένου, ∆ερύνειας 
και Λευκάρων δεν έχουν ακόµη εγκριθεί Κανονισµοί που να διέπουν τους γενικούς όρους 
υπηρεσίας των υπαλλήλων και άλλα θέµατα, όπως προνοούν τα άρθρα 53(2) και 87(1) του περί 
∆ήµων Νόµου. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών.  ΄Ολοι οι ∆ήµοι έχουν εφαρµόσει µηχανογραφηµένα συστήµατα, 
τα οποία σε µερικούς ∆ήµους υποστηρίζουν όλο το φάσµα των υπηρεσιών τους, ενώ σε άλλους 
υποστηρίζουν µόνο µέρος αυτών.  Σε αρκετούς ∆ήµους, η συµπλήρωση της µηχανογράφησης 
υπηρεσιών καθυστερεί ή παρουσιάζει αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λειτουργικά 
προβλήµατα στις οικονοµικές και άλλες υπηρεσίες τους. 

Καθυστερήσεις φορολογιών.  Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην είσπραξη φορολογιών 
προηγούµενων ετών.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενές µου Εκθέσεις, οι κατάλογοι 
καθυστερήσεων πρέπει να τύχουν προσεκτικής µελέτης, για εντοπισµό των ποσών που θα ήταν 
δυνατόν να εισπραχθούν και τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την είσπραξή τους. Υπέδειξα 
επίσης ότι είναι αναγκαίο όπως λαµβάνονται έγκαιρα µέτρα για είσπραξη των φορολογιών και των 
καθυστερήσεων, διαφορετικά ο κίνδυνος µη είσπραξής τους, µε την πάροδο του χρόνου, θα 
αυξάνεται σηµαντικά. 

∆ιαγραφές καθυστερήσεων. Σε αρκετούς ∆ήµους δεν εφαρµόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 
85(2)(ιε) του περί ∆ήµων Νόµου και διαγράφονται οφειλόµενα ποσά πέραν των £150, χωρίς την εκ 
των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, εξουσία που εκχωρήθηκε στον ΄Επαρχο. 

Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Σύµφωνα µε τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων Κανονισµούς, για την ίδρυση των πιο 
πάνω Ταµείων µεταφέρεται κάθε έτος από το ∆ηµοτικό Ταµείο ποσοστό, το οποίο καθορίζεται από 
τους Κανονισµούς, επί του µισθού κάθε υπαλλήλου, για κάλυψη των συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων των υπαλλήλων.  Το ποσό που προκύπτει κατατίθεται στο Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων και χρεώνεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων του ∆ήµου. 

Με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, για τον υπολογισµό του 
πραγµατικού κόστους που πρέπει να χρεώνεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων για τα 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των υπαλλήλων και του αναγκαίου ποσού που θα πρέπει να 
καταβάλλεται στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για καταβολή των ωφεληµάτων αυτών, 
πρέπει να διενεργείται αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε τρία 
χρόνια). 

Παρατήρησα ότι, παρά τις υποδείξεις µου, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης οι ∆ήµοι 
Λεµεσού, Λάρνακας, Μέσα Γειτονιάς, Παραλιµνίου, Πέγειας, ∆ερύνειας και Λευκάρων δεν 
προχώρησαν στη διενέργεια αναλογιστικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζουν επακριβώς 
τις υποχρεώσεις τους προς το πιο πάνω Ταµείο. 

(β) Λόγω οικονοµικών δυσκολιών, οι περισσότεροι ∆ήµοι συνεχίζουν να µην εισφέρουν στα πιο 
πάνω Ταµεία ή εισφέρουν µικρότερα ποσά από ό,τι θα έπρεπε.  Μετά από υπόδειξή µου, σε 17 
∆ήµους διενεργήθηκε κατά τα έτη 2002 µέχρι 2006 αναλογιστική µελέτη, από την οποία διαφάνηκε 
ότι, λόγω ελλειµµατικών εισφορών, όλοι οι ∆ήµοι οφείλουν µεγάλα ποσά στα Ταµεία Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων.  Συγκεκριµένα, στους 17 ∆ήµους που έγινε αναλογιστική µελέτη, οι ελλειµµατικές 
υποχρεώσεις τους προς τα Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων ανέρχονταν σε £39.449.609, 
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ενώ οι οφειλές τους στα Ταµεία αυτά στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £33.825.932, όπως φαίνεται 
στην πιο κάτω κατάσταση. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ∆ΗΜΩΝ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟ∆ΩΡΗΜΑΤΩΝ 

Αναλογιστική µελέτη 

Α/Α ∆ήµος 

 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

 
Ελλειµµατικές 
υποχρεώσεις  

Οφειλή ∆ήµου 
στις 31.12.2006 

    £  £ 
1 Έγκωµης 31.12.2001 866.000 770.425 

2 Λευκωσίας 31.12.2002 18.000.000 16.083.173 

3 Στροβόλου 31.12.2002 2.368.000 2.068.000 

4 Λακατάµιας 31.12.2002 1.018.100 966.195 

5 Αγλαντζιάς 31.12.2002 812.509 521.812 

6 Λατσιών 31.12.2002 672.000 526.400 

7 Κάτω Πολεµιδιών 31.12.2003 979.000 789.000 

8 Γερµασόγειας 31.12.2003 987.000 795.000 

9 Πάφου 1.2.2004 7.500.000 5.240.090 

10 Αγίου ∆οµετίου 31.12.2004 893.000 798.500 

11 Ιδαλίου 31.12.2004 422.000 329.000 

12 Πόλης Χρυσοχούς 31.12.2004 365.000 371.337 

13 Αθηένου 31.12.2004 168.000 168.000 

14 Αραδίππου 31.12.2005 971.000 971.000 

15 Αγίας Νάπας 31.12.2006 1.571.000 1.571.000 

16 Αγίου Αθανασίου 31.12.2006 1.335.000 1.335.000 

17 Γεροσκήπου 31.12.2006 522.000 522.000 

 Σύνολο  39.449.609 33.825.932 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.   Σύµφωνα µε το άρθρο 74 των περί ∆ήµων Νόµων του 
1985 έως 2007, κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιβάλλει ετήσιο φόρο πάνω στην αξία της ακίνητης 
ιδιοκτησίας, η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίµηση που έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου. Στο σχετικό Νόµο δεν 
υπάρχει πρόνοια, ώστε για σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας να µπορεί να ληφθεί υπόψη η 
αξία της ιδιοκτησίας, όπως αυτή δυνατόν να αναθεωρηθεί/επανεκτιµηθεί από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.1980, 
σύµφωνα µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 ή/και του άρθρου 67 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου. Ως αποτέλεσµα, οι ∆ήµοι έχουν σηµαντική απώλεια εσόδων, 
καθότι οι αξίες των ακινήτων, µετά την τελευταία γενική εκτίµηση της 1.1.1980, αυξήθηκαν σηµαντικά, 
λόγω τροποποιήσεων στα τοπικά σχέδια/πολεοδοµικές ζώνες και της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε σε 
τεµάχια γης, τα οποία εξακολουθούν να φορολογούνται στις πλείστες περιπτώσεις ως χωράφια ή  
οικόπεδα, ενώ έχουν ενταχθεί σε οικιστικές/τουριστικές περιοχές και έχουν αξιοποιηθεί ανάλογα . 

Παράλληλα, µε επιστολή µου, ηµερ. 20.12.2007, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, εισηγήθηκα όπως, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία, τροποποιηθεί το άρθρο 
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74 των περί ∆ήµων Νόµων του 1985 έως 2007, κατά τρόπο ανάλογο µε την τροποποίηση των 
περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµων, ώστε για σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, 
να µπορούν να λαµβάνονται υπόψη οι προσωρινές αξίες ή οι επανεκτιµήσεις σε τιµές 1.1.1980, µε 
βάση τις αλλαγές που επήλθαν στην ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτές εκτιµώνται από το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε βάση τα άρθρα 66 και 67 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών µε επιστολή του ηµερ. 12.9.2008, µε πληροφόρησε, σχετικά µε το πιο 
πάνω θέµα, ότι προωθούνται τροποποιήσεις του περί ∆ήµων Νόµου. 

Εισηγήθηκα όπως στο µεταξύ οι ∆ήµοι προβούν σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται στα όριά τους, ώστε αµέσως µε την ψήφιση του Νόµου να προβούν σε ενέργειες  προς 
το  Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, για επανεκτίµησή της, διαδικασία που, όπως 
υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδά τους από τη φορολογία δηµοτικού τέλους 
ακίνητης ιδιοκτησίας. 

∆ηµόσιες κολυµβητικές δεξαµενές.  Σύµφωνα µε το άρθρο 85(2)(θ) του περί ∆ήµων Νόµου, 
τους περί ∆ηµοσίων Κολυµβητικών ∆εξαµενών Νόµους του 1992 και 1996 και τους περί ∆ηµοσίων 
Κολυµβητικών ∆εξαµενών Κανονισµούς του 1996, για τη χρήση και λειτουργία δηµόσιων 
κολυµβητικών δεξαµενών απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από την αρµόδια Αρχή, ∆ήµο ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο. 

Από στοιχεία που τηρούν οι ∆ήµοι, φαίνεται ότι στα όρια 16 ∆ήµων λειτουργούσαν, µέχρι την 
ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης, συνολικά 888 δηµόσιες κολυµβητικές δεξαµενές, από τις 
οποίες οι 754 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούµενη άδεια, όπως φαίνεται 
στον πιο κάτω πίνακα, καθότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στους σχετικούς Νόµους και Κανονισµούς. 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 

Α/Α 
 

∆ήµος 
Αριθµός 

δεξαµενών 
∆εξαµενές µε άδεια 

λειτουργίας 
∆εξαµενές χωρίς 
άδεια λειτουργίας 

1 Λευκωσίας 14 0 14 
2 Λεµεσού 16 1 15 
3 Λάρνακας 18 1 17 
4 Πάφου 267 34 233 
5 Πόλης Χρυσοχούς 30 12 18 
6 Αθηένου 1 1 0 
7 Παραλιµνίου 188 3 185 
8 Μέσα Γειτονιάς 3 0 3 
9 Αγίου Αθανασίου 10 1 9 
10 Λατσιών 3 1 2 
11 Στροβόλου 5 2 3 
12 Κάτω Πολεµιδιών 2 0 2 
13 Γερµασόγειας 82 24 58 
14 Αγίας Νάπας 176 44 132 
15 Γεροσκήπου 27 2 25 
16 Πέγειας 46 8 38 

 Σύνολο 888 134 754 

Συγκεκριµένα, για παραχώρηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό 
έγκρισης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε σε ισχύ Νόµο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών, 
αναφορικά µε τη δεξαµενή και όλες τις άλλες κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται 
µε τη λειτουργία της, βεβαίωση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, καθώς και πιστοποιητικό 
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καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, αναφορικά µε τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, που άπτεται της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών, 
ζήτησα τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για συµµόρφωση των ιδιοκτητών των δηµόσιων 
κολυµβητικών δεξαµενών µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και Κανονισµών και την 
εξασφάλιση της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας. 

Σηµείωσα επίσης ότι, σύµφωνα µε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ηµερ. 
5.3.2007, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία κολυµβητικής δεξαµενής, 
χωρίς την απαιτούµενη άδεια, συνιστά ποινικό αδίκηµα και υποδεικνύεται όπως οι δηµόσιες 
κολυµβητικές δεξαµενές που λειτουργούν χωρίς άδεια, εντοπισθούν και καταγγελθούν στην 
Αστυνοµία, µε σκοπό τη διερεύνησή τους. 

Πρατήρια πετρελαιοειδών.  Σύµφωνα µε στοιχεία των ∆ήµων, στα όρια 21 ∆ήµων 
λειτουργούσαν, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, συνολικά 172 πρατήρια 
πετρελαιοειδών, από τα οποία τα 127 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας, όπως προνοείται στον περί Ρυθµίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµο, καθότι δεν 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 
Παρατηρήθηκε ότι εναντίον των ιδιοκτητών των πρατηρίων πετρελαιοειδών δεν λαµβάνονται 
πάντοτε µέτρα, ενώ σύµφωνα µε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ηµερ. 
5.3.2007, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, η λειτουργία πρατηρίων 
πετρελαιοειδών, χωρίς την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, συνιστά, µε βάση το άρθρο 11 των περί 
Ρυθµίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµων του 1968 µέχρι 1999, ποινικό αδίκηµα και 
υποδεικνύεται όπως αυτά καταγγελθούν στην Αστυνοµία, µε σκοπό τη διερεύνησή τους. 

Ο πιο κάτω πίνακας είναι σχετικός. 
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

 
Α/Α ∆ήµος Αριθµός 

πρατηρίων 
Πρατήρια 

µε άδεια λειτουργίας 
Πρατήρια χωρίς 

άδεια λειτουργίας 
1 Λευκωσίας 34 4 30 
2 Λεµεσού 33 0 33 
3 Λάρνακας 19 19 0 
4 Πάφου 9 7 2 
5 Πόλης Χρυσοχούς 4 4 0 
6 Λευκάρων 1 1 0 
7 Αθηένου 2 2 0 
8 Αραδίππου 4 0 4 
9 Παραλιµνίου 6 0 6 
10 Μέσα Γειτονιάς 2 0 2 
11 Αγίου Αθανασίου 4 1 3 
12 Λατσιών 5 0 5 
13 Λακατάµιας 1 1 0 
14 ΄Εγκωµης 2 0 2 
15 Αγλαντζιάς 6 0 6 
16 Αγίου ∆οµετίου 4 2 2 
17 Στροβόλου 26 0 26 
18 Κάτω Πολεµιδιών 3 0 3 
19 ∆ερύνειας 2 1 1 
20 Αγίας Νάπας 2 0 2 
21 Γεροσκήπου 3 3 0 

 Σύνολο 172 45 127 
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Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης.  Στους ∆ήµους Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Στροβόλου λειτουργούν ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης, χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια οικοδοµής και 
άδεια λειτουργίας, χωρίς να καταβάλουν στους ∆ήµους τα τέλη που προνοούν οι περί Τροχαίας 
∆ηµοτικοί Κανονισµοί και χωρίς να εξασφαλίσουν την έγκριση των ∆ήµων για το ύψος των 
δικαιωµάτων στάθµευσης που εισπράττουν.  Παρατήρησα ότι οι πιο πάνω ∆ήµοι δεν ασκούν 
κανένα έλεγχο στα δικαιώµατα που εισπράττονται στους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης και ότι, 
ενόψει αυτού, δεν αποκλείεται να διαπράττεται αισχροκέρδεια σε βάρος των πολιτών από µέρους 
των ιδιοκτητών των χώρων στάθµευσης. 

5.2 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων 
για το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

Ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.2006, στα ταµειακά διαθέσιµα ύψους £3.291.924, 
περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο του λογαριασµού δανείων, που προορίζεται για την 
εκτέλεση συγκεκριµένων έργων,  ύψους £2.073.995, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις 
να παρουσιάζουν κεφάλαιο κίνησης ύψους £520.426, αντί έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 
£1.553.569 όπως θα έπρεπε. 

Είναι εποµένως φανερό ότι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν είναι ικανοποιητική, γι’ αυτό 
και εισηγήθηκα όπως εξευρεθούν τρόποι βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης και της 
ρευστότητάς του. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για 
το 2006,  ο   ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του 
παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση και το πρόβληµα 
ρευστότητας που αντιµετωπίζει, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την έγκαιρη είσπραξη 
όλων των οφειλόµενων ποσών, συµπεριλαµβανοµένων και των καθυστερηµένων φορολογιών, 
τελών, αδειών και δικαιωµάτων, που στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £4.012.692 και επιβάλλοντας 
δικαιώµατα για διαφηµιστικές πινακίδες και για ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, για την κατασκευή 
και λειτουργία των οποίων απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδοµής και άδειας λειτουργίας. 

Στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου θα βοηθούσε σηµαντικά και η καταγραφή 
της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά του και η επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας,  καθώς επίσης και η καταγραφή όλων των υποστατικών, 
καθότι θα επέφεραν αύξηση στα έσοδά του από φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης 
ιδιοκτησίας, τέλη σκυβάλων, άδεια λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών και επαγγελµατική 
άδεια νοµικών προσώπων. 

Ταυτόχρονα θα µπορούσε να ληφθούν µέτρα για περιορισµό του ρυθµού αύξησης των εξόδων, τα 
οποία το 2006 αυξήθηκαν κατά £1.667.681 (11,5%), σε σύγκριση µε το 2005, και εξάλειψη ή 
τουλάχιστον περαιτέρω µείωση του σηµαντικού  ελλείµµατος από την υπηρεσία σκυβάλων 
(£653.253 για το 2006). 

∆άνεια. 

(α) Αποπληρωµή δανείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή 
των δόσεων των δανείων, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  Το 
σύνολο των καθυστερηµένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για το 2006 ανήλθε σε £4.659.537, σε 
σύγκριση µε £2.729.310 το 2005 και αφορούν εξ ολοκλήρου σε υποχρέωση του ∆ήµου. 
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(β) ∆άνειο βιοτεχνικής περιοχής. Στις καθυστερηµένες δόσεις δανείων περιλαµβάνεται ποσό 
ύψους £740.695 (£601.901 την 31.12.2005), που αφορά στο δάνειο της βιοτεχνικής περιοχής και 
το οποίο, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού  Συµβουλίου  αρ. 48.630, ηµερ. 11.11.1998,  
θα έπρεπε να αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου  από εισπράξεις από τη διάθεση των βιοτεχνικών 
µονάδων. 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην αποπληρωµή των δανείων οφειλόταν στη 
διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους του ∆ήµου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2007 και ότι όλες οι 
εκκρεµούσες πληρωµές έχουν διευθετηθεί. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες 
και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Η έλλειψη ελέγχου στις καταχωρίσεις των διαφόρων εγγραφών στο Γενικό Καθολικό από 
δεύτερο υπάλληλο, µε αποτέλεσµα να γίνονται αρκετά λάθη, για την τακτοποίηση των 
οποίων γίνονται πολλές διορθωτικές εγγραφές. 

• Ο µη έλεγχος των ηµερολογιακών εγγραφών, η µη αιτιολόγησή τους µε σαφείς 
επεξηγήσεις και η µη επισύναψη σ’ αυτές όλων των απαιτούµενων αποδεικτικών 
στοιχείων. 

• Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των απαραίτητων µητρώων, όπως το µητρώο 
εγγυητικών επιστολών, µητρώο σχισµάτων και παλινορθώσεων δρόµων,  µητρώο 
εκδηλώσεων, µητρώο διαφηµιστικών πινακίδων, µητρώο αγωγών, µητρώο αδειών 
οικοδοµής και διαχωρισµού οικοπέδων. 

• Η µη παρακολούθηση των διαφηµιστικών πινακίδων που είναι αναρτηµένες στην περιοχή 
του ∆ήµου και η µη επιβεβαίωση της ορθότητας των δικαιωµάτων που εισπράττονται. 

• Η µη ενηµέρωση του µητρώου εξωδίκων µε τις εισπράξεις µέσω δικαστηρίου και η µη 
συµφιλίωσή του µε τον αντίστοιχο λογαριασµό χρεωστών του Γενικού Καθολικού. 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι µε την πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν στο Οικονοµικό 
Τµήµα θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που έχει ετοιµαστεί για έλεγχο των καταχωρίσεων 
των διαφόρων εγγραφών και των ηµερολογιακών εγγραφών στο Γενικό Καθολικό από δεύτερο 
υπάλληλο.  ΄Οσον αφορά στη µη τήρηση ή στη µη ορθή τήρηση των διαφόρων µητρώων, µου 
ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις/εισηγήσεις µου έχουν ληφθεί υπόψη και ότι δόθηκαν οδηγίες στους 
λειτουργούς του ∆ήµου για συµµόρφωση.  Με πληροφόρησε επίσης ότι µελετάται το ενδεχόµενο 
µηχανογράφησης ορισµένων µητρώων. 

Αδυναµίες στη µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου.  Η µηχανογράφηση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες, όπως, για παράδειγµα, η δυνατότητα των 
εισπρακτόρων να διαγράφουν ή να τροποποιούν τις εισπράξεις, χωρίς αυτό να µπορεί να 
εντοπιστεί, η δυνατότητα πρόσβασης ορισµένων λειτουργών του ∆ήµου σε λειτουργίες του 
συστήµατος, οι οποίες είναι πέραν αυτών που χρειάζονται για διεκπεραίωση των καθηκόντων τους 
και η µη λειτουργία του προγράµµατος συµφιλίωσης τραπεζικών λογαριασµών, η οποία 
διακόπηκε λόγω προβληµάτων που παρουσίαζε το πρόγραµµα.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι 
εκκρεµεί η εφαρµογή επιµέρους προγραµµάτων, όπως, για παράδειγµα, τα µητρώα πάγιου 
ενεργητικού, διαφηµιστικών πινακίδων, υπαλλήλων και εργατών και υπέδειξα την αναγκαιότητα 
λήψης διορθωτικών µέτρων. 

Μελέτη αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης των θέσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου.   Όπως 
ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, ο ∆ήµος ανέθεσε σε συγκεκριµένη εταιρεία τη 
διενέργεια µελέτης αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης των θέσεων των διαφόρων υπηρεσιών του 
∆ήµου, έναντι ποσού £19.500, πλέον ΦΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2005. 
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Από τη µελέτη εντοπίστηκαν βασικές προβληµατικές περιοχές στην υφιστάµενη οργανωτική δοµή 
του ∆ήµου, καθώς επίσης και άλλα προβλήµατα, όπως έλλειψη επαρκών διοικητικών ελέγχων, µη 
ύπαρξη ορθολογιστικής πυραµίδας ανέλιξης, αδυναµία σχεδίων υπηρεσίας και έλλειψη 
επιµόρφωσης υπαλλήλων και γίνονται εισηγήσεις για κάθε ένα από τα τµήµατα και υπηρεσίες του 
∆ήµου για βελτίωση της κατάστασης. 

Παρά το γεγονός ότι πέρασε µεγάλο χρονικό διάστηµα από την ολοκλήρωση της µελέτης, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν φαίνεται να ασχολήθηκε µε τα συµπεράσµατα και τις εισηγήσεις που 
περιέχονται σ’ αυτή, παρά τα οργανωτικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στις διάφορες 
υπηρεσίες του και  προσπάθησε να επιλύσει τις οργανωτικές αδυναµίες µε την πρόσληψη νέου 
προσωπικού (15 υπάλληλοι και 58 εργάτες κατά τα έτη 2005 -2007, έναντι 6 και 28 που 
αφυπηρέτησαν, αντίστοιχα). 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η µελέτη αναδιάρθρωσης θα συζητηθεί ξανά από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ενόψει και της πρόσφατης έγκρισης της οργανωτικής δοµής των θέσεων του ∆ήµου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών.  Μου ανέφερε επίσης ότι οι προσλήψεις υπαλληλικού και 
εργατικού προσωπικού έγιναν για πλήρωση κενών θέσεων από αφυπηρετήσεις και λόγω 
επέκτασης των δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2003, η υποχρέωση του ∆ήµου για 
ελλειµµατικές εισφορές ανερχόταν µέχρι 31.12.2002 σε £18.000.000, για τις οποίες το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, στις 19.2.2004 αποφάσισε την άµεση αναγνώριση και συµπερίληψή τους στις 
οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2003.  Η αποπληρωµή του πιο πάνω ποσού, σύµφωνα µε 
εισήγηση των αναλογιστών, θα πρέπει να γίνει µε πρόσθετες συνεισφορές ύψους £4.055.000 το 
χρόνο για 5 χρόνια ή £2.321.000 το χρόνο για 10 χρόνια ή £1.760.000 το χρόνο για 15 χρόνια.  
Παρά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, ο ∆ήµος δεν αποφάσισε ακόµη τον τρόπο κάλυψης των 
πιο πάνω υποχρεώσεών του προς το Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων και κατά τα έτη 2003, 
2004, 2005 και 2006 κατέβαλε, έναντι της οφειλής του, £350.768, £600.361, £423.609 και 
£541.037, αντίστοιχα, ποσά κατά πολύ χαµηλότερα από την ελάχιστη ετήσια εισφορά ύψους 
£1.760.000, που εισηγήθηκε ο αναλογιστής. 

(β) Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, πρέπει να γίνεται 
αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε τρία χρόνια).  Ενόψει του 
γεγονότος ότι η αναλογιστική µελέτη έγινε το 2003, εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προχωρήσει στη 
διενέργεια νέας αναλογιστικής µελέτης. 

Πληρωµή αποζηµιώσεων ύψους £90.847.  Με απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου 
Λευκωσίας, ηµερ. 18.9.2003, ο ∆ήµος Λευκωσίας και συγκεκριµένη εταιρεία κρίθηκαν ότι έφεραν 
ευθύνη για τροχαίο δυστύχηµα που συνέβη στη Λεωφόρο Κέννεντυ Λευκωσίας, στην οποία 
εκτελούνταν οδικά έργα και κλήθηκαν να πληρώσουν αλληλέγγυα ή κεχωρισµένα αποζηµιώσεις 
στον ενάγοντα, που τραυµατίστηκε στο εν λόγω δυστύχηµα. Ο ∆ήµος αµφισβήτησε την πιο πάνω 
απόφαση και κατέθεσε πολιτική έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, η οποία όµως απορρίφθηκε στις 
31.1.2005.  

Στις 13.2.2006 ο ∆ήµος Λευκωσίας υποχρεώθηκε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της 
επιδικασθείσας αποζηµίωσης στον ενάγοντα, ύψους £90.847, καθότι η εµπλεκόµενη εταιρεία 
κήρυξε πτώχευση.  

Σε σχετική επιστολή του προς το ∆ήµο, ηµερ. 6.2.2006, ο νοµικός του σύµβουλος, που χειρίστηκε 
την πιο πάνω υπόθεση, υποδεικνύει ότι οι υπάλληλοι του ∆ήµου παρέλειψαν να διεκδικήσουν τα 
χρήµατα από την ασφαλιστική εταιρεία που σύναψε συµφωνία µε τον εργολάβο, γι’ αυτό και ο 
∆ήµος υποχρεώθηκε να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της αποζηµίωσης. 
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Εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δώσει οδηγίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος, 
για να διαπιστωθεί αφενός κατά πόσο µπορεί να διεκδικηθούν έστω και τώρα τα χρήµατα που 
αφορούν στο µερίδιο της ευθύνης της εταιρείας από ασφαλιστήριο συµβόλαιο της ασφαλιστικής 
εταιρείας και αφετέρου κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε αµέλεια καθηκόντων από µέρους 
υπαλλήλων του ∆ήµου, ώστε αν υπάρχουν ευθύνες να καταλογιστούν. 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η εισήγησή µου για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος θα µελετηθεί. 

Ειδικό Ταµείο Εξαγοράς Χώρων Στάθµευσης.  Το υπόλοιπο του εν λόγω Ταµείου στις 
31.12.2006 ανερχόταν σε £2.213.493 (£2.379.393 στις 31.12.2007) και αφορά σε εισπράξεις από 
το 1997 που διενεργούνται σύµφωνα µε την Εντολή 1/1996 του Υπουργού Εσωτερικών. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν αξιοποίησε τους πόρους του πιο πάνω Ταµείου, µε βάση τις πρόνοιες 
των παρ. 4.1 και 6.3 της Εντολής, σύµφωνα µε τις οποίες οι πόροι του Ειδικού Ταµείου δεν θα 
κατακρατούνται σε ανενεργή κατάσταση, αλλά θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη 
χρηµατοδότηση της δηµιουργίας χώρων στάθµευσης οχηµάτων, µε αποτέλεσµα η αγοραστική 
δυνατότητα του Ειδικού Ταµείου για απόκτηση γης να περιοριστεί σηµαντικά, λόγω της αύξησης 
στην αξία της γης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 

∆εδοµένου και του σοβαρού προβλήµατος στάθµευσης που υπάρχει στην περιοχή του ∆ήµου, 
εισηγήθηκα όπως, βάσει χρονοδιαγράµµατος, ο ∆ήµος εκπονήσει το συντοµότερο µελέτη για 
αξιοποίηση του Ειδικού Ταµείου και εκπλήρωση του στόχου του. 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι οι εισηγήσεις µου έχουν καταγραφεί και ότι θα καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για υλοποίησή τους.  Με πληροφόρησε επίσης ότι µελετάται σχετική πρόταση 
της Υπηρεσίας του ∆ήµου για απαλλοτρίωση αριθµού τεµαχίων γης για τη δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  ΄Οπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, η  
αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας πάνω στην οποία βασίζεται η επιβολή δηµοτικού τέλους ακίνητης 
ιδιοκτησίας είναι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα σηµαντικά υποτιµηµένη, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια εσόδων από το ∆ήµο. 

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά 
του, και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση των εσόδων του από τη 
φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Καταγραφή υποστατικών.  Σε έρευνα που έγινε από το ∆ηµοτικό Ταµία και τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή του ∆ήµου τον Αύγουστο του 2006, διαπιστώθηκε ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια δεν 
έγινε καταγραφή νέων εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν εντός των ορίων του ∆ήµου, για 
σκοπούς επιβολής επαγγελµατικής άδειας και τελών σκυβάλων και σε δείγµα 100 υποστατικών, 
προέκυψε ότι το 25% δεν ήταν καταγραµµένα. 

Από επιτόπια  έρευνα που έγινε από λειτουργούς της Υπηρεσίας µου κατά τον Ιανουάριο του 
2008, προέκυψε ότι σε δείγµα 308, κυρίως νέων, υποστατικών, τα 107 ή ποσοστό 35% δεν ήταν 
καταγραµµένα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η καταγραφή των νοικοκυριών από τις Υπηρεσίες 
του ∆ήµου είναι ελλιπής, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών εσόδων. 

Συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 26.5.2005 ενέκρινε, οµόφωνα, 
εισήγηση της Προέδρου της Πολιτιστικής Επιτροπής, όπως εισπραχθεί το τέλος θεάµατος για την 
πιο πάνω συναυλία ύψους περίπου £10.650 και ακολούθως διατεθεί για αγορά ιδιόκτητου 
οικήµατος, το οποίο θα µετατραπεί σε Παιδική Λέσχη Παλλουριώτισσας. 

Σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίας της Πολιτιστικής Επιτροπής, ηµερ. 20.5.2005, ο 
καλλιτέχνης θα δώριζε την αµοιβή του (περίπου 40.000 ευρώ) στο ∆ήµο Λευκωσίας, ο οποίος στη 
συνέχεια θα τη διέθετε για τον ίδιο σκοπό. 
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Σε απαντητική επιστολή της, ηµερ. 20.10.2005, σχετικά µε την αµοιβή του καλλιτέχνη και το τέλος 
θεάµατος, η εταιρεία που διοργάνωσε τη συναυλία πληροφόρησε το ∆ήµο ότι η αµοιβή του 
καλλιτέχνη ύψους 40.000 ευρώ, βρίσκεται κατατεθειµένη σε συγκεκριµένη τράπεζα,  σε 
λογαριασµό ο οποίος όµως δεν είναι επ΄  ονόµατι του ∆ήµου, ενώ καµιά αναφορά δεν γίνεται για το 
οφειλόµενο τέλος θεάµατος.  Έκτοτε  και παρά την παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος, 
καµιά ενέργεια δεν έγινε από το ∆ήµο για να  κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασµό επ΄  ονόµατί 
του, το οφειλόµενο τέλος θεάµατος (£10.650) και η αµοιβή του καλλιτέχνη (40.000 ευρώ). 

Είσπραξη εξωδίκων µέσω δικαστηρίου.  Σύµφωνα µε αναλυτική κατάσταση που ετοιµάστηκε 
από το Λογιστήριο, κατά τα έτη 2003 µέχρι το Νοέµβριο του 2007 στάληκαν στο δικαστήριο και 
εκδικάστηκαν 17 680  υποθέσεις για συνολικό ποσό ύψους  £1.268.045 (14 663 υποθέσεις για 
συνολικό ποσό ύψους  £924.815 κατά τα έτη 2003 µέχρι 2006), που αφορά σε πρόστιµα εξωδίκων  
και δικηγορικά  έξοδα.  Οι εισπράξεις προστίµων από εξώδικα που εµβάζονται από το δικαστήριο 
για υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί, δεν αναλύονται και ούτε καταχωρίζονται στο 
µηχανογραφηµένο µητρώο εξωδίκων, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να µη γνωρίζει τις αγωγές που 
έχουν τακτοποιηθεί και αυτές που εκκρεµούν, καθώς επίσης και το πραγµατικό ύψος των 
καθυστερήσεων και τους οφειλέτες.  Ζήτησα όπως ο ∆ήµος, σε συνεργασία µε το δικαστήριο, 
ετοιµάζει κατάσταση για όλα τα ποσά που εισπράττονται, στην οποία να αναλύονται οι εισπράξεις 
κατά υπόθεση, ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωση του µηχανογραφηµένου µητρώου εξωδίκων. 

Έλλειµµα από τη λειτουργία της υπηρεσίας αποκοµιδής σκυβάλων.  Από τη λειτουργία της 
πιο πάνω υπηρεσίας κατά το έτος 2006, προέκυψε έλλειµµα ύψους  £653.253, σε σύγκριση µε 
£475.929 το 2005.  Η αύξηση του ελλείµµατος κατά το 2006 αποδίδεται κυρίως στη µη επιβολή 
αύξησης στα τέλη σκυβάλων και στη µη επιβολή φορολογίας σε αρκετά υποστατικά.  Εισηγήθηκα  
και πάλι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεχίσει τις προσπάθειές του για εξάλειψη ή τουλάχιστον 
µείωση του ελλείµµατος, το οποίο για την περίοδο 2003-2006 ανήλθε στα £2.440.265. 

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης. 

(α) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 2.4.1998 αποφάσισε την αναστολή της εφαρµογής των περί 
Τροχαίας ∆ηµοτικών (Τροποποιητικών) Κανονισµών Λευκωσίας του 1997, οι οποίοι, µεταξύ 
άλλων, προέβλεπαν ότι δεν επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθµευσης, χωρίς την 
εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας οικοδοµής και άδειας λειτουργίας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και η είσπραξη δικαιωµάτων, η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα, καθότι ο ∆ήµος επικαλείται νοµικό 
κώλυµα στους περί Τροχαίας  ∆ηµοτικούς (Τροποποιητικούς) Κανονισµούς Λευκωσίας και ότι θα 
ζητηθεί σχετική νοµική συµβουλή.  Μέχρι την ηµέρα του ελέγχου το θέµα δεν παραπέµφθηκε στο 
νοµικό σύµβουλο και συνεχίζει να παραµένει σε εκκρεµότητα, ενώ οι πιο πάνω Κανονισµοί δεν 
εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να µην ασκεί τον απαιτούµενο από τη νοµοθεσία έλεγχο, 
σχετικά µε τα δικαιώµατα που εισπράττονται στους ιδιωτικούς χώρους.    Ενόψει αυτού, δεν 
αποκλείεται να διαπράττεται αισχροκέρδεια σε βάρος των πολιτών από µέρους των ιδιοκτητών των 
χώρων στάθµευσης. 

(β) Σύµφωνα µε στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στα δηµοτικά όρια Λευκωσίας 
λειτουργούν 14 ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης. Ωστόσο, από τη µελέτη «Στάθµευση αστικού κέντρου 
Λευκωσίας», που διενεργήθηκε για λογαριασµό του ∆ήµου από ιδιωτική εταιρεία, διαφάνηκε ότι 
στην περιοχή του ∆ήµου Λευκωσίας λειτουργούν 102 ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης, εκ των οποίων 
οι 97 επί πληρωµή (4 354 θέσεις), χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής και άδεια 
λειτουργίας και χωρίς να καταβάλλουν στο ∆ήµο τα τέλη που προνοούν οι σχετικοί Κανονισµοί. 

Η ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι ο λόγος που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανέστειλε την εφαρµογή των 
περί Τροχαίας ∆ηµοτικών (Τροποποιητικών) Κανονισµών Λευκωσίας (Κ.∆.Π. 60/97), ήταν η 
ύπαρξη νοµικού κωλύµατος στη σχετική πρόνοια για έγκριση από το ∆ήµο των δικαιωµάτων 
στάθµευσης που θα επιβάλλονται στους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης. 
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Με πληροφόρησε επίσης ότι µε την υιοθέτηση/ψήφιση των νέων ενιαίων Κανονισµών που θα 
ισχύουν παγκύπρια για ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους στάθµευσης, αυτό το νοµικό κώλυµα θα 
πάψει να υφίσταται. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι τουλάχιστον το µέρος των Κανονισµών που αφορούν στην 
εξασφάλιση άδειας οικοδοµής και άδειας λειτουργίας θα έπρεπε να εφαρµόζεται, διασφαλίζοντας 
έτσι τη νοµιµότητα των χώρων αυτών. 

5.3 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  ΟΙ οικονοµικές καταστάσεις του 2007 
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου και ο νενοµισµένος έλεγχος 
προγραµµατίζεται να γίνει προς το τέλος του 2008.   Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο για το έτος 2006. 

Ρευστότητα.  Ο Γενικός Λογαριασµός του ∆ήµου παρουσίαζε  στις 31.12.2006 αρνητικό υπόλοιπο 
ύψους £887.423, το οποίο θα ήταν ακόµη µεγαλύτερο αν κατά τη διάρκεια των ετών 1993-2003 
καταβαλλόταν στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων το οφειλόµενο ποσό ύψους £4.944.846, 
που αφορά στη συνεισφορά του ∆ήµου στο εν λόγω Ταµείο για κάλυψη της τρέχουσάς του 
υποχρέωσης και αν η αποπληρωµή των δόσεων ύψους £1.272.871 του δανείου που συνάφθηκε 
για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων γινόταν από το Γενικό Λογαριασµό, αντί από τον 
καταθετικό λογαριασµό του δανείου. Η αδυναµία κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων υποδηλώνει 
την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης και της ρευστότητας του 
∆ήµου, καθώς και της ετοιµασίας µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδίου, για κάλυψη ή 
τουλάχιστον περαιτέρω µείωση των συσσωρευµένων ελλειµµάτων, που στις 31.12.2006 
ανέρχονταν σε £5.545.632 (£8.497.016 το 2005). 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης του οικονοµικού προβλήµατος 
του ∆ήµου έγιναν συσκέψεις και ανταλλάγησαν απόψεις µε λειτουργούς του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονοµικών και ότι για σκοπούς προγραµµατισµού και 
αντιµετώπισης του όλου προβλήµατος, η υπηρεσία του ∆ήµου καταρτίζει προβλεπόµενη ταµειακή 
ροή. 

Τρέχουσες υποχρεώσεις και έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Λόγω του ότι στα ταµειακά 
διαθέσιµα ύψους £1.694.413 στις 31.12.2006, περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο των 
ταµειακών διαθεσίµων του λογαριασµού δανείων για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων, 
ύψους £1.466.019, οι οικονοµικές καταστάσεις του 2006 παρουσιάζουν έλλειµµα στο κεφάλαιο 
κίνησης ύψους £21.969.903, αντί £23.435.922. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Όπως ανέφερα και στις Εκθέσεις µου για 
το 2005 και 2006,  ο   ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες 
που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση και το 
πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, λαµβάνοντας µέτρα για έγκαιρη είσπραξη όλων των 
οφειλόµενων ποσών, συµπεριλαµβανοµένων και των καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών 
και δικαιωµάτων, που στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £7.551.624 (£6.802.595 το 2005). 

Στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου θα βοηθούσε σηµαντικά η επανεκτίµηση της 
ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά του, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, καθότι θα επέφερε αύξηση στα έσοδά του από φορολογία δηµοτικού τέλους 
ακίνητης ιδιοκτησίας και η επιβολή και είσπραξη δικαιωµάτων από όλες τις διαφηµιστικές 
πινακίδες, καθώς επίσης και αν δεν επιστρεφόταν το 11% του τέλους θεάµατος που εισπράττεται 
από κινηµατογραφικές παραστάσεις. 
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Ταυτόχρονα θα µπορούσε να ληφθούν µέτρα για µείωση των δαπανών για υπερωρίες, επιδόµατα, 
καθώς επίσης και για εξάλειψη ή τουλάχιστον περαιτέρω µείωση των ελλειµµάτων που προέκυψαν 
από τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου (£291.934 το 2006 και £290.078 το 2007) και από 
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (£85.954 το 2006 και £73.075 το 2007). 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι κατά το 2008 εισπράχθηκαν δικαιώµατα ύψους €200.000 από 
διαφηµιστικές πινακίδες και λαµβάνονται δικαστικά µέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων.  Για 
µείωση των υπερωριών και των ελλειµµάτων από τις διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου, µε 
πληροφόρησε ότι αρµόδιες Επιτροπές του ∆ήµου διενεργούν µελέτες.  ΄Οσον αφορά στην 
επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, µου ανέφερε ότι αυτή γίνεται σταδιακά από το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Αποπληρωµή δανείων. 

(α) Λόγω των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων του ∆ήµου, παρατηρήθηκε και πάλι 
σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων των δανείων, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να 
επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  Το σύνολο των καθυστερηµένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων 
στις 31.12.2006 ανήλθε σε £23.882.444 (£21.090.096 το 2005). 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι όλα τα δάνεια που καλύπτονταν µε κυβερνητική εγγύηση έχουν 
ενοποιηθεί µε τη σύναψη τριών δανείων από ισάριθµα τραπεζικά Ιδρύµατα. 

(β) Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι η αποπληρωµή συγκεκριµένου δανείου, ύψους 
£15.000.000 σε ευρώ, από εµπορική τράπεζα, γινόταν από τον καταθετικό λογαριασµό του 
δανείου, αντί από το Γενικό Λογαριασµό. Το συνολικό ποσό που χρεώθηκε ο καταθετικός 
λογαριασµός για τον πιο πάνω σκοπό ανήλθε σε £1.272.871. 

Το Γενικό Λογιστήριο, µε επιστολή του ηµερ. 23.3.2006, πληροφόρησε το ∆ήµο ότι το δάνειο που 
συνάφθηκε είναι µε κυβερνητική εγγύηση και ότι η απόσυρσή του διέπεται από τις πρόνοιες της 
σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, ηµερ.19.7.1999 και ζήτησε όπως η µεταφορά 
ποσών από τον καταθετικό λογαριασµό στο λογαριασµό δανείου, για εξόφληση των δόσεων, 
σταµατήσει άµεσα και όπως επιστραφεί το αποσυρθέν ποσό στον καταθετικό λογαριασµό του 
δανείου,  χωρίς ωστόσο, µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, να είχε επιστραφεί οποιοδήποτε 
ποσό. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το αποσυρθέν ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στον καταθετικό 
λογαριασµό. 

(γ) Οµολογιακό δάνειο £5.000.000.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
παρά τις σχετικές οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, δεν έχει ακόµη δηµιουργηθεί 
προεξοφλητικό ταµείο για το πιο πάνω δάνειο, λόγω του προβλήµατος της ρευστότητας που 
αντιµετωπίζει ο ∆ήµος. 

Επένδυση ταµειακών διαθεσίµων.  Από τον έλεγχο του Γενικού Λογαριασµού, διαπιστώθηκε ότι 
ο ∆ήµος επιβαρύνθηκε µε χρεωστικούς τόκους συνολικού  ύψους £322.113 και πιστώθηκε µε 
ποσό ύψους £23.013. Παρατήρησα ότι το ύψος των χρεωστικών τόκων που επιβαρύνθηκε ο 
∆ήµος, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων προέκυψε από το παρατράβηγµα ύψους £3.479.261 που 
παρουσίαζε συγκεκριµένος τραπεζικός λογαριασµός, θα ήταν πολύ χαµηλότερο, εάν το υπόλοιπο 
του τρεχούµενου λογαριασµού του ∆ήµου, που κατά τη διάρκεια του 2006 κυµαινόταν µεταξύ 
£700.000 και £2.600.000, κατατίθετο στο λογαριασµό παρατραβήγµατος, καθότι το επιτόκιο του 
παρατραβήγµατος  ήταν 7,5%, ενώ αυτό του τρεχούµενου λογαριασµού ήταν µόνο 1%. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το θέµα έχει διευθετηθεί µε τη δηµιουργία νέου τραπεζικού 
λογαριασµού, ο οποίος φέρει ψηλό καταθετικό επιτόκιο. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 
εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες αδυναµίες, όπως: 
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• Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση όλων των απαραίτητων µητρώων, όπως µητρώο 
προσφορών, µητρώο συµβολαίων, µητρώο πωλήσεων/µεταφοράς συντελεστή δόµησης, 
µητρώο καθαρισµού οικοπέδων και µητρώο σχισµάτων και παλινορθώσεων δρόµων. 

• Η µη αναφορά σαφών και πλήρων επεξηγήσεων στα εντάλµατα πληρωµής, όπως η έγκριση 
της δαπάνης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο αριθµός της προσφοράς, όπου υπάρχει. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς προσπάθειες για την όσο το δυνατόν αρτιότερη 
τήρηση των πιο πάνω µητρώων, καθώς επίσης και για τη σωστή συµπλήρωση των ενταλµάτων 
πληρωµής. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου.  Στο µηχανογραφηµένο σύστηµα φορολογιών αρκετοί 
φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καταχωρίζονται µε προσωρινούς κωδικούς 
αριθµούς, αντί µε τον αριθµό ταυτότητας ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα.  
Ανέφερα ότι η τακτική αυτή, σε περιπτώσεις που οι φορολογούµενοι δεν εξοφλούν τις φορολογίες 
τους, δυσκολεύει τον εντοπισµό τους, καθότι πολλές φορές αλλάζουν διεύθυνση και καθιστά 
αδύνατη τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον τους. 

Καταβολή επιπλέον αποζηµιώσεων σε αφυπηρετήσαντες µετά από συµφωνία µε το ∆ήµο.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθ’  υπέρβαση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων που του παρέχονται από 
τον περί ∆ήµων Νόµο και τους ∆ηµοτικούς Κανονισµούς που αφορούν σε συντάξεις και 
φιλοδωρήµατα, σύναψε συµφωνία µε έξι υπαλλήλους παιδοκοµικού σταθµού, η λειτουργία του 
οποίου τερµατίστηκε, για πρόωρη αφυπηρέτηση, µε την καταβολή σ’  αυτούς αποζηµιώσεων 
συνολικού ύψους £119.936, πέραν των συνταξιοδοτικών τους ωφεληµάτων. 

Υπέδειξα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι στην πιο πάνω περίπτωση θα µπορούσε να εφαρµοστεί ο 
∆ηµοτικός Κανονισµός 201, ο οποίος προνοεί την παραχώρηση πρόσθετης σύνταξης σε 
υπαλλήλους που αφυπηρετούν αναγκαστικά, λόγω κατάργησης της θέσης τους.  Επισήµανα 
επίσης ότι µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε προηγούµενα χρόνια, πληρώθηκαν 
αντικανονικά παρόµοιες αποζηµιώσεις σε υπαλλήλους άλλων παιδοκοµικών σταθµών που 
τερµατίστηκε η λειτουργία τους, για τις οποίες η Υπηρεσία µου προέβη και πάλι σε σχετικές 
παρατηρήσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη. 

Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την άποψη ότι µε την υπάρχουσα νοµολογία, οι υπάλληλοι του ∆ήµου δεν 
µπορούν να απολυθούν, λόγω κατάργησης της θέσης τους και ότι για την αφυπηρέτησή τους 
κρίθηκε ως κίνητρο η παραχώρηση αποζηµίωσης σε όσους υπαλλήλους δεν υπήρχε η δυνατότητα 
αξιοποίησής τους σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου, σηµειώνοντας, ταυτόχρονα, ότι µε τη διευθέτηση 
αυτή ο ∆ήµος είχε αρκετό οικονοµικό όφελος.  Εξακολουθώ όµως να έχω την άποψη ότι στις 
συγκεκριµένες πιο πάνω περιπτώσεις θα µπορούσε να εφαρµοστεί ο ∆ηµοτικός Κανονισµός 201, 
αφού  δεν αφορούσαν σε απόλυση αλλά σε αναγκαστική αφυπηρέτηση λόγω κατάργησης των 
θέσεων. 

Εργατικό προσωπικό που ασκεί γραφειακά καθήκοντα.  Στο ∆ήµο εργοδοτούνται 18 
πρόσωπα που, ενώ προσλήφθηκαν εδώ και πολλά χρόνια ως εργάτες, ασκούν γραφειακά 
καθήκοντα σε διάφορες υπηρεσίες, τακτική µε την οποία παρακάµπτεται µε έµµεσο τρόπο η 
δηµοσιονοµική πολιτική που ισχύει και στους ∆ήµους για µη δηµιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων, 
καθώς και αναβαθµίσεων θέσεων. 

Τα πιο πάνω πρόσωπα παρουσιάζονται στους Προϋπολογισµούς µέχρι το 2007 ως εργάτες, µε 
κλίµακα Α4, ενώ στον Προϋπολογισµό του 2008 οι 10 από αυτούς παρουσιάζονται ως Βοηθοί 
Γραφείου και οι 8 ως Υγειονοµικοί Βοηθοί, µε κλίµακα Α4-Α5, γεγονός που υποδηλώνει πρόθεση 
από πλευράς του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να τους εντάξει στο µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό. 

Παρόλο ότι η πιο πάνω πρόνοια στον Προϋπολογισµό για το 2008 δεν εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθύµισα στο ∆ήµο ότι και σε περίπτωση που θα εγκρινόταν, ήταν 
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υποχρεωµένος να προκηρύξει τις 18 νέες θέσεις και για την πλήρωσή τους να εφαρµόσει την 
ενδεδειγµένη διαδικασία που ακολουθείται στην πλήρωση νέων θέσεων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για το πιο πάνω θέµα έχει υποβληθεί σχετική πρόταση στα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών και ότι αναµένουν την τελική τους θέση, προκειµένου να 
αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες του ∆ήµου. 

Μισθοδοτική ανέλιξη υπαλλήλων σε συνδυασµένες κλίµακες.   Παρόλο ότι ο ∆ήµος ακολουθεί 
τις πρόνοιες των περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και ΄Αλλα Οικονοµικά 
Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµών του 1995  (Κ.∆.Π. 175/95), εντούτοις 
παρατηρήθηκε ότι η τακτική ο υπάλληλος να µεταπηδά από τη µία κλίµακα στην άλλη, όταν φθάσει 
στο σηµείο της κλίµακας που αντιστοιχεί µε την αφετηρία της επόµενης κλίµακας, εφαρµόζεται για το 
σύνολο των θέσεων του ∆ήµου µε συνδυασµένες κλίµακες, αντί µόνο στις θέσεις µέχρι την κλίµακα 
Α7 και για τους κατόχους των θέσεων που υπηρετούσαν στις 16.2.1996 (ηµεροµηνία 
αντικατάστασης του θεσµού των συνδυασµένων θέσεων µε συνδυασµένες κλίµακες), όπως 
προβλέπεται στον Κανονισµό 30 της Κ.∆.Π. 175/95. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η υιοθέτηση των Κανονισµών έγινε µόνο ως προς τη διαδικασία, ότι η 
ηµερ. 16.2.1996 δεν αφορά στους δηµοτικούς υπαλλήλους, ότι στη νέα συλλογική σύµβαση, η οποία 
αναµένεται να υπογραφεί σύντοµα, θα ισχύσει η πιο πάνω τακτική µόνο για υπαλλήλους που ήταν 
στην υπηρεσία του ∆ήµου πριν την 1.1.2008 και ότι θα υιοθετηθεί πλήρως η Κ.∆.Π. 175/95. 

Επισηµαίνεται ωστόσο ότι, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.009, 
ηµερ. 11.6.2003, οι ∆ήµοι, όπως και οι άλλοι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, σε θέµατα προσωπικού, µισθών 
και όρων απασχόλησης πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική και οι αποφάσεις 
τους να µην αφίστανται των ρυθµίσεων που ισχύουν στο δηµόσιο τοµέα. 

Υπερωρίες. Οι δαπάνες για υπερωρίες τα έτη 2006 και 2007 ανήλθαν σε £450.400 και £428.902, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £451.368 το 2005.  Στα ποσά αυτά περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
υπερωρίες στο Τµήµα Καθαριότητας, οι οποίες  ανήλθαν σε £283.703 και £226.557 τα έτη 2006 
και 2007, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £283.003 το 2005. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για µείωση των υπερωριών στο Τµήµα Καθαριότητας, κατά το 2006 
και 2007,  προσλήφθηκε αριθµός έκτακτων εργατών, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε 
£315.974 το 2006 και £248.998 το 2007, συµπεριλαµβανοµένου ποσού ύψους £18.366 και 
£21.572, αντίστοιχα, για υπερωρίες. 

Όπως φαίνεται πιο πάνω, το κόστος για υπερωρίες στο Τµήµα Καθαριότητας για το 2006 και 2007 
όχι µόνο παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε εκείνο του 2005, αλλά αν στο ποσό αυτό προστεθεί και το 
κόστος των έκτακτων εργατών ύψους £315.974 το 2006 και £248.998 το 2007, το συνολικό κόστος 
για υπερωρίες στο Τµήµα Καθαριότητας θα ανερχόταν σε £581.311 το 2006 και £453.983 το 2007. 

Επανέλαβα την εισήγησή µου όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ασχοληθεί σοβαρά µε το θέµα των 
υπερωριών και λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για πραγµατική µείωσή τους. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, ο ∆ήµος προχώρησε το 2006 σε ζήτηση 
προσφορών και στη συνέχεια σε συµφωνία µε ιδιωτικό γραφείο αναλογιστών, για διενέργεια 
αναλογιστικής µελέτης, η οποία µέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι η αναλογιστική µελέτη έχει ολοκληρωθεί και ότι ο ∆ήµος µελετά 
τα πορίσµατα/εισηγήσεις που έχουν εξαχθεί. 

(β) Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, το ταµειακό υπόλοιπο του Ταµείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων στις 31.12.2006 ήταν £3.008.476, ενώ η οφειλή του ∆ήµου προς το Ταµείο 
Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, η οποία προέκυψε λόγω της αδυναµίας του ∆ήµου να καταβάλει 
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όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του προς το Ταµείο, ανέρχεται στα £4.944.846, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε ελλειµµατικές εισφορές για προηγούµενη υπηρεσία, οι οποίες 
θα είναι γνωστές µετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής µελέτης. 

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισµό των δηµοτικών αποχωρητηρίων.  Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο κατακύρωσε στις 27.10.2005 σε συγκεκριµένη εταιρεία τον καθαρισµό των 
δηµοτικών αποχωρητηρίων σε 11 τοποθεσίες, µε µέσο όρο 11 εργάσιµων ωρών ηµερησίως, για 
την περίοδο 1.1.2006 - 31.12.2007 (2 χρόνια), έναντι συνολικού ποσού ύψους £79.542, πλέον 
ΦΠΑ. 

Παρατήρησα ότι το κόστος ανάθεσης της πιο πάνω εργασίας σε ιδιωτική εταιρεία ήταν πολύ ψηλό, 
σε σύγκριση µε το τι στοίχιζε τα προηγούµενα χρόνια, όταν η εργασία αυτή εκτελείτο από έκτακτο 
εργατικό προσωπικό του ∆ήµου, µε µέσο όρο 8 εργάσιµων ωρών ηµερησίως.  Σηµειώνεται ότι η 
δαπάνη αυτή για το 2005 ήταν µόνο £25.754, πλέον το κόστος των υλικών καθαρισµού. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, για την πιο πάνω εργασία αλλά σε 12 τοποθεσίες και µε µέσο όρο 13½ 
εργάσιµων ωρών ηµερησίως, προκηρύχθηκε νέα προσφορά στις 27.2.2008, η οποία 
κατακυρώθηκε στις 22.5.2008 στην ίδια εταιρεία, έναντι ποσού ύψους €425,62 (£249,10) την 
ηµέρα, πλέον ΦΠΑ, που ανέρχεται σε €155.351 (£90.923) ετησίως, για περίοδο τριών χρόνων 
(1.6.2008 - 31.5.2011). 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι προτού ο ∆ήµος προχωρήσει το 2005 στην κατακύρωση της 
προσφοράς σε ιδιωτική εταιρεία, διενήργησε σχετική µελέτη από την οποία διαφάνηκε ότι µε την 
ανάθεση του καθαρισµού σε ιδιώτη, ο ∆ήµος θα εξοικονοµούσε ένα αρκετά µεγάλο ποσό.  ΄Οσον 
αφορά στην προσφορά του 2008, η οποία παρουσιάζεται αυξηµένη, σηµειώνει ότι σε δύο περιοχές 
που παρουσιάζουν αυξηµένη κίνηση, η κατανάλωση αναλωσίµων είναι τεράστια.  Επιπρόσθετα, µε 
πληροφόρησε ότι για τρία αποχωρητήρια οι ενοικιαστές των υποστατικών  συνεισφέρουν έναντι 
της δαπάνης καθαριότητας €20 την ηµέρα για έκαστο. 

Κτιριακό συγκρότηµα Φραγκλίνου Ρούσβελτ. 

(α) Η τελική αξία του πιο πάνω έργου, για το οποίο µέχρι 30.4.2008 έγιναν πληρωµές ύψους 
£10.625.910, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε £15.271.933, όπως αναλύεται πιο κάτω: 

 £ 
Πληρωµές µέχρι 30.4.2008 10.625.910 

Αξία γης (εκτίµηση από ανεξάρτητο εκτιµητή) 2.000.000 

Έξοδα χρηµατοδότησης (µέχρι 31.12.2006) 1.525.292 

Μεταφορά συντελεστή δόµησης 120.000 

Έξοδα µισθοδοσίας ∆ήµου 156.568 

∆ιοικητικά έξοδα 44.163 

Υπολογιζόµενο κόστος για διαχωρισµούς εργασιών 3ου, 
4ου και 5ου ορόφου κτιρίου Α΄ 

 
800.000 

 15.271.933 

(β) Τα έσοδα από τις πωλήσεις υποστατικών ήταν £12.282.724, από τα οποία, µέχρι τις 
30.4.2008, εισπράχθηκε ποσό ύψους £11.904.724, ενώ ποσό ύψους £378.000 οφειλόταν από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  Η εκτιµηµένη αξία των αδιάθετων χώρων, µε βάση τις τιµές πώλησης, οι 
οποίοι παραµένουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου, υπολογίζεται σε £3.679.500. 

Το συνολικό εµβαδόν του κτιριακού συγκροτήµατος, µη περιλαµβανοµένων των βεραντών, των 
χώρων στάθµευσης και των κοινόχρηστων χώρων είναι 18 677 τ.µ., από τα οποία, 13 731 τ.µ.  



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 432

πωλήθηκαν  σε διάφορα  Κυβερνητικά  Τµήµατα  και  άλλους Οργανισµούς, 1 103  τ.µ. 
παραχωρήθηκαν στην Ε.Θ.Α.Λ., έναντι συµβολικού ενοικίου £12 ετησίως,  1 249 τ.µ. (ισόγεια 
καταστήµατα) έχουν ενοικιαστεί, ενώ 2 594 τ.µ. (καφεστιατόριο και 3ος, 4ος και 5ος όροφος κτιρίου 
Α΄), τα οποία ολοκληρώθηκαν εδώ και 2 χρόνια, παραµένουν ακόµη αδιάθετα. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, ο ∆ήµος διαβουλεύεται µε την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για 
ενοικίαση των αδιάθετων χώρων. 

Τέλος θεάµατος.  Όπως ανέφερα και στις Εκθέσεις µου για τα προηγούµενα έτη, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ηµερ. 8.11.1999, από το ποσοστό 24% του τέλους θεάµατος που 
εισπράττεται από κινηµατογραφικές παραστάσεις, επιστρέφεται, αντικανονικά, το 11%, το οποίο 
αντιστοιχεί περίπου στο 46% των εισπραχθέντων ποσών.  Συγκεκριµένα, κατά το 2006 
εισπράχθηκε τέλος θεάµατος από κινηµατογραφικές παραστάσεις ύψους £53.289 και 
επιστράφηκαν οι £24.424, σε σύγκριση µε £59.154 και £27.112 το 2005, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 85(2)(ι)(ιν) του περί ∆ήµων Νόµου, επιστροφή τέλους θεάµατος επιτρέπεται µόνο για 
παραστάσεις/εκδηλώσεις που γίνονται για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς 
σκοπούς ή για την προώθηση του αθλητισµού. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η πιο πάνω απόφαση συνεχίζει να εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, εν 
αναµονή της νοµοθετικής ρύθµισης του θέµατος µε την ψήφιση σχετικού νοµοσχεδίου, το οποίο 
εκκρεµεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών από τις 23.5.2005 (δηλαδή εδώ 
και 3½ χρόνια), που θα καθορίζει το ύψος του τέλους θεάµατος σε ποσοστό 20%.  Θα ήθελα 
ωστόσο να παρατηρήσω ότι η θέση αυτή δεν συνάδει µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να εισπράττει τέλος θεάµατος σε ποσοστό µόνο 13% και, εν πάση περιπτώσει, µέχρι την 
τροποποίηση της νοµοθεσίας ο ∆ήµος οφείλει να εφαρµόζει τις εν ισχύι πρόνοιές της. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. 

(α) Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι καθυστερήσεις δηµοτικού τέλους 
ακίνητης ιδιοκτησίας στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £1.518.781, σε σύγκριση µε £1.174.322 στις  
31.12.2005. 

(β) Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς καταλόγους, για σκοπούς επιβολής 
δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων 
από το ∆ήµο. 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτησίες που είχαν αναπτυχθεί, από το 2002 µέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου, παραµένουν στα µητρώα του δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας µε υποτιµηµένη αξία.  
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ήµος Λεµεσού έχει ενορίες µε µεγάλη ανάπτυξη, προκύπτει ότι η 
απώλεια εσόδων από τη φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το ∆ήµο είναι 
σηµαντική. 

Το Σεπτέµβριο του 2007 και Ιανουάριο του 2008, ο ∆ήµος απέστειλε στο Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας καταλόγους µε τις άδειες οικοδοµής, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2003-2006 και 
2007, αντίστοιχα, αναµένοντας από αυτό να προχωρήσει σε επανεκτίµηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας. 

Εισηγήθηκα όπως η διαδικασία επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας συνεχιστεί, αφού θα 
επιφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδα του ∆ήµου. 

Καθυστερήσεις φορολογιών, τελών και δικαιωµάτων.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις 
του ∆ήµου, οι χρεώστες τελών σκυβάλων, επαγγελµατικής άδειας και άδειας λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών στις 31.12.2006 ανήλθαν σε £4.377.679, σε σύγκριση µε £4.121.529 
το 2005. 

Στους πιο πάνω χρεώστες περιλαµβάνονται οφειλές της περιόδου 1995-1999, ύψους £980.046, το 
ποσοστό είσπραξης των οποίων το 2006 ήταν χαµηλό και κυµαινόταν µεταξύ 1%-3%. 
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Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι αρµόδιοι λειτουργοί του ∆ήµου ασχολούνται µε το ξεκαθάρισµα 
παλιών οφειλών και ότι έχουν ήδη κινηθεί αγωγές για όλες τις καθυστερηµένες οφειλές των ετών 
2003 µέχρι 2007. 

Χρεώστες φορολογίας κοιµητηρίου.  Οι χρεώστες φορολογίας κοιµητηρίου ανέρχονταν στις 
31.12.2006 σε £403.589.   Σηµειώνεται ότι για το ποσό αυτό, το οποίο εκκρεµεί από το 1998, ο 
∆ήµος δεν πραγµατοποίησε καµιά είσπραξη από τότε µέχρι σήµερα. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 28.6.2007 την είσπραξη του πιο πάνω ποσού.  
∆ιαπιστώθηκε όµως ότι, λόγω της παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος, ο εντοπισµός των 
περισσότερων οφειλετών είναι πολύ δύσκολος. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι η ενηµέρωση του σχετικού µητρώου βρίσκεται σε τελικό στάδιο 
και ότι σύντοµα θα αποσταλούν ειδοποιήσεις στους οφειλέτες. 

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης.  Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, στην περιοχή του 
λειτουργούσαν, µέχρι το Μάιο 2008, 30 ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει 
άδεια οικοδοµής και άδεια λειτουργίας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και χωρίς να καταβάλουν στο 
∆ήµο οποιαδήποτε δικαιώµατα. 

Μετά τη θέσπιση, στις 19.5.2006, των περί Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικών) Κανονισµών 
(Κ.∆.Π. 220/2006), ο ∆ήµος απέστειλε ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες/κατόχους των ιδιωτικών 
χώρων στάθµευσης για συµµόρφωση µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας και των 
Κανονισµών, οι οποίοι όµως, µέχρι την ηµέρα του ελέγχου, δεν ανταποκρίθηκαν, χωρίς ο ∆ήµος 
να λάβει οποιαδήποτε µέτρα εναντίον τους. 

Επισήµανα ότι, επειδή ο ∆ήµος δεν ασκεί κανένα έλεγχο στα δικαιώµατα που εισπράττονται στους 
ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, δεν αποκλείεται η διάπραξη αισχροκέρδειας σε βάρος των 
πολιτών από µέρους των ιδιοκτητών χώρων στάθµευσης. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι ο ∆ήµος ανέστειλε την έκδοση αδειών και τη λήψη 
οποιωνδήποτε µέτρων εναντίον των ιδιοκτητών/κατόχων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης, ενόψει της 
προώθησης σχετικής νοµοθεσίας.  Ωστόσο, έχω να παρατηρήσω ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να 
εφαρµόζει τους υφιστάµενους Κανονισµούς, µέχρι την ψήφιση της νοµοθεσίας. 

Συµφωνία συνεργασίας µε εταιρεία, για οργάνωση ολοκληρωµένου προγράµµατος 
συλλογής και διαλογής των αποβλήτων συσκευασίας. Στις 8.10.2007, ο ∆ήµος Λεµεσού 
σύναψε µε συγκεκριµένη εταιρεία συµφωνία συνεργασίας διάρκειας 5 ετών (8.10.2007-31.7.2012), 
µε αυτόµατη ανανέωση για επιπρόσθετες εξαετείς περιόδους, για οργάνωση ολοκληρωµένου 
προγράµµατος συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας στην πηγή, 
δηλαδή από τα νοικοκυριά. 

Με βάση τη συµφωνία, µεταξύ άλλων, ο ∆ήµος θα συνεισφέρει οικονοµικά στην εταιρεία στο τέλος 
κάθε έτους, υπό µορφή επιδότησης, για τον υπολογισµό της οποίας θα λαµβάνεται υπόψη το 
άµεσο οικονοµικό του όφελος από την εφαρµογή του προγράµµατος στη διοικητική του 
περιφέρεια. 

Επισήµανα ότι η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της συµφωνίας, όπως και η µέτρηση 
του πραγµατικού οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας για 
το ∆ήµο, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σοβαρή µελέτη και την ύπαρξη των 
κατάλληλων µηχανισµών και εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος αναθέσει, από κοινού µε τις άλλες 
συνεργαζόµενες Τοπικές Αρχές, την ετοιµασία ειδικής µελέτης σε ανεξάρτητο οργανισµό, όπως 
προβλέπεται και στη συµφωνία.  

Ελλείµµατα από τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου και από τη γιορτή του κρασιού. 
Παρόλο που σηµειώθηκε µικρή µείωση στα ελλείµµατα που προέκυψαν το 2007 από τη λειτουργία 
του ζωολογικού κήπου και τη διοργάνωση της γιορτής του κρασιού, όπως φαίνεται στην πιο κάτω 
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κατάσταση, εντούτοις το ύψος τους παραµένει ψηλό και εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνεχίσει τις προσπάθειες για εξάλειψη ή περαιτέρω µείωση των ελλειµµάτων. 

  ΄Ελλειµµα 
Υπηρεσία/εκδήλωση  2007  2006  2005  2004 

  £  £  £  £ 
Ζωολογικός κήπος  290.078  291.934  269.618  259.208 
Γιορτή του κρασιού  73.075  85.954  75.750  49.505 
Συνολικό έλλειµµα  363.153  377.888  345.368  308.713 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για το έλλειµµα στο ζωολογικό κήπο βρίσκονται σε εξέλιξη 
µελέτες, ενώ για τη γιορτή του κρασιού ανέφερε ότι αυτή αποτελεί πολιτιστική προσφορά.  
Ωστόσο, µε πληροφόρησε ότι θα ληφθούν τέτοια µέτρα, ώστε τα πιο πάνω ελλείµµατα να 
εξαλειφθούν. 

5.4 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε τις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007 για έλεγχο στις 23.9.2008, αντί µέχρι 30.4.2008 και εποµένως ο έλεγχος δεν 
ήταν δυνατόν να γίνει µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις 
του 2006 υποβλήθηκαν στις 20.6.2007, αντί µέχρι την 30.4.2007, όπως καθορίζεται στο άρθρο 
81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων για το έτος 2006. 

Τρέχουσες υποχρεώσεις και έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Λόγω του ότι στα ταµειακά 
διαθέσιµα ύψους £4.619.260, στις 31.12.2006, περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο των 
ταµειακών διαθεσίµων του λογαριασµού δανείων, το οποίο προορίζεται  για την εκτέλεση 
διαφόρων αναπτυξιακών έργων, ύψους £1.147.739, οι οικονοµικές καταστάσεις του 2006 
παρουσιάζουν έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης  ύψους £2.275.115, αντί έλλειµµα ύψους 
£3.422.854 όπως θα έπρεπε. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.   Ο ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την 
οικονοµική του κατάσταση και το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, λαµβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών και άλλων 
δικαιωµάτων, τα οποία στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £3.926.397.  Στη βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου θα συνέβαλλε και η επιβολή δικαιωµάτων για διαφηµιστικές πινακίδες και 
για ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, για την κατασκευή και λειτουργία των οποίων απαιτείται η 
έκδοση άδειας οικοδοµής και άδειας λειτουργίας.  Ταυτόχρονα θα µπορούσε να ληφθούν µέτρα για 
µείωση του ελλείµµατος που προκύπτει από το Φεστιβάλ Λάρνακας (£994.819 τα έτη  1996-2007), 
από τη λειτουργία του Μελάθρου Ευγηρίας (£461.826 τα έτη 2001-2006) και από τη λειτουργία της 
υπηρεσίας σκυβάλων (£501.984 για το έτος 2006) και µέτρα για περιορισµό του ρυθµού αύξησης 
των εξόδων, τα οποία το 2006 αυξήθηκαν κατά £785.865 (9,3%), σε σύγκριση µε το 2005. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για βελτίωση των οικονοµικών του ∆ήµου έγινε ενοποίηση όλων των 
δανείων του και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, για λήψη των 
κατάλληλων µέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων, για αξιοποίηση µε αποτελεσµατικότερο 
τρόπο των εξουσιών που παρέχει ο περί ∆ήµων Νόµος, καθώς επίσης και για επίτευξη 
οικονοµιών, µέσω προγραµµατισµένης και παραγωγικής εργασίας και ελέγχου. 

Αποπληρωµή δανείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν καταβάλλονται έγκαιρα οι 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα στις 31.12.2006 το ύψος των 
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καθυστερήσεων να ανέρχεται σε £8.518.751 και ο ∆ήµος να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας 
ύψους £93.839 το 2006 για τα δάνεια που σύναψε από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους. 

Μονιµοποίηση έκτακτων υπαλλήλων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 27.9.2005 την 
ένταξη στο µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου δύο έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνταν 
στο Πολιτιστικό Τµήµα στη θέση Γραφέα Β΄,  αφού εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Παρόλο ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επιστολή του ηµερ. 9.3.2006, 
σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, αναφέρει ότι η µη προκήρυξη των θέσεων, καθώς επίσης και η 
µονιµοποίηση έκτακτων υπαλλήλων, είναι πράξεις παράνοµες και αντισυνταγµατικές, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και µε αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, εντούτοις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
επαναβεβαίωσε στις 28.12.2006 την απόφασή του ηµερ. 27.9.2005, για ένταξη στο µόνιµο 
προσωπικό του ∆ήµου των δύο έκτακτων υπαλλήλων από 1.10.2005. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Για τους τακτικούς εργάτες καταβάλλεται από το πιο πάνω Ταµείο, τα έσοδα του οποίου 
αφορούν σε εισφορές για τους µόνιµους υπαλλήλους, φιλοδώρηµα κατά την αφυπηρέτηση ή 
αποχώρησή τους από την υπηρεσία ή σε περίπτωση θανάτου τους, χωρίς ο ∆ήµος να καταβάλλει 
σχετικές εισφορές στο Ταµείο, επειδή δεν υπάρχει ανάλογη πρόνοια στους περί Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων Κανονισµούς. 

Εισηγήθηκα και πάλι όπως προωθηθεί η αναγκαία τροποποίηση των Κανονισµών. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισε η 
καταβολή αυξηµένου ποσού στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, ώστε να καλύπτονται και 
εισφορές για τους τακτικούς εργάτες, χωρίς ωστόσο να γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες για 
τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών. 

(β) Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε το 1987 (δηλαδή πέραν των 20 ετών και 
έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει), η υποχρέωση του ∆ήµου για ελλειµµατικές εισφορές ανερχόταν µέχρι 
31.12.1985 σε £1.033.000. Παρατηρήθηκε ότι ο ∆ήµος δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό έναντι της 
οφειλής του στο πιο πάνω Ταµείο για ελλειµµατικές εισφορές, αλλά ούτε και στις οικονοµικές 
καταστάσεις του ∆ήµου έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια για τις οφειλές αυτές, οι οποίες 
αναφέρονται µόνο στις σηµειώσεις. 

(γ) Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, αναλογιστική µελέτη 
για τον υπολογισµό των ελλειµµατικών εισφορών προς το Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων 
πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, συνήθως κάθε 3 χρόνια. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι έχουν ζητηθεί προσφορές από συµβούλους για τη διενέργεια 
αναλογιστικής µελέτης. 

Εξαγορά ανοικτών δηµόσιων χώρων.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 30.5.2003, 
εισπράχθηκε από συγκεκριµένη εταιρεία ποσό ύψους £130.000 για εξαγορά ανοικτού δηµόσιου 
χώρου, αντί £320.000 που ήταν η αγοραία αξία του χώρου πρασίνου, σύµφωνα µε εκτίµηση που 
διενήργησε ιδιώτης εκτιµητής για λογαριασµό του ∆ήµου, χωρίς στην απόφαση του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου να αναφέρονται οι λόγοι για είσπραξη µικρότερου ποσού κατά £190.000. 

Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση του ιδιώτη εκτιµητή δεν στάληκε για έλεγχο στο Τµήµα Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας, όπως προνοείται στην παράγραφο 5.1 της Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών 
1/97. 

Επίσπευση εξέτασης αιτήσεων πολεοδοµικών και οικοδοµικών αδειών.  Με αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ηµερ. 7.12.1995 και 11.11.2002, υιοθετήθηκε από το ∆ήµο η πολιτική 
είσπραξης δικαιωµάτων επίσπευσης εξέτασης αιτήσεων για πολεοδοµικές και οικοδοµικές άδειες, 
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οι οποίες µελετώνται εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας µε την καταβολή υπερωριών, ώστε να 
µην παρεµποδίζεται η σειρά των κανονικών αιτήσεων. 

Σε απαντητική του επιστολή, ηµερ. 19.3.2007, προς το ∆ήµαρχο Λάρνακας, αναφορικά µε το πιο 
πάνω θέµα, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών επισήµανε ότι οι πιο πάνω 
αποφάσεις και η πρακτική που ακολουθείται βρίσκονται εκτός των προνοιών της σχετικής 
νοµοθεσίας και Κανονισµών και ότι εφαρµόζονται καθ’ υπέρβαση εξουσίας, προσθέτοντας επίσης 
ότι δηµιουργεί κινδύνους κακής χρήσης της απόφασης και ζητά την ανάκλησή της. Εισηγείται 
ωστόσο όπως, σε περίπτωση που η εν λόγω ρύθµιση παρέχει πλεονεκτήµατα και συµβάλλει στην 
επίλυση προβληµάτων, ο ∆ήµος υποβάλει σχετική έκθεση, ώστε να µελετηθεί από το Υπουργείο 
του το ενδεχόµενο υποβολής πρότασης για τροποποίηση των υφιστάµενων Κανονισµών, 
εισήγηση την οποία ο ∆ήµος δεν είχε υιοθετήσει µέχρι την ηµέρα του ελέγχου, παρόλο ότι συνεχίζει 
την είσπραξη δικαιωµάτων επίσπευσης εξέτασης αιτήσεων. 

Εισπράξεις από ιδιώτες για χαλαρώσεις πολεοδοµικών αδειών.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
ενεργώντας ως Πολεοδοµική Αρχή και ασκώντας την ειδική διακριτική ευχέρεια που του παρέχει το 
Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, εγκρίνει χαλαρώσεις για ανέγερση ενός και δύο επιπλέον ορόφων σε 
οικοδοµές, εισπράττοντας δικαιώµατα ύψους £2.000 και £5.000, αντίστοιχα, χωρίς αυτά να 
καλύπτονται από τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο ή τους σχετικούς Κανονισµούς. 

Συγκεκριµένα, για την περίοδο 1.1.2007 – 30.11.2007 εισπράχθηκε ποσό ύψους £152.000 για 
παραχωρηθείσες χαλαρώσεις.  Για νοµιµοποίηση των εισπράξεων αυτών και για σκοπούς ίσης 
µεταχείρισης των δηµοτών, εισηγήθηκα τη θέσπιση Κανονισµών, στους οποίους να καθορίζονται 
τα δικαιώµατα που θα εισπράττονται, καθώς και µετρήσιµα κριτήρια, όπως µέγεθος της οικοδοµής 
(εµβαδόν ή και αριθµό διαµερισµάτων), το είδος των χαλαρώσεων πέραν των επιπλέον ορόφων 
(απόσταση από τα σύνορα, ύψος της οικοδοµής) κ.λπ. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα θα τεθεί ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
λήψη σχετικής απόφασης για τον περαιτέρω χειρισµό του, σύµφωνα µε την εισήγησή µου. 

Τέλος θεάµατος.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, σύµφωνα µε τα άρθρα 
85(2)(ι)(ii) και (iii) του περί ∆ήµων Νόµου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι, 
για κάθε πρόσωπο που πληρώνει για να παρακολουθήσει δηµόσιο θέαµα, το εισιτήριο εισόδου 
είναι χαρτοσηµασµένο ή σηµειωµένο κατά τρόπο που να φαίνεται ότι το τέλος πληρώθηκε και να 
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το τέλος εισπράττεται και πληρώνεται. 

Παρατηρήθηκε ότι, για τις παραστάσεις συγκεκριµένου κινηµατογράφου, το τέλος θεάµατος 
υπολογίζεται και καταβάλλεται στο ∆ήµο,  βάσει µηχανογραφηµένων καταστάσεων πώλησης 
εισιτηρίων που ετοιµάζει ο ιδιοκτήτης του κινηµατογράφου, την ορθότητα των οποίων, λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, ο ∆ήµος αδυνατεί να επιβεβαιώσει.  Από τον Αύγουστο 
2001, όταν άρχισε η λειτουργία του εν λόγω κινηµατογράφου, µέχρι τις 31.12.2006, καταβλήθηκε 
στο ∆ήµο τέλος θεάµατος ύψους £61.623. 

Άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών.   ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι ο ∆ήµος 
αδυνατεί να εκδώσει άδεια λειτουργίας σε πολλά  επαγγελµατικά υποστατικά που λειτουργούν 
στην περιοχή του, επειδή δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει επιβάλει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του περί ∆ήµων Νόµου, όπως, για παράδειγµα, 
αυθαίρετες ανεγέρσεις, αλλαγή χρήσης, προσθήκες/µετατροπές, υγειονοµικός έλεγχος.  
Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν έχουν ληφθεί δικαστικά µέτρα για όλα τα επαγγελµατικά υποστατικά 
που λειτουργούν παράνοµα. 

Καθυστερήσεις φορολογιών.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι χρεώστες 
ανέρχονταν στις 31.12.2006 σε £6.057.818, σε σύγκριση µε £6.930.385 στις 31.12.2005, δηλαδή 
παρουσίασαν µείωση £872.567 ή ποσοστό 12,6%. 
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Στους πιο πάνω χρεώστες περιλαµβάνονται καθυστερηµένες φορολογίες των ετών 1982-2002, οι 
οποίες αφορούν σε επαγγελµατικές άδειες, τέλη σκυβάλων και άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών 
υποστατικών, ύψους £662.241, το ποσοστό είσπραξης των οποίων  κατά το 2006 κυµάνθηκε 
µεταξύ 0,35% - 6,76%, εκτός από τις καθυστερήσεις της περιόδου 1982-1991, ύψους £100.097, 
για τις οποίες δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό το 2006. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι ο έλεγχος των καταλόγων καθυστερήσεων που άρχισε από πέρσι, 
συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιες καθυστερήσεις µπορούν να εισπραχθούν, ώστε να ληφθούν 
τα απαραίτητα µέτρα για είσπραξή τους και ποιες πρέπει να διαγραφούν.  Μου ανέφερε επίσης ότι 
η αναβάθµιση της µηχανογράφησης των υπηρεσιών του ∆ήµου συνέτεινε στη µείωση των 
καθυστερηµένων φορολογιών κατά το 2006 και 2007.  ΄Οσον αφορά στις καθυστερηµένες 
φορολογίες της περιόδου 1982-1991, ύψους £100.097, µε πληροφόρησε ότι στον Προϋπολογισµό 
για το έτος 2009 γίνεται πρόταση για διαγραφή τους. 

Καθυστερήσεις διανυκτερεύσεων.  Στο υπόλοιπο του λογαριασµού  χρεωστών δικαιωµάτων 
διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων στις 31.12.2006, ύψους £84.067, περιλαµβάνονται καθυστερήσεις 
ύψους £33.022, που αφορούν στα έτη πριν από το 1998, για τις οποίες, ενώ λήφθηκαν δικαστικά 
µέτρα και υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις, εντούτοις αυτές δεν εκτελέστηκαν, µε 
αποτέλεσµα τα οφειλόµενα ποσά να παραµένουν ανείσπρακτα. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι θα γίνουν και άλλες προσπάθειες µέσω της Αστυνοµίας και του 
∆ικαστηρίου και αν διαπιστωθεί ότι τα οφειλόµενα ποσά δεν µπορούν να εισπραχθούν θα 
µελετηθεί θέµα διαγραφής τους. 

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης.  Σύµφωνα µε τους περί Τροχαίας ∆ηµοτικούς Κανονισµούς 
Λάρνακας του 2001, κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διαµορφώνει, ανεγείρει ή επιτρέπει την 
κατασκευή και λειτουργία υπαίθριου ή καλυµµένου χώρου στάθµευσης, χωρίς να εξασφαλίσει εκ 
των προτέρων άδεια οικοδοµής και άδεια λειτουργίας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, στην περιοχή του λειτουργούσαν, µέχρι 31.12.2007, 17 ιδιωτικοί 
χώροι στάθµευσης, από τους οποίους µόνο τρεις έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής, ενώ και οι 
17 χώροι λειτουργούν χωρίς να έχει εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας, χωρίς να έχει καθοριστεί από 
το ∆ήµο ο αριθµός των οχηµάτων που θα µπορούσαν να σταθµεύσουν και τα δικαιώµατα που 
πρέπει να εισπράττονται και χωρίς να έχουν καταβληθεί  στο ∆ήµο τα δικαιώµατα που προνοούν 
οι Κανονισµοί. 

Ελλείµµατα από δραστηριότητες του ∆ήµου.  Από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Λάρνακας 
προέκυψε κατά την περίοδο 1996-2007 έλλειµµα ύψους £994.819, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 
µισθοί των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο Φεστιβάλ, ενώ από τη λειτουργία του Μελάθρου 
Ευγηρίας κατά την περίοδο 2001-2006 προέκυψε έλλειµµα ύψους £461.825, µη λαµβανοµένων 
υπόψη των αποσβέσεων του κτιρίου και των διοικητικών εξόδων. 

Σηµαντικά ελλείµµατα προέκυψαν επίσης από τη λειτουργία της υπηρεσίας σκυβάλων (£501.984 
το 2006) και από τη διοργάνωση του Κατακλυσµού, ύψους £72.558 και £90.292 το 2006 και 2007, 
αντίστοιχα. 

Εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µελετήσει το θέµα και εξεύρει τρόπους εξάλειψης ή 
τουλάχιστον µείωσης των ελλειµµάτων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µελετά τρόπους µείωσης των ελλειµµάτων µε 
την αναβάθµιση των εκδηλώσεων.  ΄Οσον αφορά στο έλλειµµα από τη λειτουργία του Μελάθρου 
Ευγηρίας, µε πληροφόρησε ότι µε την υλοποίηση της απόφασης για συντήρηση/αναστήλωση του 
∆ηµοτικού Μελάθρου θα προβεί στην αναθεώρηση των τροφείων. 
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5.5 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
Μέρος Α 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που 
καλύπτουν ορισµένες δραστηριότητες και τοµείς του ∆ήµου, όπως: 

• Η µη ετοιµασία, κάθε µήνα, συµφιλιωτικής κατάστασης των βασικών µισθών του µισθολογίου 
µε τον προηγούµενο µήνα. 

• Η αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης καθυστερήσεων φορολογιών και άλλων 
εσόδων, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη µεγάλου αριθµού ανεπίδοτων κλήσεων και τη µη λήψη 
µέτρων για την είσπραξή τους. 

• Η µη επιβεβαίωση της ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Ο µη ικανοποιητικός έλεγχος των αποθεµάτων της αποθήκης. 

Εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λάβει µέτρα για οργάνωση και ενδυνάµωση του 
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Προσφορά για την προµήθεια, εφαρµογή και συντήρηση µηχανογραφικού 
συστήµατος.  Η εν λόγω προσφορά, η οποία κατακυρώθηκε το 2007 σε συγκεκριµένη εταιρεία, 
έναντι συνολικού ποσού £154.318, πλέον ΦΠΑ, προνοούσε, µεταξύ άλλων, την παροχή 
λειτουργικής υποστήριξης στο µηχανογραφικό σύστηµα και την επίλυση τυχόν προβληµάτων από 
υπάλληλο της εταιρείας, για χρονικό διάστηµα 6 µηνών, έναντι ποσού ύψους £18.000.  
Παρατήρησα ότι στη συµφωνία που υπογράφηκε στις 24.8.2007, µεταξύ ∆ήµου και εταιρείας, δεν 
καθορίστηκε επακριβώς ο τρόπος εφαρµογής της πιο πάνω πρόνοιας. 

Για διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου εισηγήθηκα όπως συµφωνηθεί πλάνο εφαρµογής 
της λειτουργικής υποστήριξης και τηρηθεί αρχείο καταγραφής παρουσιών του υπαλλήλου της 
εταιρείας. 

(β) Μεταφορά δεδοµένων.  Λόγω της αδυναµίας του ∆ήµου να ταυτίσει τα στοιχεία του 
παλαιού και του νέου µηχανογραφηµένου προγράµµατος, δεν κατέστη δυνατή η οµαδοποίηση των 
φορολογιών κάθε δηµότη σε ένα µοναδικό λογαριασµό στο νέο λογισµικό. 

(γ) ∆έσµες εισπρακτόρων. Το σύστηµα επιτρέπει τη διαγραφή εισπράξεων από τους 
εισπράκτορες, χωρίς να ακολουθείται η ενδεδειγµένη διαδικασία ακύρωσης της απόδειξης 
είσπραξης, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της είσπραξης που 
διενεργήθηκε και η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε. 

Εισηγήθηκα όπως το πρόγραµµα τροποποιηθεί κατάλληλα, για αποφυγή του πιο πάνω κινδύνου.  

Παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 
30.5.2007, παραχωρήθηκε σε επτά Βοηθούς ∆ηµοτικής Υπηρεσίας (κλίµακα Α1-Α2-Α5), κατά τη 
µεταπήδησή τους από την κλίµακα Α2 στην κλίµακα Α5, µια πρόσθετη προσαύξηση, χωρίς αυτό 
να προβλέπεται στα σχέδια υπηρεσίας. 

Υπογράµµισα ότι και σε προηγούµενα χρόνια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παραχώρησε πρόσθετες 
προσαυξήσεις σε υπαλλήλους του ∆ήµου και η Υπηρεσία µου υπέδειξε ότι η παραχώρηση τέτοιων 
προσαυξήσεων, χωρίς να προβλέπονται στα σχέδια υπηρεσίας, είναι αντικανονική.  Ανέφερα 
επίσης ότι σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας µε  αρ. Φακ. Γ.Ε. 
47(Α)/83/3, ηµερ. 10.5.1993, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια οφείλουν να ενεργούν µέσα στα πλαίσια των 
σχεδίων υπηρεσίας και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά τους, καθ’  υπέρβαση ή κατά παράβαση 
των σχεδίων υπηρεσίας, τα οποία ισχύουν κατά το συγκεκριµένο χρόνο, είναι ανεπίτρεπτη. 
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Αναβάθµιση της θέσης Αρχιτέκτονα/Λειτουργού Πολεοδοµίας.  Η αναβάθµιση της κλίµακας 
της πιο πάνω θέσης από Α9 σε Α9-Α11-Α12, εγκρίθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονοµικών στις 14.1.2003, µε αναδροµική ισχύ από 1.1.2001.  Σε αντίθεση µε την πιο πάνω 
έγκριση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, διαφωνούντος του ∆ηµάρχου, αποφάσισε στις 21.11.2005, 
αντικανονικά, όπως η αναδροµικότητα της αναβάθµισης ισχύσει από 1.1.1995, µε το αιτιολογικό 
ότι ο κάτοχος της θέσης, που προσλήφθηκε στο ∆ήµο από 2.5.1987, θα πρέπει να διατηρήσει τη 
µισθολογική διαφορά που είχε µε άλλο υπάλληλο, ο οποίος προσλήφθηκε µεταγενέστερα.  Με την 
πιο πάνω απόφαση διαφώνησε και ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου, όταν ζητήθηκαν οι απόψεις 
του. 

Ως  αποτέλεσµα  της  πιο πάνω απόφασης, ο  κάτοχος της  πιο πάνω θέσης, από  την 6η βαθµίδα 
(£4.671) της κλίµακας Α11 που βρισκόταν την 1.1.2004, τοποθετήθηκε στην ανώτατη βαθµίδα 
(£5.536) της κλίµακας Α12 από την 1.5.2004, ενώ του καταβλήθηκαν και αναδροµικά ύψους 
£20.512. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επανεξετάσει το 
θέµα και ενεργήσει σύµφωνα µε την έγκριση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών. 

Ανάπλαση του δηµόσιου κήπου (Β΄ Φάση).  Ο ∆ήµος, παρά την άρνηση της Ιεράς Μητρόπολης 
Πάφου να αποδεχθεί την ανανέωση της µεταξύ τους συµφωνίας ενοικίασης του δηµόσιου κήπου, 
που έληξε στις 12.10.2005, προκήρυξε την 1.9.2006 προσφορά για ανάπλαση του δηµόσιου 
κήπου (Β΄ Φάση), η οποία κατακυρώθηκε στις 20.12.2006 σε συγκεκριµένη εταιρεία, έναντι ποσού 
ύψους £508.250, πλέον ΦΠΑ και στις 18.1.2007 υπογράφηκε σχετικό συµβόλαιο µεταξύ του 
∆ήµου και της εν λόγω εταιρείας. 

Λόγω της επιµονής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου να µην αποδεχθεί την πρόταση του ∆ήµου για 
ανανέωση της περιόδου ενοικίασης του δηµόσιου κήπου, ο ∆ήµος µε επιστολή του, ηµερ. 
16.3.2007, ζήτησε από την πιο πάνω εταιρεία όπως η µεταξύ τους συµφωνία λυθεί, επεξηγώντας 
και τους λόγους. 

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η εταιρεία κίνησε στις 27.9.2007 αγωγή εναντίον του ∆ήµου, 
αξιώνοντας: 

• Ποσό £36.265, πλέον ΦΠΑ, πλέον τόκο για το κόστος εκτελεσθείσης εργασίας. 

• Ποσό £13.286, πλέον ΦΠΑ, πλέον τόκο για ζηµιά, λόγω αναστολής των εργασιών. 

• Ποσό £87.188, πλέον ΦΠΑ, πλέον τόκο για στέρηση του προσδοκόµενου κέρδους αν 
ολοκληρωνόταν η συµφωνία. 

• Τόκο προς 8% ετήσια από 16.3.2007, µέχρι εξόφλησης των πιο πάνω ποσών. 

• Ποσό £20.000, πλέον τόκο, λόγω µη ακύρωσης των τραπεζιτικών εγγυητικών. 

• Ποσό £2.300 για έξοδα εκτιµητή/εµπειρογνώµονα. 

• Γενικές και τιµωρητικές αποζηµιώσεις. 

Αγωγή εναντίον του ∆ήµου κίνησε στις 3.7.2008 και δηµότης, απαιτώντας γενικές και ειδικές 
αποζηµιώσεις για παράβαση της συµφωνίας που υπογράφηκε στις 19.5.2006, µεταξύ του και του 
∆ήµου, η οποία προνοούσε την ενοικίαση του αναψυκτηρίου που θα ανεγειρόταν στο δηµόσιο 
κήπο για περίοδο 20 ετών.  Η πιο πάνω συµφωνία τερµατίστηκε από το ∆ήµο στις 14.3.2007, για 
τους ίδιους λόγους που οδήγησαν στην αναγκαστική λύση του συµβολαίου µε την εταιρεία που 
ανέλαβε την ανάπλαση του δηµόσιου κήπου. 

Pafos Aphrodite Festival Cyprus Ltd.  Οι δαπάνες της πιο πάνω εταιρείας που  συστάθηκε στις 
2.9.1998 από τους ∆ήµους Πάφου, Γεροσκήπου, Πέγειας, το Εµπορικό Επιµελητήριο Πάφου και 
ένα επιχειρηµατία, µε κύριο σκοπό την οργάνωση και τη διαχείριση µιας διεθνούς εµβέλειας 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, εξακολουθεί να καλύπτονται µε δανειοδότηση από το ∆ήµο, µε 
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επιβάρυνση του λογαριασµού της µε τόκο 8%.  Οι δραστηριότητες της εταιρείας άρχισαν το 1999 
και από τις διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν µέχρι 30.9.2008 προέκυψε συνολικό έλλειµµα ύψους 
€816.127 (£477.658), το οποίο καλύφθηκε από το ∆ηµοτικό Ταµείο και περιλαµβάνεται στους 
«Χρεώστες» του ∆ήµου. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. 

(α) Οι χρεώστες δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας  στις 31.12.2006 και 31.12.2007 
ανέρχονταν σε £784.464 και £860.646, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £844.136 το 2005, δηλαδή 
σηµειώθηκε µείωση £59.672 ή ποσοστό 7,1% το 2006, σε σύγκριση µε το 2005 και  αύξηση 
£76.182 ή ποσοστό 9,7% το 2007, σε σύγκριση µε το 2006.   Σηµειώνεται ότι στις πιο πάνω 
καθυστερήσεις περιλαµβάνονται σηµαντικά ποσά από οφειλέτες που διαµένουν στο εξωτερικό.   

(β) Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, πάνω στην οποία βασίζεται η επιβολή δηµοτικού τέλους 
ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το ∆ήµο.  
Υπάρχουν περιπτώσεις τεµαχίων γης, στα οποία ανεγέρθηκαν νέες οικοδοµές, καθώς και 
οικοδοµές που έχουν υποστεί αλλαγές, για τις οποίες δεν ζητήθηκε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, 
ούτε και ενδεχοµένως να δηλώθηκαν στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε αποτέλεσµα 
στα πιστοποιητικά εγγραφής να παρουσιάζονται µόνο τα τεµάχια γης, αντί και τα κτίρια που έχουν 
ανεγερθεί.  Ενόψει και του γεγονότος ότι στην περιοχή του ∆ήµου Πάφου παρατηρείται µεγάλη 
ανάπτυξη, εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που 
βρίσκεται στα όριά του, και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδά του, 
από τη φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Άδειες και δικαιώµατα διαφηµιστικών πινακίδων. Τα έσοδα του ∆ήµου κατά το 2006 και 2007 
από διαφηµιστικές πινακίδες ήταν £27.470 και £15.137, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £35.026 το 
2005. 

Όπως προκύπτει και από στοιχεία που τηρεί ο ∆ήµος, συνεχίζεται η µη είσπραξη δικαιωµάτων για 
όλες τις διαφηµιστικές πινακίδες που είναι αναρτηµένες στην περιοχή του, όπως προνοούν οι 
σχετικοί Κανονισµοί, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων. 

Εισηγήθηκα όπως γίνει καταγραφή όλων των διαφηµιστικών πινακίδων που βρίσκονται εντός των 
δηµοτικών ορίων, εκδοθούν άδειες για τις νόµιµες πινακίδες και εισπραχθούν τα σχετικά 
δικαιώµατα και ληφθούν δικαστικά µέτρα για τις διαφηµιστικές πινακίδες που αναρτήθηκαν 
παράνοµα. 

Χρεώστες φορολογιών προηγούµενων ετών.  Οι χρεώστες του ∆ήµου στις 31.12.2006 και 
31.12.2007, µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονταν, σύµφωνα µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις, σε £3.923.585 και £4.779.207, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £3.846.543 
στις 31.12.2005. 

Στους χρεώστες στις 31.12.2007 περιλαµβάνονται καθυστερηµένες φορολογίες των ετών 1988-
2004, που αφορούν σε επαγγελµατική άδεια, τέλη σκυβάλων και άδειες λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών, ύψους £772.912, το ποσοστό είσπραξης των οποίων κατά το 2007 
κυµάνθηκε µεταξύ 0,19% - 8,47%, εκτός από τις καθυστερήσεις των ετών 1988-1991, ύψους 
£9.015, για τις οποίες δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό το 2007. 

Εισηγήθηκα όπως οι κατάλογοι καθυστερήσεων τύχουν προσεκτικής µελέτης για εντοπισµό των 
ποσών που θα µπορούσε να εισπραχθούν και τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την είσπραξή 
τους. 

Ανεπίδοτες κλήσεις αγωγών.  ΄Οπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις µου για το 2005 και 2006, 
µεγάλος αριθµός υποθέσεων που καταχωρίζονται στο δικαστήριο, σχετικά µε καθυστερηµένες 
φορολογίες και παραβάσεις τροχαίας, παραµένουν ανεπίδοτες, λόγω ελλιπών στοιχείων των 
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εναγοµένων και τελικά αποσύρονται.  Συγκεκριµένα, κατά τα έτη 2001-2007 καταχωρίστηκαν στο  
δικαστήριο  συνολικά 12 636 υποθέσεις  καθυστερηµένων φορολογιών, από τις  οποίες  οι 5 255 ή 
ποσοστό 41,6% παρέµειναν ανεπίδοτες και 3 423 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας, από τις 
οποίες παρέµειναν ανεπίδοτες οι 1 454 ή ποσοστό 42,5%.  Λόγω του ότι ο ∆ήµος πληρώνει στους 
δικηγόρους τα συµφωνηθέντα ποσά για τις ανεπίδοτες υποθέσεις (£15 - £23 για κάθε υπόθεση), 
εισηγήθηκα όπως, για αποφυγή περιττών εξόδων, αποστέλλονται στους δικηγόρους µόνο 
υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους οφειλέτες, ώστε να είναι δυνατή η 
επίδοσή τους. 

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης.  Σύµφωνα µε το άρθρο 88(1) του περί ∆ήµων Νόµου, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µε τη συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνοµίας, έχει εξουσία, µεταξύ άλλων,  να εγκρίνει 
τον καθορισµό δικαιωµάτων για τη στάθµευση οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης και 
γενικά να ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τους χώρους αυτούς, µε βάση ∆ηµοτικούς 
Κανονισµούς που θα τύχουν της έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. 

Λόγω της µη θέσπισης των περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών, οι οποίοι ρυθµίζουν τα πιο 
πάνω, ο ∆ήµος δεν ασκεί τον απαιτούµενο από τη σχετική νοµοθεσία έλεγχο, σχετικά µε τα  
δικαιώµατα που εισπράττονται στους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης. Υπέδειξα την αναγκαιότητα 
άµεσης θέσπισης τέτοιων Κανονισµών, καθότι δεν αποκλείεται να διαπράττεται αισχροκέρδεια σε 
βάρος των πολιτών από µέρους των ιδιοκτητών των ιδιωτικών χώρων στάθµευσης.  Από στοιχεία 
του ∆ήµου, στην περιοχή του λειτουργούσαν µέχρι το Σεπτέµβριο του 2008, τρεις ιδιωτικοί χώροι 
στάθµευσης χωρίς να εξασφαλίσουν την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας. 

Απώλεια νερού.  Το ποσοστό απώλειας νερού κυµαίνεται µεταξύ 25,8% - 35,2%,  το οποίο 
θεωρείται ψηλό και είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απώλειας νερού.  Το κόστος της απώλειας 
νερού για την περίοδο 1999-2007 ανέρχεται σε £2.960.581.  Εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν οι 
λόγοι της σηµαντικής αυτής απώλειας νερού και ληφθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, 
ενόψει και του σοβαρού υδατικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Κύπρος. 

Έλλειµµα από τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.  Από τη λειτουργία της υπηρεσίας 
αυτής κατά το 2006 και 2007, προέκυψε έλλειµµα ύψους £221.697 και £186.198, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση µε £272.454 το 2005.  Εισηγήθηκα όπως συνεχιστούν οι προσπάθειες για εξάλειψη ή 
περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος. 

Ανάπλαση – ∆ιαµόρφωση Παραλιακού Μετώπου Πάφου.  Το συµβόλαιο ανατέθηκε έναντι 
ποσού £4.369.800, µε έναρξη του έργου τον Ιανουάριο 2007 και συµπλήρωσή του στις 31.5.2009. 
Η χρηµατοδότηση του πολεοδοµικού αυτού έργου, γίνεται σε αναλογία 80% από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό και 20% από το ∆ήµο Πάφου, ο οποίος είναι και η Αναθέτουσα Αρχή του 
συµβολαίου. 

Τον Απρίλιο 2008, µετά από έλεγχο, παρατήρησα τα ακόλουθα, σχετικά µε τη διαχείριση του 
συµβολαίου από την Αναθέτουσα Αρχή: 

(α) Για την υλοποίηση µεγάλων και πολύπλοκων έργων, όπως το παρόν έργο, διορίζεται 
Συντονιστής του έργου (∆ιευθυντής του έργου) µε πλήρη απασχόληση και συστήνεται 
∆ιαχειριστική Επιτροπή (ή άλλως Καθοδηγητική Επιτροπή), η οποία αποτελείται από 
εκπροσώπους των φορέων που διαχειρίζονται και χρηµατοδοτούν το έργο, µε αρµοδιότητα να 
εξετάζει θέµατα και προβλήµατα που εγείρονται και να λαµβάνει γρήγορες και δεσµευτικές 
αποφάσεις. 

Παρατήρησα ότι στην προκειµένη περίπτωση διορίστηκε ως Συντονιστής ο ∆ηµοτικός Μηχανικός, 
ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε πολλά άλλα καθήκοντα και δεν διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για 
την ετοιµασία εκθέσεων προόδου και µελετών για θέµατα που αφορούν στο έργο, στην τήρηση 
στοιχείων για την πρόοδο του έργου και στην παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής των 
συµβολαίων µεταξύ Εργοδότη και Εργολήπτη και µεταξύ Εργοδότη και Συµβούλων.  Ως 
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αποτέλεσµα, ο συντονισµός και η διαχείριση των συµβολαίων είναι ανεπαρκής και δηµιουργούνται 
προβλήµατα, όπως καθυστέρηση στις πληρωµές του Εργολήπτη και στην προώθηση των 
αναγκαίων διαδικασιών για την εύρυθµη πρόοδο του έργου, όπως, για παράδειγµα, την 
κατακύρωση του συµβολαίου προµήθειας των φωτιστικών. 

(β) Στην υφιστάµενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου συµµετέχουν ο Συντονιστής του 
έργου ως Πρόεδρος και εκπρόσωποι των Τµηµάτων Πολεοδοµίας και Οικήσεως και ∆ηµοσίων 
Έργων, χωρίς να εκπροσωπείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που είναι ο ένας εκ των χρηµατοδοτών 
του έργου. Αποτέλεσµα της παράλειψης αυτής είναι η Επιτροπή να µην µπορεί να πάρει τις 
αναγκαίες αποφάσεις για την εύρυθµη πρόοδο του έργου. Ως εκ τούτου εισηγήθηκα η υφιστάµενη 
Επιτροπή Παρακολούθησης να ενεργεί µόνο ως Τεχνική Επιτροπή και να συσταθεί Καθοδηγητική 
Επιτροπή του Έργου, στην οποία να συµµετέχουν 4 Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως που είναι οι διαχειριστές και χρηµατοδότες του Έργου. 

(γ) Στην Έκθεση Προόδου για το µήνα Φεβρουάριο 2008, που ετοιµάστηκε από τον Επιθεωρητή 
Εργοταξίου, αναφέρεται ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές και εκτελέστηκαν επιπλέον εργασίες αξίας 
περίπου €158.900 (£93.000).  Παρατήρησα ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν χωρίς τις νενοµισµένες 
εγκρίσεις και ότι υπό τις περιστάσεις όλες οι αλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στα 
αρµόδια όργανα και να συνοδεύονται από έκθεση, στην οποία να καταγράφονται οι λόγοι και η 
εκτιµηµένη δαπάνη για κάθε αλλαγή. 

(δ) Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Πολιτικού 
Μηχανικού (Επιθεωρητής Εργοταξίου) που υπέγραψε ο ∆ήµος, την ευθύνη της συνεχούς 
επίβλεψης των εργασιών έχει ο Επιθεωρητής Εργοταξίου, ο οποίος διοικητικά είναι υπόλογος στο 
Συντονιστή του Έργου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος της ποιότητας των εργασιών γίνεται κυρίως µε 
τη λήψη και αποστολή δειγµάτων από τον Εργολήπτη σε ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο πληρώνει 
ο Εργολήπτης. Παρατήρησα ότι η ορθή διαδικασία και πρακτική είναι, η δειγµατοληψία και η 
πληρωµή για τις δοκιµές να γίνονται µέσω του εκπροσώπου του ∆ήµου (Επιθεωρητή Εργοταξίου) 
και η δαπάνη να αφαιρείται από το ποσό που οφείλεται στον εργολάβο στα ενδιάµεσα 
πιστοποιητικά πληρωµής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία των ποιοτικών 
ελέγχων των εργασιών. 

Σε σύσκεψη που έγινε τον Αύγουστο 2008 µεταξύ του ∆ηµάρχου Πάφου, του ∆ιευθυντή Τµήµατος 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και εκπροσώπων της Υπηρεσίας µου, επιβεβαιώθηκε η αποδοχή των 
εισηγήσεων της Υπηρεσίας µου. 

5.6 ∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 
Μέρος Α 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου.  Στο µηχανογραφηµένο σύστηµα φορολογιών αρκετοί 
φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καταχωρίζονται µε προσωρινούς κωδικούς 
αριθµούς, αντί µε τον αριθµό ταυτότητας ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα, µε 
αποτέλεσµα η τακτική αυτή, σε περιπτώσεις που οι φορολογούµενοι δεν εξοφλούν τις φορολογίες 
τους, να δυσκολεύει τον εντοπισµό τους, καθότι πολλές φορές αλλάζουν διεύθυνση και καθιστά 
αδύνατη τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον τους. 

Τέλος θεάµατος. 

(α) Συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία διοργάνωσε µουσική εκδήλωση στο ΓΣΠ στις 28.5.2004, 
δεν πλήρωσε το τέλος θεάµατος που υπολογίστηκε σε £20.380 και ο ∆ήµος προχώρησε εντός του 
2006 στη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον της.  Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω εταιρεία 
διατάχθηκε, µε απόφαση του δικαστηρίου στις 6.2.2007, η εκκαθάρισή της από τον ΄Εφορο 
Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, λόγω άλλων υποχρεώσεών της. 
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Εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δώσει οδηγίες για διερεύνηση των λόγων της µη 
είσπραξης του τέλους θεάµατος αµέσως µετά το τέλος της εκδήλωσης και αν διαπιστωθεί αµέλεια 
από µέρους υπαλλήλων του ∆ήµου να καταλογιστούν ευθύνες εκεί και όπου αναλογούν. 

(β) Ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο ΓΣΠ.  Μέχρι τις 30.9.2002, ο ∆ήµος επέβαλλε και εισέπραττε 
τέλος θεάµατος επί του 30% της τιµής του εισιτηρίου εισόδου των ποδοσφαιρικών αγώνων που 
διεξάγονταν στο ΓΣΠ, ενώ για το υπόλοιπο 70%, που αποτελούσε αθλητόσηµο, δεν υπολογιζόταν 
ούτε και εισπραττόταν τέλος θεάµατος. 

Με τη σύµφωνη γνώµη του νοµικού του συµβούλου, ο ∆ήµος αποφάσισε, από 1.10.2002, την επιβολή 
τέλους θεάµατος επί της συνολικής τιµής του εισιτηρίου, αποστέλλοντας χρεωστικό δελτίο στον ΚΟΑ για 
την καταβολή του τέλους θεάµατος που αναλογούσε και στο υπόλοιπο 70% του εισιτηρίου. 

Ο ΚΟΑ, αφού εξασφάλισε δική του νοµική συµβουλή, αρνείται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
προς το ∆ήµο, µε αποτέλεσµα το οφειλόµενο ποσό τέλους θεάµατος από το επιπρόσθετο ποσοστό 
του 70%, να ανέλθει στις 31.12.2006 και 31.12.2007 σε £1.005.951 και £1.210.875, αντίστοιχα, το 
οποίο παρουσιάζεται στο λογαριασµό «Χρεωστών» του ∆ήµου. 

Το Μάιο του 2007 ο ∆ήµος καταχώρισε πολιτική αγωγή εναντίον του ΚΟΑ, για ανάκτηση 
δικαιωµάτων συνολικού ύψους £1.097.881, για την περίοδο 1.10.2002 - 31.5.2007, πλέον 
επιβάρυνση 10% και τόκο 8%, η οποία, µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχε εκδικαστεί. 

Πολυκινηµατογράφος.  Συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία διαχειριζόταν πολυκινηµατογράφο που άρχισε 
τη λειτουργία του στις 21.4.2002, δεν κατέβαλε µέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης οποιοδήποτε 
ποσό τέλους θεάµατος για τα εισιτήρια εισόδου των κινηµατογραφικών παραστάσεων, µε αποτέλεσµα ο 
∆ήµος να λάβει δικαστικά µέτρα εναντίον της, αξιώνοντας από αυτή την καταβολή τέλους θεάµατος για 
την περίοδο 21.4.2002-31.12.2006, που, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, ανερχόταν σε £714.611. 

Χρεώστες.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι χρεώστες στις 31.12.2006 και 
31.12.2007, αφαιρουµένης της πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονταν σε £13.810.631 και 
£6.383.011, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £5.160.295 στις 31.12.2005.  Στους πιο πάνω χρεώστες 
περιλαµβάνονται καθυστερηµένες φορολογίες που αφορούν σε επαγγελµατικές άδειες, τέλη 
σκυβάλων και άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών, ύψους £1.808.818 το 2006 και 
£1.683.900 το 2007, σε σύγκριση µε £1.608.864 το 2005. 

Εισπράξεις µέσω δικαστηρίου.  Κατά τα έτη 2006 και 2007 εισπράχθηκαν, µέσω δικαστηρίου, 
ποσά ύψους £42.185 και £55.336, αντίστοιχα, που αφορούν σε εκδικασθείσες υποθέσεις 
καθυστερηµένων φορολογιών και άλλων υποθέσεων πριν το 2000, τα οποία όµως πιστώθηκαν σε 
λογαριασµό εσόδων, αντί στο λογαριασµό χρεωστών, µε αποτέλεσµα στους αναλυτικούς 
λογαριασµούς χρεωστών και στο γενικό λογαριασµό «Χρεώστες» να παρουσιάζονται, ως 
οφειλόµενα, ποσά που έχουν εξοφληθεί. 

Ζήτησα όπως τα πιο πάνω εισπραχθέντα ποσά διερευνηθούν αµέσως για να διαπιστωθεί για 
ποιες υποθέσεις εµβάστηκαν και να πιστωθούν οι αντίστοιχοι λογαριασµοί χρεωστών.  

Ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης. 

(α) Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 8.2(α)(β) και 18(1) των περί Τροχαίας ∆ηµοτικών 
Κανονισµών Στροβόλου (Κ.∆.Π. 28/1999), κανένα πρόσωπο δύναται να διαµορφώνει, ανεγείρει ή 
επιτρέπει την κατασκευή και λειτουργία υπαίθριου ή καλυµµένου χώρου στάθµευσης, χωρίς να 
εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια οικοδοµής και άδεια λειτουργίας, αντίστοιχα, από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

(β) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 19(β), στους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης δεν επιτρέπεται η 
είσπραξη δικαιωµάτων, το ύψος των οποίων δεν έχει καθοριστεί προηγουµένως από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και τα οποία δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του χώρου. 
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Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, στα δηµοτικά του όρια λειτουργούσαν, µέχρι τον Ιούλιο 2008, 
τρεις  ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης, εκ των οποίων µόνο για τον ένα έχει εξασφαλιστεί άδεια 
οικοδοµής, ενώ για τους άλλους δύο προωθείται η λήψη δικαστικών µέτρων. 

5.7 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΟΜΕΤΙΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008. Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

Αναγνώριση των ελλειµµατικών υποχρεώσεων προς το Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 28.6.2005 την αναγνώριση των 
ελλειµµατικών εισφορών του Ταµείου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, ύψους £893.000, σε πέντε 
χρόνια, αρχής γενοµένης το 2006, µε συµπερίληψη στις οικονοµικές καταστάσεις ποσού ύψους 
£178.600. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την κάλυψη των 
ελλειµµατικών υποχρεώσεων προς το Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, βάσει 
χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται στην αναλογιστική µελέτη. 

Εσωτερικός έλεγχος. Ο ∆ήµος ανέθεσε, από τον Απρίλιο του 2004, τη διενέργεια εσωτερικού 
ελέγχου σε ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο.  Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε, το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες, όπως: 

• Τη µη τήρηση του µητρώου καθαρισµού οικοπέδων και τη µη ορθή τήρηση του µητρώου 
διαφηµιστικών πινακίδων. 

• Την αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης καθυστερηµένων φορολογιών, µε 
αποτέλεσµα τη µη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για έγκαιρη είσπραξή τους. 

• Αδυναµίες στο σύστηµα µηχανογράφησης. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι γίνονται οι κατάλληλες προσπάθειες και διαδικασίες για κάλυψη των 
πιο πάνω αδυναµιών. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, η 
µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου παρουσιάζει τις πιο κάτω αδυναµίες. 

(α) Το σύστηµα δεν παρέχει τη δυνατότητα καθορισµού ευθυνών των χρηστών, µε αποτέλεσµα 
όλοι οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρο το σύστηµα, ενώ θα έπρεπε κάθε 
χρήστης να έχει περιορισµένη πρόσβαση, ανάλογα µε την εργασία που εκτελεί. 

(β) Οι καταστάσεις που τυπώνονται από το σύστηµα είναι σε µορφή ηλεκτρονικού κειµένου 
(αρχείο WordPad), το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιεί τα δεδοµένα στις καταστάσεις.  
Παρόλο ότι τα πραγµατικά δεδοµένα της βάσης (database) δεν αλλοιώνονται, η κατάσταση αυτή 
εγκυµονεί κινδύνους. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι µελετώνται τρόποι για καλύτερη διασφάλιση του συστήµατος, σε 
συνεργασία µε την εταιρεία υποστήριξης του συστήµατος. 

∆ιαγραφή οφειλής προς το ∆ήµο.  Χωρίς να του παρέχεται τέτοια εξουσία, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε στις 31.1.2006 τη διαγραφή ποσού ύψους £6.850, που οφειλόταν από 
πρώην ∆ήµαρχο, για οικονοµικούς και ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους υγείας.  Το πιο 
πάνω ποσό αποτελεί υπόλοιπο ποσού ύψους £10.104, που δαπανήθηκε αντικανονικά κατά τα έτη 
1995 και 1996 από τον πρώην ∆ήµαρχο, κατά παράβαση του άρθρου 69 του περί ∆ήµων Νόµου, 
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για την αποπληρωµή του οποίου υπογράφηκε συµφωνία, η οποία προνοούσε την καταβολή 
δόσεων ύψους £300 το µήνα.  Αξίζει να σηµειωθεί  ότι στον πρώην ∆ήµαρχο καταβάλλεται από το 
∆ήµο µηνιαία σύνταξη.  Για τη διαγραφή του πιο πάνω ποσού ζητήθηκε η εκ των υστέρων έγκριση 
του Επάρχου Λευκωσίας, ο οποίος ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, µέχρι την ολοκλήρωση 
του ελέγχου από την Υπηρεσία µου, δεν είχαν δοθεί. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα όπως το αντικανονικά διαγραφέν οφειλόµενο ποσό επαναφερθεί 
στους λογαριασµούς του ∆ήµου και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εφαρµόσει την υπογραφείσα 
συµφωνία µε τον πρώην ∆ήµαρχο για την αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι η διαγραφή της οφειλής προς το ∆ήµο ήταν πολιτική θέση/απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λήφθηκε υπό συγκεκριµένες περιστάσεις και ότι µε τα 
τελευταία δεδοµένα είναι θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να το επανεξετάσει.  Ωστόσο, 
επαναλαµβάνω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είχε εξουσία να διαγράψει το πιο πάνω ποσό. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς 
καταλόγους, για σκοπούς επιβολής δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε 
αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το ∆ήµο.   

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος ενεργήσει άµεσα και προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας 
που βρίσκεται στα όριά του, καθώς επίσης και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική 
αύξηση στα έσοδά του, από τη φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας 
από τεχνικό του ∆ήµου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Καθυστερήσεις εσόδων.  Οι καθυστερήσεις εσόδων στις 31.12.2006 ανήλθαν σε £1.243.593, σε 
σύγκριση µε £1.339.272 το 2005.  Επισήµανα και πάλι ότι ποσά συνολικού ύψους £113.893, που 
αφορούν σε χρεώστες τελών σκυβάλων (£66.419), επαγγελµατικής άδειας της περιόδου 1990-
1999 (£29.085) και δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας της περιόδου 1985-2000 (£18.389), δεν 
περιλαµβάνονται στους χρεώστες, λόγω ελλιπών στοιχείων των οφειλετών, όπως, πλήρες όνοµα, 
διεύθυνση και αριθµός ταυτότητας.  Ζήτησα όπως για τις πιο πάνω καθυστερήσεις γίνει περαιτέρω 
διερεύνηση, ώστε να βρεθούν όλα τα στοιχεία των φορολογουµένων και τα οφειλόµενα ποσά να 
συµπεριληφθούν στους χρεώστες. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι  για τις καθυστερήσεις των  φορολογιών των ετών 1985-2000 θα 
ασχοληθεί η Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου του ∆ήµου για εντοπισµό των οφειλετών ή διαγραφή 
των ποσών, βάσει των προνοιών του περί ∆ήµων Νόµου.  ΄Οσον αφορά στους χρεώστες του 
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, µου ανέφερε ότι αυτοί θα παραµείνουν στα βιβλία του ∆ήµου, µέχρι 
εξεύρεσης των κληρονόµων. 

5.8 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 17.7.2008, αντί µέχρι 30.4.2008, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου, προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008. 

Μέρος Β 

Τα θέµατα που αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2005 και 2006 
αναφέρονται στην Ετήσια ΄Εκθεσή µου για το έτος 2006. 
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5.9 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε στις 24.7.2008 τις 
οικονοµικές καταστάσεις του 2007 για έλεγχο, οι οποίες έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι 
30.4.2008 και ο σχετικός έλεγχος δεν έχει γίνει.   Οι οικονοµικές καταστάσεις του 2006 
υποβλήθηκαν επίσης καθυστερηµένα στις 30.8.2007, αντί µέχρι την 30.4.2007, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

΄Ελλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Λόγω του ότι στα ταµειακά διαθέσιµα ύψους £2.068.565 στις 
31.12.2006, περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο των ταµειακών διαθεσίµων του λογαριασµού 
δανείων για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων, ύψους £1.115.202, οι οικονοµικές 
καταστάσεις του 2006 παρουσιάζουν κεφάλαιο κίνησης ύψους £209.925, αντί έλλειµµα στο 
κεφάλαιο κίνησης ύψους £905.277. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Όπως παρατήρησα και τα προηγούµενα 
χρόνια, ο  ∆ήµος θα µπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την οικονοµική του κατάσταση ασκώντας 
µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία, λαµβάνοντας όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών και άλλων 
δικαιωµάτων, οι οποίες στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £693.467. 

Στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου θα βοηθούσε η καταγραφή της ακίνητης 
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά του και η επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, καθότι θα επέφερε αύξηση στα έσοδά του από φορολογία 
δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη σκυβάλων, άδεια λειτουργίας επαγγελµατικών 
υποστατικών και επαγγελµατική άδεια νοµικών προσώπων, καθώς επίσης και η είσπραξη 
δικαιωµάτων εκµίσθωσης από αυτούς στους οποίους παραχωρήθηκαν οικόπεδα στη βιοτεχνική 
περιοχή. 

Αποπληρωµή δανείων.  Λόγω οικονοµικών δυσκολιών, ο ∆ήµος δεν καταβάλλει έγκαιρα τις 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις στις 31.12.2006  να 
ανέλθουν στις £468.169 και µε επακόλουθο την πληρωµή τόκων υπερηµερίας.  Από το υπόλοιπο 
των δανείων στις 31.12.2006 ύψους £3.609.390, ποσό £1.881.693 αποτελεί υποχρέωση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έναντι των δανείων του ∆ήµου. 

Υπερβάσεις εξόδων.  Κατά το έτος 2006 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων, οι οποίες 
ξεπερνούσαν το 25% των προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων ποσών, ποσοστό µέχρι το οποίο 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει εξουσία να δαπανά, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, όπως 
προνοείται στο άρθρο 66 του Νόµου. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες και 
ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

 Η µη συµφιλίωση του µητρώου αδειών οικοδοµής και διαχωρισµού οικοπέδων και του µητρώου 
παλινορθώσεων οδών και πεζοδροµίων µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς εσόδων  του 
Γενικού Καθολικού. 

 Η µη παρακολούθηση των υποθέσεων που στάληκαν σε δικηγόρους. 

 Η µη διενέργεια ελέγχου στην αποθήκη και βιβλιοθήκη. 

 Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των ενδεδειγµένων µητρώων, όπως µητρώο αγωγών και 
µητρώο ζηµιών. 
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Αποθήκη.  

(α) Τα διάφορα είδη αποθήκης που αγοράζονται, όπως εργαλεία, εξαρτήµατα υδατοπροµήθειας 
και άλλα είδη σηµαντικής αξίας, δεν καταχωρίζονται όλα σε µητρώο και σε καρτέλες αποθήκης, µε 
αποτέλεσµα να µην ασκείται ικανοποιητικός  έλεγχος στη διάθεση και χρήση τους. 

(β) Τα διάφορα είδη αποθήκης, καινούργια, χρησιµοποιηµένα ή/και άχρηστα, είναι ατάκτως 
τοποθετηµένα, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η φυσική καταµέτρησή τους και µε εµφανή τον 
κίνδυνο καταστροφής ή/και κλοπής τους. 

(γ) ∆εν υπάρχουν επαρκή µέτρα ασφάλειας, όσον αφορά στην πρόσβαση στις αποθήκες, καθότι 
κλειδιά των αποθηκών κατέχουν διάφοροι εργατοϋπάλληλοι του ∆ήµου. 

Επισήµανα ότι η όλη κατάσταση, η οποία παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια, εγκυµονεί 
κινδύνους και ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να µελετήσει το όλο θέµα και να αναθέσει σε 
λειτουργό του ∆ήµου την ευθύνη της αποθήκης.  Εισηγήθηκα επίσης όπως τα διάφορα είδη 
αποθήκης καταµετρηθούν και καταχωριστούν σε Καθολικά Αποθήκης και εφαρµοστούν οι 
Κανονισµοί Αποθηκών και η αξία των αποθεµάτων παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
του ∆ήµου. 

Πρόσληψη έκτακτου Τεχνικού Βοηθού.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 7.10.2004 την πρόσληψη από 11.10.2004 έκτακτου 
υπαλλήλου, για περίοδο έξι µηνών, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη θέση και χωρίς να τηρηθούν οι 
ενδεδειγµένες διαδικασίες πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων. 

Παρόλο που ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι ο έκτακτος υπάλληλος θα αποχωρούσε σύντοµα 
από την Υπηρεσία, καθότι θα διεκδικούσε µε άλλους υποψήφιους τις δύο θέσεις Τεχνικών που είχε 
προκηρύξει ο ∆ήµος, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι η εργοδότησή του συνεχίζεται µέχρι σήµερα, 
χωρίς να ληφθεί νέα απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και χωρίς να υπογραφεί σύµβαση 
έκτακτης απασχόλησης. 

Έγκριση θέσεων – Σχέδια υπηρεσίας.  Ο Υπουργός Εσωτερικών, στα πλαίσια έγκρισης του 
Προϋπολογισµού του 2008, µε επιστολή του ηµερ. 6.3.2008, πληροφόρησε το ∆ήµο ότι για να 
εξεταστούν τα αιτήµατά του για δηµιουργία νέων θέσεων, θα πρέπει πρώτα να διεξαχθεί µελέτη, 
ώστε να εγκριθεί η υφιστάµενη δοµή των θέσεων του ∆ήµου και προς τούτο ζήτησε από το ∆ήµο 
όπως υποβάλει το συντοµότερο, στοιχεία για όλες τις κατειληµµένες θέσεις που παρουσιάζονται 
στον Προϋπολογισµό. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2006, η 
υποχρέωση του ∆ήµου για ελλειµµατικές υποχρεώσεις προς το Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων ανερχόταν µέχρι 31.12.2005 σε £971.000.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, οι ελλειµµατικές υποχρεώσεις θα αναγνωριστούν στο Λογαριασµό Εσόδων και 
Εξόδων σε περίοδο πέντε ετών, αρχής γενοµένης το 2006, χωρίς ωστόσο να έχει ακόµη 
αποφασιστεί ο τρόπος αποπληρωµής τους, µε βάση τις εισηγήσεις του αναλογιστή. 

Προσφυγές εναντίον του ∆ήµου.  Στις 19.4.2006  και 16.5.2007 κατατέθηκαν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο προσφυγές εναντίον του ∆ήµου, από έξι δηµότες, των οποίων τεµάχια γης 
απαλλοτριώθηκαν από το ∆ήµο το 1991, µε σκοπό την ανέγερση ∆ηµοτικού Μεγάρου.  Με την 
προσφυγή τους, οι δηµότες αιτούνται την ανάκληση της απαλλοτρίωσης και την επιστροφή των 
τεµαχίων γης, καθότι, παρόλο ότι πέρασαν 15 χρόνια από την απαλλοτρίωση, η απαλλοτριούσα 
Αρχή δεν τα χρησιµοποίησε για το σκοπό που απαλλοτριώθηκαν.   Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος έχει 
ανεγείρει το ∆ηµοτικό Μέγαρο σε άλλο χώρο. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, η µία εκ των προσφυγών, η εκδίκαση της οποίας ολοκληρώθηκε στις 
15.9.2008, έγινε αποδεκτή από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 
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Στο µεταξύ, ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου µε επιστολή του γνωστοποιεί στο ∆ήµο ότι υπάρχει 
πρακτικό κώλυµα στην εκτέλεση της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, καθότι τα τεµάχια γης 
που είχαν απαλλοτριωθεί έχουν ενοποιηθεί και θέτει το ερώτηµα κατά πόσο το Επαρχιακό 
Κτηµατολόγιο Λάρνακας θα µπορεί να ακυρώσει την ενοποίηση, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης.  Εισηγείται επίσης, όπως ο ∆ήµος είτε διαπραγµατευτεί µε τους 
ιδιοκτήτες για την καταβολή αποζηµιώσεων ή εφεσιβάλει την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

Ο ∆ήµος µε επιστολή του ηµερ. 6.10.2008, έδωσε οδηγίες στο νοµικό του σύµβουλο όπως 
προχωρήσει στην καταχώριση έφεσης. 

Αποζηµιώσεις για αγορά γης.  Ο ∆ήµος κατά τα έτη 2001 και 2002 πλήρωσε ποσά ύψους 
£20.000 και £24.000, αντίστοιχα, σε δύο ιδιοκτήτες τεµαχίων γης, τα οποία αγοράστηκαν για την 
κατασκευή δρόµου και για τη µελλοντική ανέγερση Πολυδύναµου Κέντρου Νεολαίας. 

Παρατήρησα ότι, παρά την παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος, τα πωλητήρια έγγραφα 
που υπογράφηκαν τότε δεν κατατέθηκαν στο Επαρχιακό Κτηµατολόγιο Λάρνακας, ούτε και τα 
τεµάχια γης εγγράφηκαν στο όνοµα του ∆ήµου. 

Σε απαντητική επιστολή, ηµερ. 21.3.2007, ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι για τη µεταβίβαση των 
εν λόγω τεµαχίων γης τροχοδροµείται η διαδικασία δηµοσίευσης απαλλοτρίωσης.  Επισήµανα 
ωστόσο ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν τίθεται θέµα απαλλοτρίωσης, καθότι τα συγκεκριµένα 
τεµάχια γης έχουν αγοραστεί µε την υπογραφή πωλητήριων εγγράφων και το τίµηµα αγοράς έχει 
καταβληθεί στους ιδιοκτήτες εδώ και αρκετά χρόνια.  Ως εκ τούτου υπέδειξα ότι ο ∆ήµος θα πρέπει 
να ενεργήσει άµεσα, ώστε τα τεµάχια γης να εγγραφούν στο όνοµά του το συντοµότερο δυνατόν. 

Αγωγή εναντίον του ∆ήµου από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Στις 19.10.2007 το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων καταχώρισε για λογαριασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αγωγή εναντίον του 
∆ήµου, απαιτώντας ποσό ύψους £2.118.122, ως υπόλοιπο λογαριασµού για ποσότητες ύδατος 
που πωλήθηκαν στο ∆ήµο κατά τον ουσιώδη για την αγωγή χρόνο, πλέον τόκο 9% ετησίως πάνω 
σε κάθε οφειλόµενο υπόλοιπο και/ή αποζηµιώσεις για παράβαση συµφωνίας, καθώς και έξοδα 
αγωγής. 

Σύµφωνα µε την έκθεση υπεράσπισης, ηµερ. 7.3.2008, ο ∆ήµος αρνείται τις αξιώσεις του 
ενάγοντα, θεωρώντας το ποσό που απαιτείται ως γενικό, αόριστο και αυθαίρετο, καθώς και προϊόν 
εκκαθαρισµένου λογαριασµού. 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι οφειλές προς το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων για την αγορά πόσιµου νερού ανέρχονταν στις 31.12.2006 σε £1.755.499, σε σύγκριση µε 
£1.926.732 το 2005. 

Βιοτεχνική περιοχή.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, το Υπουργικό Συµβούλιο 
ενέκρινε στις 5.12.2005 την παραχώρηση στο ∆ήµο Αραδίππου µέρους της κρατικής γης που 
ζήτησε για τη δηµιουργία βιοτεχνικής περιοχής, µε την καταβολή στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία του 
ποσού των £530.000, ως αγοραία αξία, σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις.   Πριν από την 
παραχώρηση του κρατικού τεµαχίου γης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από το 1995 είχε παραχωρήσει 
οικόπεδα σε 43 βιοτέχνες ή είχε επιτρέψει σε βιοτέχνες να κατέχουν τα πιο πάνω οικόπεδα, χωρίς 
να είχε υπογράψει οποιαδήποτε συµφωνία εκµίσθωσης ή αγοράς τους και χωρίς να καθορίσει 
δικαιώµατα εκµίσθωσης και προτού ακόµα καθορίσει τον τρόπο κατανοµής των οικοπέδων.  
Επίσης, στο χώρο της βιοτεχνικής περιοχής επιτράπηκε η ανέγερση υποστατικών, χωρίς την 
υποβολή σχεδίων για έγκριση και έκδοση άδειας οικοδοµής. 

Εκτός από το πιο πάνω κρατικό τεµάχιο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 29.8.2002 είχε αποφασίσει 
την επέκταση της βιοτεχνικής περιοχής (Β΄ φάση) σε άλλα τεµάχια κρατικής γης, χωρίς να ζητήσει 
την εκµίσθωση ή αγορά τους από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και χωρίς να είχε τη 
συγκατάθεση του εν λόγω Τµήµατος. 
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Όπως πληροφορήθηκα, από τα 28 οικόπεδα της Β’ φάσης,  τα δύο χρησιµοποιήθηκαν από το 
∆ήµο για ανέγερση αποθηκών και σε άλλα δύο ανεγέρθηκαν υποστατικά από βιοτέχνες, ενώ ένα 
οικόπεδο παραχωρήθηκε σε βιοτέχνη, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ηµερ. 7.6.2006.   
Για τα υπόλοιπα 23 οικόπεδα ο ∆ήµος ετοίµασε κατάσταση βιοτεχνών που ζήτησαν την 
παραχώρηση κρατικής γης. 

Υπέδειξα ότι η διάθεση κρατικής γης διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, Κεφ. 224 και από τους περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (∆ιάθεση) Κανονισµούς του 1989-1999, σύµφωνα µε τους οποίους 
µόνο το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να διαθέσει, δηλαδή να εγκρίνει την παραχώρηση, 
εκµίσθωση, ανταλλαγή ή αποξένωση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας ή ακίνητης 
ιδιοκτησίας περιελθούσας στη ∆ηµοκρατία σε δικαιούχα άτοµα, οργανισµούς ή αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης µετά από αίτησή τους σε ειδικό έντυπο. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς 
καταλόγους, για σκοπούς επιβολής δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε 
αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το ∆ήµο.  Υπάρχουν περιπτώσεις τεµαχίων γης, στα οποία 
ανεγέρθηκαν νέες οικοδοµές, καθώς και οικοδοµές που έχουν υποστεί αλλαγές, για τις οποίες δεν 
ζητήθηκε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ούτε και ενδεχοµένως να δηλώθηκαν στο Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε αποτέλεσµα στα πιστοποιητικά εγγραφής να παρουσιάζονται 
µόνο τα τεµάχια γης, αντί και τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτησίες που είχαν αναπτυχθεί µετά το 2004 µέχρι σήµερα 
παραµένουν στα µητρώα του δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας µε υποτιµηµένη αξία.  
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αραδίππου είναι ∆ήµος µε µεγάλη ανάπτυξη, προκύπτει ότι η απώλεια 
εσόδων από τη φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το ∆ήµο είναι σηµαντική. 

Άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών. 

(α) Επιβάλλονται και εισπράττονται µεγαλύτερα δικαιώµατα για άδειες λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 103 (7ος Πίνακας) του περί 
∆ήµων Νόµου. 

(β) Εκδίδονται άδειες λειτουργίας για υποστατικά, τα οποία δεν πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει επιβάλει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 103(2) του περί 
∆ήµων Νόµου, όπως, για παράδειγµα, αυθαίρετες ανεγέρσεις, αλλαγή χρήσης, 
προσθήκες/µετατροπές.  Υπέδειξα ότι µε την έκδοση άδειας ο ∆ήµος καλύπτει τα πιο πάνω 
υποστατικά και παραµένει ο ίδιος εκτεθειµένος. 

Άδειες διαφηµιστικών πινακίδων.  Ο ∆ήµος εισπράττει δικαιώµατα διαφηµιστικών πινακίδων, 
χωρίς την έγκριση και δηµοσίευση των Κανονισµών που ετοίµασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δυνάµει 
του άρθρου 87 του περί ∆ήµων Νόµου και του άρθρου 7 του περί Εκθέσεως ∆ιαφηµίσεων Νόµου. 

∆ικαιώµατα υδροδότησης για διαχωρισµό οικοπέδων.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου 
για το 2006, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισπράττονται δικαιώµατα υδροδότησης για 
διαχωρισµό οικοπέδων από £100 - £500, χωρίς αυτά να καλύπτονται από σχετικούς Κανονισµούς. 

Καθυστερήσεις φορολογιών.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι 
καθυστερήσεις φορολογιών επαγγελµατικής άδειας, σκυβάλων και αδειών λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών ανέρχονταν στις 31.12.2006 σε £172.361, σε σύγκριση µε £137.618 
στις 31.12.2005. 

Στις πιο πάνω καθυστερήσεις περιλαµβάνονται οφειλές της περιόδου 1992-1999, ύψους £26.834, 
από τις οποίες το 2006 εισπράχθηκαν µόνο £976.  Ζήτησα όπως τα ποσά που θεωρούνται 
ανεπίδεκτα είσπραξης διαγραφούν, σύµφωνα µε το άρθρο 85(2)(ιε) του περί ∆ήµων Νόµου και για 
τα υπόλοιπα ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα για την είσπραξή τους. 
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Καθυστερήσεις φορολογιών πριν από το 1992.  Όπως ανέφερα και στις Εκθέσεις µου για το 
2004, 2005 και 2006, λόγω της µη ορθής τήρησης των ενδεδειγµένων µητρώων, ο ∆ήµος δεν 
γνωρίζει τις εισπράξεις καθυστερηµένων φορολογιών πριν από το 1992 και κατ’ επέκταση, τα 
πραγµατικά οφειλόµενα ποσά.  Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, υπέδειξα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ότι πρέπει να δώσει οδηγίες στην Οικονοµική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία 
Εισπράξεως Φόρων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εξακρίβωση των οφειλόµενων 
ποσών και την είσπραξή τους. 

Υδατοπροµήθεια.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι χρεώστες 
υδατοπροµήθειας ανέρχονταν στις 31.12.2006 σε  £338.795,  σε σύγκριση µε  £330.505 το 2005.  
Στις καθυστερήσεις περιλαµβάνονται περιπτώσεις καταναλωτών που οφείλουν σηµαντικά ποσά, 
χωρίς ο ∆ήµος να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την έγκαιρη είσπραξή τους, µη εξαιρουµένης 
και της διακοπής της παροχής νερού, όπως προνοείται στον Κανονισµό 117(3) των περί Χωρίων 
(∆ιοίκησης και Βελτίωσης) Κανονισµών του Συµβουλίου Βελτιώσεως Αραδίππου, οι οποίοι 
συνεχίζουν να εφαρµόζονται. 

5.10 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε τις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007 για έλεγχο στις 3.11.2008, οι οποίες έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι 
30.4.2008 και εποµένως ο έλεγχος δεν ήταν δυνατόν να γίνει µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
΄Εκθεσης, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις του 2005 και 2006 υποβλήθηκαν καθυστερηµένα στις 
15.1.2007 και 3.7.2007, αντίστοιχα, αντί µέχρι την 30η Απριλίου του έτους που έπεται του 
οικονοµικού έτους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Τα θέµατα που 
ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των ετών 2005 και 2006. 

Τελικοί λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τον περί ∆ήµων Νόµο, οι τελικοί λογαριασµοί πρέπει να 
ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο ∆ήµος 
συνεχίζει να ετοιµάζει τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών που απεικονίζουν µόνο 
την ταµειακή κατάσταση. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου 
φαίνεται να µη βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να συνεχίζει να αντιµετωπίζει 
σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας και να µην καταβάλλει τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων. 

Παρατήρησα ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση και το 
πρόβληµα ρευστότητάς του, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για έγκαιρη είσπραξη των 
καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και άλλων δικαιωµάτων, οι οποίες στις 31.12.2006 
ανέρχονταν σε £729.035, εισπράττοντας δικαιώµατα από διαφηµιστικές πινακίδες, τέλη 
διανυκτερεύσεων από όλα τα ξενοδοχεία, δικαιώµατα καθαρισµού οικοπέδων από όλους τους 
ιδιοκτήτες οικοπέδων και αυξάνοντας τα τέλη αποκοµιδής σκυβάλων και επαγγελµατικής άδειας 
που επιβάλλονται, τα οποία είναι πολύ χαµηλά, σε σύγκριση µε τα ανώτατα επιτρεπόµενα τέλη 
που καθορίζονται στον περί ∆ήµων Νόµο. 

Στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου θα βοηθούσε και η καταγραφή της ακίνητης 
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά του και η επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, καθώς επίσης και η καταγραφή όλων των υποστατικών, καθότι 
θα επέφεραν αύξηση στα έσοδά του από φορολογίες, τέλη και άδειες. 

Αποπληρωµή δανείων.  Λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος, οι 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων που καταβλήθηκαν κατά το 2005 και 2006 ήταν µόνο £88.576 και 
£39.236, αντίστοιχα, αντί £224.926 το 2005 και £172.501 το 2006.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν 
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έγινε καµιά πληρωµή έναντι των καθυστερηµένων δόσεων προηγούµενων ετών, µε αποτέλεσµα 
στις 31.12.2006 το ύψος των καθυστερήσεων να ανέρχεται σε £2.228.356. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι µε την ενοποίηση των δανείων, ο ∆ήµος από το 2007 
καταβάλλει τις δόσεις του. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες στις 
διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Την αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης καθυστερηµένων φορολογιών, µε 
αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων για είσπραξή τους.   

• Τη µη τήρηση ή τη µη ορθή τήρηση των κατάλληλων µητρώων, όπως το µητρώο 
προσφορών, µητρώο µηχανηµάτων, µητρώο περιουσιακών στοιχείων, µητρώο βιβλιοθήκης, 
µητρώο αγωγών. 

• To µη έλεγχο των υπερωριών. 

• Τη µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Τη µη αναφορά στα εντάλµατα πληρωµής της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
έγκριση της δαπάνης. 

• Τη µη ορθή ενηµέρωση του εντύπου υπολογισµού αδειών και τη µη άσκηση ελέγχου στις 
άδειες του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. 

• Τη µη ύπαρξη συστηµάτων ασφαλείας στη διαχείριση και υποστήριξη της µηχανογράφησης 
υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου.  Η µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου 
συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες στους πιο κάτω τοµείς, µε αποτέλεσµα να 
επηρεάζεται η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των οικονοµικών και άλλων υπηρεσιών του 
∆ήµου: 

(α) ∆ιαχείριση και  υποστήριξη του συστήµατος. 

(β) Ασφάλεια µηχανογραφικού συστήµατος. 

(γ) Φύλαξη – Ανάκτηση δεδοµένων. 

(δ) Τεχνική αξιολόγηση του συστήµατος. 

(ε) Αντίγραφα ασφαλείας. 

(στ) Ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού και µη αξιοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του 
συστήµατος (δεν εφαρµόστηκαν 21 προγράµµατα). 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2005, η 
υποχρέωση του ∆ήµου για ελλειµµατικές εισφορές ανερχόταν στις 31.12.2004 σε £365.000, οι 
οποίες και θα πρέπει να αποπληρωθούν, σύµφωνα µε τους αναλογιστές, µε πρόσθετες 
συνεισφορές ύψους £82.000 το χρόνο για 5 χρόνια ή £47.000 το χρόνο για 10 χρόνια ή £36.000 το 
χρόνο για 15 χρόνια. 

Η τρέχουσα υποχρέωση του ∆ήµου στο πιο πάνω Ταµείο υπολογίστηκε σε 24% πάνω στις ετήσιες 
απολαβές των µόνιµων υπαλλήλων, µη συµπεριλαµβανοµένου του 13ου µισθού, από την 1.1.2005. 

Παρατήρησα ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είχε λάβει οποιαδήποτε  απόφαση σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης, ενώ για τα έτη 2005 και 2006 ο ∆ήµος εισέφερε στο πιο 
πάνω Ταµείο, έναντι της τρέχουσας υποχρέωσής του, ποσό ύψους £50.000, αντί £56.337, χωρίς 
να έχει καταβάλει, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, κανένα ποσό για ελλειµµατικές 
εισφορές, όπως αναφέρονται πιο πάνω. 
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Εισηγήθηκα και πάλι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µελετήσει το θέµα και ληφθούν αποφάσεις ως 
προς τον τρόπο και χρόνο αναγνώρισης, καθώς επίσης και κάλυψης των πιο πάνω υποχρεώσεων 
του ∆ήµου, έναντι του Ταµείου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για κάλυψη των ελλειµµατικών εισφορών κατατέθηκε κατά το 2008 
στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων ποσό ύψους €200.890 (£117.576).  Μου ανέφερε 
επίσης ότι αποφασίστηκε η καταβολή από 1.7.2008 στο πιο πάνω Ταµείο ποσού ύψους €85.000 
(£49.748) το χρόνο, για κάλυψη των ελλειµµατικών υποχρεώσεων, πέραν της τρέχουσας 
υποχρέωσης που υπολογίστηκε σε 24% πάνω στις ετήσιες απολαβές των συντάξιµων 
υπαλλήλων. 

Τέλη διανυκτερεύσεων.  Παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις ξενοδοχείων, συγκροτηµάτων 
διαµερισµάτων και τουριστικών επαύλεων που αναφέρονται στον ξενοδοχειακό οδηγό του ΚΟΤ για 
το 2006, οι οποίες δεν υποβάλλουν καταστάσεις διανυκτερεύσεων και δεν εισπράττονται τα 
σχετικά τέλη, παρά τις πρόνοιες του άρθρου 85(2)(ια)(i i) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι συνεχίζει να µην επιβάλλεται προσεπιβάρυνση, ίση µε 10%, στις 
καθυστερήσεις των τελών διανυκτερεύσεων, όπως προνοεί το άρθρο 85(2)(ια)(ii) του περί ∆ήµων 
Νόµου. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι έχει ανατεθεί σε δύο υπαλλήλους του ∆ήµου ο έλεγχος και η 
είσπραξη των τελών διανυκτερεύσεων, ότι έχουν προειδοποιηθεί όλες οι ξενοδοχειακές µονάδες 
ότι θα λαµβάνονται δικαστικά µέτρα εναντίον τους αν δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους, καθώς 
επίσης και ότι θα επιβάλλεται η προσεπιβάρυνση  του 10% πάνω στις καθυστερήσεις. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, επί της οποίας 
επιβάλλεται το δηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια εσόδων από το ∆ήµο.   

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά 
του και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδά του, από τη 
φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Επισήµανα επίσης ότι για τα έτη 1996 - 2006 έχουν εκδοθεί συνολικά 485 άδειες οικοδοµής για 1 299 
οικιστικές και άλλες µονάδες, οι οποίες δεν έχουν επανεκτιµηθεί και ότι κατά το 2005 
αναθεωρήθηκαν οι πολεοδοµικές ζώνες στα όρια του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα κάποια τεµάχια να 
παρουσιάζονται µε εκτιµηµένες αξίες, µε βάση την προηγούµενη  πολεοδοµική ζώνη, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι υποτιµηµένη. 

Άδειες διαφηµιστικών πινακίδων. Οι περί Εκθέσεως ∆ιαφηµίσεων Κανονισµοί συνεχίζουν να 
µην εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων.  Εισηγήθηκα όπως η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου καταγράψει όλες τις διαφηµιστικές πινακίδες και προχωρήσει στην είσπραξη 
δικαιωµάτων στις περιπτώσεις για τις οποίες µπορούν να εκδοθούν άδειες και στη λήψη 
δικαστικών µέτρων για τις διαφηµιστικές πινακίδες που αναρτήθηκαν παράνοµα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες, ώστε το 2009 να ολοκληρωθεί η 
καταγραφή όλων των διαφηµιστικών πινακίδων. 

Άδειες λειτουργίας/παράνοµα υποστατικά.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι εκδίδονται άδειες 
λειτουργίας για υποστατικά που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει επιβάλει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν λαµβάνονται δικαστικά µέτρα για όλα τα επαγγελµατικά υποστατικά 
που λειτουργούν παράνοµα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, ενώ, για όσα 
κινήθηκαν αγωγές τα προηγούµενα χρόνια, µέχρι και την ηµέρα του ελέγχου δεν είχαν εκτελεστεί οι 
σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου. 
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Έλλειµµα από τη λειτουργία της υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων/τέλη σκυβάλων.  Από 
τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας προέκυψαν κατά τα έτη 2005 και 2006 ελλείµµατα ύψους 
£36.300 και £35.372, αντίστοιχα, τα οποία οφείλονται, κυρίως, στο ύψος των τελών που 
επιβλήθηκαν, τα οποία συνεχίζουν να είναι πολύ πιο χαµηλά από τα ανώτατα τέλη που 
επιτρέπονται, µε βάση τον περί ∆ήµων Νόµο. 

∆εδοµένου του οικονοµικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος, εισηγήθηκα και πάλι όπως 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µελετήσει το ενδεχόµενο αύξησης στα τέλη σκυβάλων, εφαρµόζοντας το 
άρθρο 84(ζ) του Νόµου, το οποίο επιτρέπει ετήσια αύξηση µέχρι ποσοστού 14% επί των τελών του 
προηγούµενου χρόνου.  Επισήµανα επίσης ότι δεν επιβλήθηκε καµιά αύξηση στα τέλη σκυβάλων 
κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι κατά το 2008 επιβλήθηκαν αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων για 
οικίες και επαγγελµατικά και άλλα υποστατικά. 

Καθυστερήσεις φορολογιών, τελών, δικαιωµάτων και αδειών. 

(i) Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι πιο πάνω καθυστερήσεις ανέρχονταν 
στις 31.12.2005 και 31.12.2006 σε £468.672 και £729.035, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε 
£448.407 στις 31.12.2004. 

(ii) Το ποσοστό είσπραξης κατά το 2006 των καθυστερηµένων φορολογιών επαγγελµατικής 
άδειας και τελών σκυβάλων των ετών 1975-2003, ύψους £135.928, ήταν χαµηλό και 
κυµαινόταν µεταξύ 0,53% - 5%. 

Σηµείωσα και πάλι ότι ο ∆ήµος δεν λαµβάνει δικαστικά µέτρα εναντίον των δηµοτών που 
καθυστερούν να εξοφλήσουν τις φορολογίες τους. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το 2008 έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για είσπραξη παλαιών 
οφειλών και ότι σηµαντικά ποσά έχουν ήδη εισπραχθεί.  Με πληροφόρησε επίσης ότι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο έχει αποφασίσει τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον όσων δεν ανταποκριθούν για να 
εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Καθυστερήσεις υδατοπροµήθειας.  Οι καθυστερήσεις υδατοπροµήθειας στις 31.12.2005 και 
31.12.2006 ανέρχονταν στις £118.422 και £206.346, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £56.991 το 2004.  
Οι λόγοι της αύξησης των καθυστερήσεων κατά το 2005 και 2006 οφείλονται κυρίως στη µη λήψη 
µέτρων, όπως, για παράδειγµα, διακοπή της παροχής νερού και επιβολή προσεπιβάρυνσης ίσης 
µε το 10%, όπως προνοείται στους σχετικούς Κανονισµούς και στον περί ∆ήµων Νόµο, αντίστοιχα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι από το 2007 άρχισε η διακοπή της παροχής νερού σε δηµότες που 
δεν εξόφλησαν τις οφειλές τους και ότι από το 2008 θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση στα 
καθυστερηµένα τέλη υδατοπροµήθειας. 

5.11 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Μέρος Α 
Επένδυση ταµειακών διαθεσίµων.  Τα ταµειακά διαθέσιµα του Γενικού Λογαριασµού, τα οποία 
κατά τη διάρκεια του 2006 και 2007, κυµαίνονταν µεταξύ £680.000 και £4.175.445, ήταν 
κατατεθειµένα σε τρεχούµενους τραπεζικούς λογαριασµούς, που έφεραν επιτόκιο ίσο µε το 
εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, µείον 0,5%. 

Εισηγήθηκα όπως µέρος των ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου, που δεν απαιτείται για την 
αντιµετώπιση άµεσων δαπανών, κατατεθεί σε λογαριασµό προθεσµίας που θα φέρει ψηλότερο 
επιτόκιο. 
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Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εισήγησή µου και ότι θα απασχολήσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Επισηµαίνω ωστόσο ότι η µη λήψη ενέργειας για τόσο µεγάλο χρονικό 
διάστηµα στερεί το ∆ήµο από σηµαντικά έσοδα από τόκους. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των κατάλληλων µητρώων, όπως µητρώο περιουσιακών 
στοιχείων, µητρώο εµβασµάτων, µητρώο δηµοτικού γηπέδου, µητρώο αγωγών και µητρώο 
αδειών οικοδοµής και διαχωρισµού οικοπέδων. 

• Η µη πραγµατοποίηση αιφνιδιαστικών ελέγχων, για σκοπούς ελέγχου των εισπράξεων από 
την ενοικίαση κρεβατιών και οµπρελών. 

• Η µη διενέργεια  ελέγχου στην Αποθήκη. 

• Η µη άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, όσον αφορά στη διακίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου. 

• Η µη άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου στις διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι δόθηκαν ήδη οδηγίες και γίνονται έλεγχοι σε όλες τις δραστηριότητες 
του ∆ήµου και ότι µε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήµου και την κατασκευή νέων 
αποθηκών αναµένεται ότι µετά το 2009 το θέµα αυτό θα επιλυθεί. 

Αποθήκες ∆ήµου.  Μεγάλες ποσότητες ειδών σηµαντικής αξίας, όπως πάσσαλοι πολυτελείας για 
ηλεκτροδότηση, λάµπες, σωλήνες αµιάντου, εξαρτήµατα υδατοπροµήθειας, κρεβατάκια και 
οµπρέλες θάλασσας, εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιφραγµένο χώρο, χωρίς να είναι 
καταχωρισµένα σε Καθολικά Αποθήκης. 

Επειδή η όλη κατάσταση που παρατηρείται εγκυµονεί κινδύνους, εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µελετήσει το όλο θέµα και αναθέσει σε λειτουργό του ∆ήµου την ευθύνη της Αποθήκης.  
Εισηγήθηκα επίσης όπως όλα τα πιο πάνω υλικά καταµετρηθούν και καταχωριστούν σε Καθολικά 
Αποθήκης και εφαρµοστούν οι ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και οι Κανονισµοί Αποθηκών των ∆ήµων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι ήδη γίνονται σχέδια για ανακατασκευή των υφιστάµενων αποθηκών 
και ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τη λειτουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας, καθώς επίσης και 
την εφαρµογή των ∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών και των Κανονισµών Αποθηκών των ∆ήµων. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Μεταφορά δεδοµένων από το παλαιό στο νέο λογισµικό.  Οι καθυστερηµένες 
φορολογίες επαγγελµατικής άδειας και τελών σκυβάλων προηγούµενων ετών, οι οποίες οφείλονται 
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που άλλαξαν διεύθυνση, στο νέο λογισµικό παρουσιάζονται στο 
λογαριασµό «Χρεωστών» του 2008 ως οφειλές του τελευταίου ιδιοκτήτη ή κατόχου της 
οικίας/υποστατικού. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος εισηγήθηκα όπως οι αρµόδιοι λειτουργοί του ∆ήµου, σε 
συνεργασία µε την προµηθεύτρια εταιρεία του νέου λογισµικού, προβούν το συντοµότερο δυνατόν 
σε διορθωτικά µέτρα, ώστε στα βιβλία του ∆ήµου να παρουσιάζονται οι πραγµατικοί οφειλέτες. 

(β) Η οµαδοποίηση των οφειλών του κάθε φορολογουµένου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) σε 
ένα µοναδικό λογαριασµό στο νέο λογισµικό δεν κατέστη δυνατή, λόγω έλλειψης στοιχείων, σε 
αντίθεση µε τη δυνατότητα αυτή στο προηγούµενο σύστηµα.  Επισήµανα ότι για την έγκαιρη και 
ορθή επιβολή φορολογίας για το 2008 θα έπρεπε, για µια χρονική περίοδο, τα δύο λογισµικά 
(παλαιό και νέο) να λειτουργήσουν παράλληλα. 

(γ) ∆έσµες εισπρακτόρων.  Το σύστηµα επιτρέπει τη διαγραφή εισπράξεων από τους 
εισπράκτορες, χωρίς να ακολουθείται η ενδεδειγµένη διαδικασία ακύρωσης της απόδειξης 
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είσπραξης, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της είσπραξης που 
διενεργήθηκε και η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε. 

Εισηγήθηκα όπως το πρόγραµµα τροποποιηθεί κατάλληλα, για αποφυγή του πιο πάνω κινδύνου. 

Έκτακτη απασχόληση.  ΄Οπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, µετά από σχετικές 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος σύναψε µε τέσσερα πρόσωπα σύµβαση έκτακτης 
απασχόλησης, µε το ένα από το 2001 και µε τα άλλα τρία από το 2002, χωρίς να υπάρχουν 
αντίστοιχες κενές θέσεις και χωρίς να τηρηθούν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες πρόσληψης έκτακτων 
υπαλλήλων (δηµοσίευση θέσεων, υποβολή αιτήσεων από ενδιαφεροµένους, αξιολόγηση  κ.λπ.), 
ώστε να διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

Παρόλο ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 22.3.2005 τον τερµατισµό της απασχόλησης 
των πιο πάνω προσώπων από 30.4.2005, εντούτοις στις 13.4.2005 έκρινε ως αναγκαίες τις 
υπηρεσίες των τεσσάρων προσώπων και αποφάσισε την ανάκληση του τερµατισµού 
απασχόλησής τους και τη συνέχισή της µέχρι την κατακύρωση προσφοράς για αγορά υπηρεσιών. 

Επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο  ζήτησε κατ’ επανάληψη τον τερµατισµό της 
εργοδότησης των πιο πάνω, δεν ενέκρινε τη δαπάνη εργοδότησής τους στον Αναθεωρηµένο 
Προϋπολογισµό του 2005 και χωρίς να υπάρχει καν σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 
2006, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τελικά στις 31.5.2006 την πληρωµή των δεδουλευµένων 
των τεσσάρων έκτακτων υπαλλήλων, ύψους £42.115.  Στις 28.3.2007 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αποφάσισε επίσης όπως οι πιο πάνω θεωρούνται από 1.1.2007 ως συµβασιούχοι αορίστου 
διαρκείας, καθότι συµπλήρωσαν 30 µήνες υπηρεσίας, µετά την καθορισµένη, από το σχετικό 
Νόµο, ηµεροµηνία. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, για τον υπολογισµό του πραγµατικού κόστους που πρέπει να χρεώνεται στο 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων για τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των υπαλλήλων και του αναγκαίου 
ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για καταβολή 
των ωφεληµάτων αυτών, πρέπει να διενεργείται αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
(συνήθως κάθε τρία χρόνια). 

Παρά το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 22.3.2007, όπως προχωρήσει στην 
προκήρυξη προσφορών για τη διενέργεια αναλογιστικής µελέτης, µέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είχε γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανατέθηκε σε ιδιωτικό 
γραφείο η διενέργεια αναλογιστικής µελέτης. 

Αµοιβή νοµικού συµβούλου.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 8.10.2004, 
αποφάσισε να διορίσει συγκεκριµένο δικηγόρο ως νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου από 1.11.2004 
µέχρι 31.12.2005, µε αµοιβή £1.500 το µήνα, πλέον ΦΠΑ (£20.700 το χρόνο).  Στον εν λόγω 
δικηγόρο, που η συνεργασία του µε το ∆ήµο συνεχίζεται µέχρι σήµερα, καταβλήθηκαν κατά τα έτη 
2005, 2006 και 2007 επιπλέον ποσά ύψους £9.124, £8.855 και £19.833, αντίστοιχα, για άλλες 
υποθέσεις που του ανέθεσε ο ∆ήµος.  Παρατήρησα ότι η αµοιβή των νοµικών συµβούλων άλλων 
∆ήµων κυµαίνεται µεταξύ £1.000 - £5.000 ετησίως. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι µετά τα τελευταία γεγονότα που επισυνέβησαν στο ∆ήµο, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έκρινε αναγκαία την ύπαρξη νοµικού συµβούλου, η οποία θα συνεχιστεί µέχρι 
την υλοποίηση των νέων αποφάσεών του, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην 
αµοιβή του. 

Επιδιόρθωση της περίφραξης του δηµοτικού σταδίου.  Όπως ανέφερα και στις Εκθέσεις µου 
για το 2005 και 2006, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Αµµοχώστου στις 22.10.2004 εξέδωσε απόφαση 
προς όφελος του ∆ήµου για καταβολή ποσού £54.000, πλέον τόκο προς 9%  ετησίως από 
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1.8.1997, πλέον έξοδα, που αφορά σε υπερπληρωµή στον εργολάβο στον οποίο ανατέθηκε η 
επιδιόρθωση/βελτίωση της περίφραξης του δηµοτικού σταδίου. 

Υπό το φως πληροφοριών ότι η εταιρεία του εν λόγω εργολάβου είχε διαλυθεί,  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε στις 13.12.2004 όπως ζητηθεί από δικηγόρο να διερευνήσει κατά πόσο 
όντως η εταιρεία έχει διαλυθεί και, αναλόγως, να γνωµατεύσει για τις περαιτέρω ενέργειες.  Με 
επιστολή του ηµερ. 25.2.2005, ο δικηγόρος πληροφόρησε το ∆ήµο ότι, από έρευνα που έγινε στο 
Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών, δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί διάταγµα ή να υποβλήθηκε αίτηση 
διάλυσης της εταιρείας και ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο  ο ∆ήµος επιθυµεί  να προχωρήσει 
µε τη διαδικασία εκκαθάρισης της εναγόµενης εταιρείας ή τη διαδικασία έκδοσης εντάλµατος 
κινητής περιουσίας. 

Μέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είχε τοποθετηθεί επί του 
θέµατος, παρόλο που  έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία της επιστολής 
του δικηγόρου (25.2.2005).  Η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για λήψη µέτρων προς είσπραξη 
του ποσού κρίνεται αδικαιολόγητη, αφού δηµιουργεί προϋποθέσεις για απώλεια των οφειλοµένων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε σε δικηγόρο τη λήψη 
δικαστικών µέτρων εναντίον της συγκεκριµένης εταιρείας, νοουµένου ότι αυτή δεν έχει διαλυθεί ή 
πτωχεύσει. 

Τέλη διανυκτερεύσεων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι ορισµένα τουριστικά καταλύµατα 
παραλείπουν να υποβάλουν στο ∆ήµο καταστάσεις διανυκτερεύσεων και να καταβάλουν τα 
αντίστοιχα τέλη, όπως προνοείται στο άρθρο 85(2)(ια)(ι) (Πέµπτος Πίνακας) του περί ∆ήµων 
Νόµου, χωρίς ο ∆ήµος να λαµβάνει δικαστικά ή άλλα µέτρα εναντίον τους, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια εσόδων. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τη λήψη δικαστικών µέτρων 
εναντίον των πιο πάνω. 

∆ικαιώµατα διαφηµίσεων.   Όπως παρατηρήθηκε και τα προηγούµενα χρόνια, στην περιοχή του 
∆ήµου υπάρχουν διαφηµιστικές πινακίδες, για τις οποίες δεν εκδόθηκε σχετική άδεια από το ∆ήµο.  
Εισηγήθηκα όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για καταγραφή όλων των διαφηµιστικών 
πινακίδων και έκδοση της σχετικής άδειας, γι’  αυτές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
και είσπραξη των σχετικών δικαιωµάτων και λήψη µέτρων για τις παράνοµες. 

Χρεώστες φορολογιών.  Οι καθυστερήσεις φορολογιών (τέλη σκυβάλων και επαγγελµατικής 
άδειας) ανήλθαν στις 31.12.2006 και 31.12.2007 σε £413.922 και £430.271, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση µε £355.035 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £58.887 ή ποσοστό 16,6% το 2006, 
σε σύγκριση µε το 2005 και αύξηση £16.349 ή ποσοστό 3,9%, το 2007, σε σύγκριση µε το 2006. 

Για τις καθυστερήσεις επαγγελµατικής άδειας και τελών σκυβάλων των ετών 1986-1998, ύψους 
£62.869, δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό κατά το 2007, ενώ για τις καθυστερήσεις των ετών 1999-
2004, ύψους £120.980, το ποσοστό είσπραξης κυµάνθηκε µεταξύ 0,35% - 6,64%. 

Εισηγήθηκα όπως ενταθούν τα µέτρα για είσπραξή τους.  Επισήµανα επίσης ότι είναι απαραίτητο 
να λαµβάνονται έγκαιρα µέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων, διαφορετικά ο κίνδυνος της µη 
είσπραξής τους, µε την πάροδο του χρόνου, θα αυξάνεται σηµαντικά. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ενταθεί τα µέτρα 
για είσπραξη των καθυστερήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της λήψης δικαστικών µέτρων. 

Ελλείµµατα από υπηρεσίες του ∆ήµου.  Από τη διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Αθλητικού Κέντρου κατά το 2006 και 2007 προέκυψε έλλειµµα ύψους £41.575 και £39.139, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £21.264 το 2005, ενώ από τη διαχείριση και λειτουργία του Γιώρκειου 
∆ηµοτικού Νηπιαγωγείου προέκυψε κατά το 2006 και 2007 έλλειµµα ύψους £50.815 και £52.557, 
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αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £83.415 το 2005.  Εισηγήθηκα όπως συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
κάλυψη ή µείωση των ελλειµµάτων. 

Καταθέσεις για ζηµιές στους δρόµους και πεζοδρόµια.  Παρά τις επανειληµµένες εισηγήσεις 
της Υπηρεσίας µου, συνεχίζεται η µη είσπραξη ποσών από τους δηµότες για τυχόν ζηµιές στους 
δρόµους και πεζοδρόµια κατά τη διάρκεια εργασιών, τα οποία πρέπει να εισπράττονται µε την 
έκδοση της άδειας οικοδοµής και τα οποία  πρέπει να κατατίθενται σε ξεχωριστό λογαριασµό 
καταθέσεων και να κατακρατούνται ή να επιστρέφονται, ανάλογα µε το αν έχουν προξενηθεί ζηµιές 
ή όχι.  Υπογράµµισα επίσης ότι ο ∆ήµος Παραλιµνίου είναι ο µοναδικός ∆ήµος που δεν εισπράττει 
τα πιο πάνω ποσά. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το θέµα θα απασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ότι οι εισηγήσεις 
µου θα εφαρµοστούν. 

Εκµετάλλευση παραλιών.  Ο ∆ήµος δεν έχει υιοθετήσει την εισήγησή µου όπως 
εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί του πραγµατοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιτόπιους 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους για καταµέτρηση των εισπράξεων από την ενοικίαση κρεβατιών και 
οµπρελών, καθώς και για επιβεβαίωση ότι κατά την ενοικίαση των πιο πάνω εκδίδονται πάντοτε 
αποδείξεις εισπράξεων από τους έκτακτους εργάτες που εκτελούν χρέη εισπράκτορα στην 
παραλία.  Ανέφερα επίσης ότι η Υπηρεσία µου έγινε δέκτης καταγγελιών από πολίτες, χρήστες 
κρεβατιών και οµπρελών, ότι δεν τους είχε εκδοθεί απόδειξη είσπραξης όταν κατέβαλαν τα σχετικά 
δικαιώµατα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι άρχισε η διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων. 

Ασφαλτόστρωση δρόµων εντός των δηµοτικών ορίων του ∆ήµου Παραλιµνίου. Το 
Φεβρουάριο του 2008, διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία µου ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προγραµµάτιζε την απευθείας ανάθεση επιπλέον ασφαλτοστρώσεων εκτιµηµένης αξίας €683.440 
(£400.000) σε ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία, µε την οποία είχε συµβόλαιο για ασφαλτοστρώσεις 
δρόµων αξίας £526.914 (€900.286) για την περίοδο Απριλίου – ∆εκεµβρίου 2007. 

Όπως ανέφερε στην Υπηρεσία µου ο ∆ηµοτικός Γραµµατέας, το σκεπτικό του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την απευθείας ανάθεση ήταν ότι µε αυτό τον τρόπο γίνεται εξοικονόµηση 
χρηµάτων, αφού τα έργα θα εκτελεστούν µε τις συµφέρουσες τιµές µονάδας του υφιστάµενου 
συµβολαίου. Επισηµαίνεται ότι το συµβόλαιο που εκτέλεσε η πιο πάνω εταιρεία, αξίας £526.914, 
είχε λήξει χρονικά και κατά τη διάρκειά του είχαν ήδη εκτελεστεί επιπρόσθετες εργασίες αξίας 
περίπου £300.000. Υπέδειξα ότι η απευθείας ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στη 
συγκεκριµένη εργοληπτική εταιρεία χωρίς διαγωνισµό, είναι αντίθετη µε τις πρόνοιες του Νόµου 
12(Ι)/2006, που διέπει την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, καθώς επίσης µε τις Γενικές Αρχές του 
∆ιοικητικού ∆ικαίου (της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης), που πρέπει να διέπουν τη δράση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Ν. 158(Ι)/99. Με βάση τα πιο πάνω, ο ∆ήµος δεν νοµιµοποιείται να επικαλείται 
εξωγενή κριτήρια για ανάθεση έργων χωρίς διαγωνισµό. 

Ο ∆ήµαρχος Παραλιµνίου µου απάντησε ότι ενόψει της χειρίστης κατάστασης του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου και της επικείµενης έναρξης της τουριστικής περιόδου και επειδή το Συµβούλιο 
είναι πεπεισµένο (χωρίς να εξηγεί πώς)  ότι οι αποφάσεις του είναι µέσα στα πλαίσια της 
νοµιµότητας και ότι εξυπηρετούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, δεν προτίθενται να σταµατήσουν τις 
εργασίες βελτίωσης της περιοχής τους. 

Προσφορά αρ. 41/2007 για µελετοκατασκευή του φωτισµού του Νησιού του Πρωταρά.  Tον 
Αύγουστο 2007 ο ∆ήµος προκήρυξε ανοικτό διαγωνισµό για τη µελέτη, προµήθεια και 
εγκατάσταση φωτισµού, στο Νησί του Πρωταρά. Τα έγγραφα του διαγωνισµού, µαζί µε την 
εκτίµηση δαπάνης, δεν είχαν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία µου, ταυτόχρονα µε την προκήρυξη του 
διαγωνισµού, όπως προνοούν οι Κανονισµοί Προσφορών, αλλά ζητήθηκαν και στάληκαν 
αργότερα, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από την εκτίµηση κόστους. Από τη µελέτη των 
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εγγράφων του διαγωνισµού, διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπή, εφόσον δεν είχαν περιληφθεί σε αυτά 
ουσιώδεις πρόνοιες/όροι των προτύπων εγγράφων της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων, που καθορίζονταν στα 
έγγραφα του διαγωνισµού, ήταν πολύ γενικά, επιτρέποντας την υποβολή προσφορών µε 
συστήµατα εντελώς διαφορετικά µεταξύ τους τόσο όσον αφορά στο είδος, όσο και στην ποιότητα, 
στην απόδοση, καθώς και στο κόστος. Η Υπηρεσία µου υπέδειξε στο ∆ήµο το Σεπτέµβριο 2007 
(πριν την υποβολή των προσφορών) ότι, ενόψει του µη καθορισµού στα έγγραφα του διαγωνισµού 
του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και των κριτηρίων µε βάση τα οποία θα γινόταν 
η ανάθεσή του, ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην αντικειµενική αξιολόγηση των 
προσφορών. Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι λόγω της φύσης του έργου, θα πρέπει να ανατεθεί 
σε ειδικούς συµβούλους η εκπόνηση µελέτης και η ετοιµασία των εγγράφων προσφοράς (µε βάση 
τις απαιτήσεις του ∆ήµου) και ακολούθως να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισµού για την 
προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήµατος φωτισµού. Σηµειώνεται ότι παρόµοιες 
επιφυλάξεις µε αυτές της Υπηρεσίας µου είχε εκφράσει προς το ∆ήµο και ο Σύνδεσµος Συµβούλων 
Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. 

Ο ∆ήµαρχος Παραλιµνίου µε πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2008 ότι η µέθοδος που ακολουθήθηκε 
επιλέχθηκε µε βάση τα συµπεράσµατα των επαφών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τα αρµόδια 
Τµήµατα/Υπηρεσίες, καθώς και ιδιώτες µελετητές, λόγω των τεχνικών παραµέτρων του έργου. 
Συµφώνησε ωστόσο µε την άποψή µου ότι οι προσφορές δεν θα είναι συγκρίσιµες ως προς το 
κόστος τους, αφού θα αφορούν σε διαφορετικά συστήµατα, επειδή όµως για την απόφαση θα 
λαµβάνονταν σοβαρά υπόψη και άλλοι παράγοντες που δεν µπορούν να κοστολογηθούν, όπως η 
ηχορρύπανση, η µόλυνση του περιβάλλοντος και το αισθητικό αποτέλεσµα, θεωρεί ότι το κόστος 
δεν πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο αξιολόγησης και εποµένως, υπό τις περιστάσεις, οι 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν σωστές. 

Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω δεν συνάδουν µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας για τις προσφορές, 
σύµφωνα µε τις οποίες, όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τότε τα κριτήρια κατακύρωσης, καθώς και η βαρύτητά τους θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισµού ή στην προκήρυξή του, διαδικασία η οποία στην 
προκειµένη περίπτωση δεν ακολουθήθηκε. 

Από τους 10 προσφοροδότες που παρέλαβαν έγγραφα του διαγωνισµού, προσφορά υπέβαλαν 
τον Οκτώβριο 2007 οι 4. Το Συµβούλιο Προσφορών του ∆ήµου αποφάσισε το Φεβρουάριο 2008 
όπως ζητηθούν επειγόντως οι διευκρινίσεις που αναφέρονταν στην έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και το θέµα να επανέλθει. 

Μέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης το θέµα δεν είχε επαναφερθεί στο Συµβούλιο 
Προσφορών του ∆ήµου και όπως πληροφορήθηκα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξετάζει άλλες λύσεις. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι ο διαγωνισµός ακυρώθηκε και ότι το θέµα θεωρείται λήξαν. 

5.12 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 
Μέρος A 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε τις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007 για έλεγχο στις 27.8.2008, αντί µέχρι 30.4.2008, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου και ο έλεγχος δεν διεξήχθη µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
Έκθεσης. Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το 
έτος 2006. 

Τελικοί λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 80 του Νόµου, οι τελικοί 
λογαριασµοί πρέπει να ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και 
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εξόδων, ο ∆ήµος για το 2006 ετοίµασε τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, οι 
οποίοι απεικονίζουν µόνο την ταµειακή κατάσταση. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2008 θα ετοιµαστούν µε βάση τη 
λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

Ταµειακά διαθέσιµα. Στα ταµειακά διαθέσιµα του Γενικού Λογαριασµού, στις 31.12.2006, 
περιλαµβάνονται ποσά ύψους £265.753 και £26.095, τα οποία αφορούν σε καταθέσεις για 
εξαγορά χώρων στάθµευσης και σε καταθέσεις για εξαγορά ανοικτών δηµόσιων χώρων, 
αντίστοιχα, τα οποία θα έπρεπε να κατατεθούν σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς. ∆ηλαδή, 
το πραγµατικό υπόλοιπο του Γενικού Λογαριασµού στις 31.12.2006 θα έπρεπε να ήταν £711.404 
και όχι £1.003.252, όπως παρουσιάζεται στους τελικούς λογαριασµούς. 

Αποπληρωµή δανείων. Ο ∆ήµος δεν καταβάλλει έγκαιρα τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 
δανείων, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις στις 31.12.2006 να ανέλθουν στις £918.624 και µε 
επακόλουθο την πληρωµή τόκων υπερηµερίας. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες 
και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Την αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης των καθυστερηµένων φορολογιών, µε 
αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων για την είσπραξή τους. 

• Τη µη συµφιλίωση των εισπράξεων από καθυστερήσεις φορολογιών (επαγγελµατικής άδειας, 
τελών σκυβάλων). 

• Τη µη επισύναψη τιµολογίων και αποδείξεων είσπραξης στα εντάλµατα πληρωµής αµοιβής 
δικηγόρων και δικηγορικών εξόδων. 

• Τη µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Τη µη ορθή τήρηση του µητρώου προσφορών και του µητρώου διαφηµιστικών πινακίδων. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Παρατήρησα ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν 
αποφάσισε τον τρόπο αποπληρωµής των ελλειµµατικών εισφορών προς το Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων, οι οποίες, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2007, ανέρχονταν 
µέχρι την 31.12.2006 σε £1.571.000. Σύµφωνα µε τους αναλογιστές, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου 
προς το Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων θα πρέπει να αποπληρωθούν µε πρόσθετες 
συνεισφορές ύψους £346.000 το χρόνο για 5 χρόνια ή £194.000 το χρόνο για 10 χρόνια ή 
£144.000 το χρόνο για 15 χρόνια. 

Συµβόλαιο για την προµήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέµατος σε δρόµους του 
∆ήµου (Αρ. Προσφοράς 6/06).  ΄Οπως ανέφερα στην ΄Εκθεσή µου για το 2006, το Νοέµβριο του 
2006, µε προφορικές οδηγίες της τέως ∆ηµάρχου και µετέπειτα επιβεβαίωση των οδηγιών αυτών 
από το ∆ηµοτικό Μηχανικό, διεξήχθη µεγάλος αριθµός ασφαλτοστρώσεων σε ιδιωτικές διαβάσεις, 
ιδιωτικούς δρόµους και ιδιωτικές αυλές.  Η αξία των εργασιών αυτών ανέρχεται περίπου στις 
£120.000.  Το ∆εκέµβριο του 2006 πληροφόρησα τη ∆ήµαρχο ότι η εκτέλεση και πληρωµή 
εργασιών ασφαλτόστρωσης σε ιδιωτικές περιουσίες αποτελεί ευθύνη των ιδιωτών και όχι του 
∆ήµου και ως εκ τούτου η εν λόγω δαπάνη έγινε παράνοµα και καθ’ υπέρβαση εξουσίας.  
Επισηµαίνεται επίσης ότι οι πιο πάνω εργασίες έγιναν χωρίς την τοποθέτηση κατάλληλου 
υποστρώµατος και, σε αντίθεση µε την ορθή πρακτική, η ασφαλτική στρώση τοποθετήθηκε 
απευθείας πάνω στο υφιστάµενο έδαφος.  Επιπρόσθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις και χωρίς την 
έγκριση του Τµήµατος ∆ασών, έγινε ασφαλτόστρωση σε τµήµατα δασικών δρόµων, αξίας περίπου 
£10.000, η οποία τελικά αφαιρέθηκε από το Τµήµα ∆ασών. 
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Παρόλο ότι ζήτησα να πληροφορηθώ για τις απόψεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τις σχετικές 
του ενέργειες για διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου, εντούτοις, µέχρι την ετοιµασία της 
παρούσας Έκθεσης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν φαίνεται να είχε ασχοληθεί µε το πιο πάνω θέµα. 

Ελλείµµατα από τη λειτουργία υπηρεσιών του ∆ήµου. Κατά το 2006 από τη λειτουργία της 
υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων, του ∆ηµοτικού παιδοκοµικού σταθµού και του αθλητικού 
κέντρου, προέκυψαν ελλείµµατα ύψους £21.388 (£28.795 το 2005), £76.569 (£75.266 το 2005) και 
£92.244 (£89.583 το 2005), αντίστοιχα. Ζήτησα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως µελετήσει και 
εξεύρει τρόπους εξάλειψης ή τουλάχιστον µείωσης των πιο πάνω ελλειµµάτων. 

Οφειλή στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. 

(α) Παρά το γεγονός ότι ο ∆ήµος κατέβαλε στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων µέρος του 
οφειλόµενου ποσού για την αγορά νερού (£706.363 το 2006), εντούτοις το οφειλόµενο υπόλοιπο 
αυξήθηκε σε £2.878.436 στις 31.12.2006, σε σύγκριση µε £2.454.870 το 2005, ενώ σύµφωνα µε 
την τελευταία κατάσταση λογαριασµού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, το ποσό που 
οφειλόταν από το ∆ήµο στις 31.12.2007 ανήλθε σε £3.249.322.  Σηµειώνεται ότι για τις 
καθυστερήσεις πέραν των 90 ηµερών ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε τόκους. 

(β) Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων καταχώρισε στις 2.11.2007 αγωγή κατά του ∆ήµου Αγίας 
Νάπας για λογαριασµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, απαιτώντας από το ∆ήµο ποσό ύψους 
£3.843.073, που ήταν το υπόλοιπο λογαριασµού για πώληση ύδατος στο ∆ήµο κατά τον ουσιώδη 
χρόνο της αγωγής, πλέον τόκο 9% ετησίως στο εκάστοτε οφειλόµενο υπόλοιπο και/ή 
αποζηµιώσεις για παράβαση συµφωνίας, καθώς και έξοδα αγωγής. 

Απώλεια νερού.  Το ποσοστό απώλειας νερού κατά την περίοδο 2002-2007, το οποίο  κυµάνθηκε 
µεταξύ 27% - 45%, θεωρείται πολύ ψηλό και είναι εκτός αποδεκτών ορίων απώλειας νερού.  
Παρόλο ότι η  απώλεια νερού µειώθηκε στο 27% το 2007, σε σύγκριση µε 33% το 2006, εντούτοις 
υπέδειξα όπως ο ∆ήµος συνεχίσει τη διερεύνηση των λόγων της απώλειας αυτής και λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά µέτρα για περιορισµό της απώλειας νερού, ενόψει και του υδατικού 
προβλήµατος που µαστίζει την Κύπρο. 

Καθυστερήσεις τελών σκυβάλων και επαγγελµατικής άδειας προηγούµενων ετών. Κατά τη 
διάρκεια του 2006 το ποσοστό είσπραξης των πιο πάνω καθυστερηµένων  φορολογιών  των  ετών  
1997 – 2004, ύψους £455.080,  ήταν χαµηλό  και κυµάνθηκε  µεταξύ 0,2% - 8,8%. 

Καθυστερήσεις υδατοπροµήθειας.  Οι καθυστερήσεις υδατοπροµήθειας στις 31.12.2006 
ανέρχονταν σε £198.277, σε σύγκριση µε £201.365 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £3.088 ή 
ποσοστό 1,5%. 

Παρατήρησα ότι µεταξύ των οφειλετών εξακολουθούν να περιλαµβάνονται καταναλωτές, όπως 
οργανωµένα διαµερίσµατα κ.ά.  που οφείλουν σηµαντικά ποσά, χωρίς να λαµβάνονται όµως µέτρα 
εναντίον τους, παρά  την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ηµερ. 31.7.2006, για διακοπή της 
παροχής νερού στους καταναλωτές που οφείλουν ποσά πέραν των £50. 

5.13 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΡΥΝΕΙΑΣ 
Μέρος A 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τη σηµαντική βελτίωση που σηµειώθηκε, το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου του ∆ήµου συνεχίζει να παρουσιάζει ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες, όπως: 
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• Η µη τήρηση του µητρώου προσφορών. 

• Η µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η µη φυσική καταµέτρηση των βιβλίων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Σχέδια υπηρεσίας.  ΄Οπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006,  το σχέδιο υπηρεσίας της 
θέσης του Λογιστικού Λειτουργού έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 
ενώ εκκρεµεί η ετοιµασία και δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας των σχεδίων 
υπηρεσίας των υπόλοιπων 5 θέσεων του ∆ήµου, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον Υπουργό 
Εσωτερικών µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών. 

Κανονισµοί απολαβών, επιδοµάτων και άλλων ωφεληµάτων.  Μετά την τροποποίηση στις 
14.10.2005 του άρθρου 53(2) του περί ∆ήµων Νόµου, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι οι ∆ήµοι 
έχουν πλέον εξουσία όπως, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, εκδίδουν Κανονισµούς 
και για θέµατα που αφορούν σε απολαβές, επιδόµατα, αναπροσαρµογή µισθών και άλλα 
ωφελήµατα των δηµοτικών υπαλλήλων, εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος υιοθετήσει, µε σχετική 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τους περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
(Απολαβές, Επιδόµατα και Άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµούς 
του 1995 (Κ.∆.Π. 175/95).  

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) ∆εν  έχουν ακόµη εγκριθεί Κανονισµοί Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων του ∆ήµου και 
συνεχίζεται η εφαρµογή των Κανονισµών του πρώην Συµβουλίου Βελτιώσεως ∆ερύνειας. 

Υπέδειξα την αναγκαιότητα έγκρισης νέων Κανονισµών, καθότι οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις 
γυναίκες υπαλλήλους, σε ό,τι αφορά στη µεταβίβαση της σύνταξης, οι οποίες όµως εξακολουθούν 
να εισφέρουν στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για το σκοπό αυτό. 

(β) Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, για τον υπολογισµό 
των ελλειµµατικών εισφορών στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων και του πραγµατικού 
κόστους που πρέπει να χρεώνεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων για τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήµατα των υπαλλήλων και του αναγκαίου ποσού που θα πρέπει να κατατίθεται στο Ταµείο 
Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για καταβολή των ωφεληµάτων, πρέπει να διενεργείται 
αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε τρία χρόνια). 

Ταµείο Προνοίας.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, δεν έχουν ακόµη 
εγκριθεί από το ∆ήµο Κανονισµοί Ταµείου Προνοίας, µε αποτέλεσµα να συνεχίζει η εφαρµογή των 
Κανονισµών του πρώην Συµβουλίου Βελτιώσεως ∆ερύνειας του 1977, στους οποίους δεν γίνεται 
οποιαδήποτε αναφορά σχετικά µε το ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου των λογαριασµών του Ταµείου 
Προνοίας. 

Κανονισµοί.  Εκκρεµεί η ετοιµασία, έγκριση και δηµοσίευση ∆ηµοτικών Κανονισµών, µε βάση τις 
πρόνοιες των άρθρων 53(2) και 87(1) του Νόµου, για ρύθµιση θεµάτων προσωπικού  και 
λειτουργίας του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την υιοθέτηση Κανονισµών 
Απολαβών, Επιδοµάτων και Άλλων Ωφεληµάτων, Κανονισµών Ταµείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων, Κανονισµών Ταµείου Προνοίας και ∆ηµοτικών Κανονισµών και ότι αναµένεται η 
προώθηση της διαδικασίας δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος εξετάσει τη δυνατότητα χρήσης του µηχανογραφηµένου µητρώου 
πάγιου ενεργητικού, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι αναµένεται σύντοµα η χρήση του. 
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(β) Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, στις καταστάσεις κίνησης λογαριασµών εξόδων 
και πιστωτών που εκδίδονται από το σύστηµα, θα πρέπει να  παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, όπως ο αριθµός εντάλµατος πληρωµής και ο αριθµός επιταγής. 

(γ) Άδειες λειτουργίας/παράνοµα υποστατικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 
10.5.2007 όπως εκδώσει άδεια λειτουργίας για πέντε  επαγγελµατικά υποστατικά που λειτουργούν 
στην περιοχή του, παρόλο ότι  δεν πληρούσαν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 103(1) και (2) του περί ∆ήµων Νόµου. Ανέφερα ότι µε την έκδοση της άδειας ο ∆ήµος 
κάλυψε τα πιο πάνω υποστατικά και έµεινε ο ίδιος εκτεθειµένος. 

5.14 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι την ετοιµασία 
της παρούσας Έκθεσης τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 για έλεγχο, οι οποίες έπρεπε να 
είχαν υποβληθεί µέχρι 30.4.2008, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις του 2006 υποβλήθηκαν 
καθυστερηµένα στις 30.10.2007, αντί µέχρι 30.4.2007, όπως καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί 
∆ήµων Νόµου. Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
των ετών 2005 και 2006. 

Τελικοί λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 80 του Νόµου, οι τελικοί 
λογαριασµοί πρέπει να ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και 
εξόδων, ο ∆ήµος συνεχίζει να ετοιµάζει τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, οι 
οποίοι απεικονίζουν µόνο την ταµειακή κατάσταση. 

Εκκρεµείς υποχρεώσεις - καθυστερήσεις. Στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων για τα 
έτη 2005 και 2006 δεν παρουσιάζονται οι εκκρεµείς υποχρεώσεις του ∆ήµου, ούτε και οι 
καθυστερήσεις φορολογιών, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν στα έτη 2005, 2006 και 
προηγούµενα έτη. 

Ρευστότητα. Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας. Τα ταµειακά διαθέσιµα στις 
31.12.2005 και 31.12.2006 παρουσίαζαν αρνητικό υπόλοιπο ύψους £145.085 και £98.903, 
αντίστοιχα.  Λόγω µάλιστα της οικονοµικής του κατάστασης, οι καθυστερηµένες δόσεις δανείων 
προς τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους και Συνεργατικά Ιδρύµατα ανέρχονταν στις 31.12.2005 και 
31.12.2006 σε £240.453 και £259.237, αντίστοιχα. Ο ∆ήµος παραλείπει επίσης, εδώ και αρκετά 
χρόνια, να καταβάλει τις οφειλές του προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για αγορά πόσιµου 
νερού, οι οποίες στις 31.12.2006 και 31.12.2005 ανήλθαν σε £377.105 και £333.847, αντίστοιχα. 

Παρατήρησα επίσης ότι, λόγω της µη έγκαιρης τακτοποίησης των υποχρεώσεων και της µη 
καταβολής των δόσεων των δανείων στην τακτή προθεσµία, ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε τόκους 
υπερηµερίας και άλλα επιπρόσθετα ποσά. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου. Ο ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την 
οικονοµική του κατάσταση και το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, λαµβάνοντας µέτρα 
για την είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών και δικαιωµάτων και άλλων εσόδων, 
όπως, για παράδειγµα, τα δικαιώµατα από άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών. 
Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να λαµβάνονται µέτρα για εξάλειψη ή τουλάχιστον για µείωση του 
ελλείµµατος που προκύπτει από την υπηρεσία σκυβάλων, που για τα έτη 2005 και 2006 ανήλθε 
στις £22.047 και £25.360, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι τα τέλη που επιβάλλονται είναι πολύ χαµηλά, 
σε σύγκριση µε τα ανώτατα επιτρεπόµενα τέλη που καθορίζονται στον περί ∆ήµων Νόµο. Επίσης, 
δεν λαµβάνονται µέτρα για περιορισµό του ποσοστού απώλειας νερού, το οποίο είναι αρκετά ψηλό 
και εκτός των αποδεκτών ορίων. 
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Υπερβάσεις εξόδων. Κατά τα έτη 2005 και 2006 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων, οι οποίες 
ξεπερνούσαν το 25% των προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων ποσών, ποσοστό µέχρι το οποίο 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει εξουσία να δαπανά, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, όπως 
προνοείται στο άρθρο 66 του Νόµου. 

Αδυναµίες συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Εισπράξεις και πληρωµές. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει τις εισπράξεις 
και πληρωµές, παρουσιάζει αδυναµίες επειδή εξακολουθεί να πραγµατοποιούνται όλες οι 
εισπράξεις και πληρωµές, να εκδίδονται αποδείξεις και εντάλµατα πληρωµής, καθώς επίσης και 
ταµειακές αποδείξεις και να τηρείται το Βιβλίο Ταµείου από το ίδιο άτοµο. Επιπρόσθετα, το άτοµο 
αυτό έχει την ευθύνη φύλαξης των αχρησιµοποίητων διπλοτύπων, χωρίς να ασκείται 
οποιοσδήποτε έλεγχος από άλλο λειτουργό του ∆ήµου. 

(β) Παρατηρήθηκαν επίσης αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία 
καλύπτουν άλλες δραστηριότητες και τοµείς του ∆ήµου, όπως: 

(i) Τη µη τήρηση ή τη µη ορθή τήρηση των ενδεδειγµένων µητρώων, όπως το µητρώο 
περιουσιακών στοιχείων, µητρώο ακίνητης περιουσίας, µητρώο εµβασµάτων, µητρώο δανείων 
και µητρώο πινάκων ζωγραφικής. 

(ii) Την αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης καθυστερηµένων φορολογιών 
προηγούµενων ετών, µε αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων για είσπραξή τους. 

(iii) Τη µη συµπλήρωση των ενταλµάτων πληρωµής µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

(iv) Την αδυναµία του µηχανογραφηµένου συστήµατος να εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες 
καταστάσεις (reports). 

(v) Την ανυπαρξία ελέγχου στα διάφορα είδη αποθήκης. 

Αδυναµίες στη µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου. Παρόλο που ο εξοπλισµός 
µηχανογράφησης και όλα τα προγράµµατα παραδόθηκαν στο ∆ήµο, το µόνο πρόγραµµα που 
τέθηκε σε εφαρµογή είναι αυτό των φορολογιών, το οποίο όµως συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρές 
αδυναµίες, όπως, για παράδειγµα, τη µη έκδοση των απαραίτητων καταστάσεων (reports), στις 
οποίες να παρουσιάζονται τα ολικά των εισπράξεων, των καθυστερήσεων, των µειώσεων και των 
διαγραφών. 

Στελέχωση υπηρεσιών του ∆ήµου. Για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων 
Τµηµάτων του ∆ήµου, επιβάλλεται η κατάλληλη στελέχωσή τους. Επισηµαίνεται ότι για τις βασικές 
οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 54(1)(α) του Νόµου, του ∆ηµοτικού Μηχανικού και 
∆ηµοτικού Ταµία, δεν έχουν ακόµη εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχέδια υπηρεσίας, ούτε 
και έχουν πληρωθεί οι θέσεις αυτές. 

Το θέµα στελέχωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου απασχόλησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε διάφορες 
συνεδριάσεις, χωρίς όµως να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα απάµβλυναν το 
πρόβληµα.  

Σηµειώνεται ότι στους υπαλλήλους του ∆ήµου, εκτός από το ∆ηµοτικό Γραµµατέα, ο οποίος 
αµείβεται πάνω σε µισθολογική κλίµακα, καταβάλλεται ως µισθός ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το 
οποίο έχει διαχωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια σε βασικό µισθό και σε τιµαριθµικό επίδοµα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για την οµαλή λειτουργία της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε τη σύναψη συµβολαίου, ως προσωρινή λύση, για την αγορά λογιστικών 
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα και την πλήρη λειτουργία του µηχανογραφηµένου λογιστικού 
συστήµατος που έχει ήδη εγκατασταθεί στο ∆ήµο.  Με πληροφόρησε επίσης ότι έχει ζητηθεί από 
το Υπουργείο Εσωτερικών η έγκριση για δηµιουργία θέσεων Λογιστικού Λειτουργού, Τεχνικού και 
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Γραφέα, ενώ µελετώνται και άλλες διορθωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία 
της αποθήκης, καθώς και τη δηµιουργία µικρού Τεχνικού Τµήµατος. 

Προσφορά για αγορά λογιστικού και φορολογικού µηχανογραφηµένου συστήµατος. 

(α) Χωρίς να ζητηθεί η υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισµένο αριθµό 
οικονοµικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 84(1) (β) του περί του Συντονισµού των 
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων, Προµηθειών, ΄Εργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέµατα Νόµου του 2006 (Ν.12(Ι)/2006), για συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, 
δεν υπερβαίνει τις £5.000, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 12.9.2007 την αγορά νέου 
λογιστικού και φορολογικού µηχανογραφηµένου συστήµατος από συγκεκριµένη εταιρεία, για ποσό 
ύψους £4.000, εκτός ΦΠΑ. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το πιο πάνω λογιστικό και φορολογικό σύστηµα, το οποίο λειτουργεί 
µόνο κάτω από το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS, είναι πολύ πεπαλαιωµένο και έχει 
αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια από το λειτουργικό σύστηµα MS-WINDOWS. Σηµειώνεται 
ότι, σύµφωνα µε την προσφορά της εν λόγω εταιρείας, σε περίπτωση αγοράς του νέου 
µηχανογραφηµένου συστήµατος, το οποίο θα λειτουργεί κάτω από το λειτουργικό σύστηµα MS-
WINDOWS, το κόστος θα κυµανθεί γύρω στις £17.000, εκτός ΦΠΑ. 

(β) Παρόλο ότι η συνήθης πρακτική είναι να παραχωρείται εγγύηση συντήρησης του συστήµατος 
για ένα χρόνο, εντούτοις η πιο πάνω εταιρεία πρóσφερε εγγύηση µόνο για 6 µήνες, µε τον κίνδυνο 
ο ∆ήµος να επιβαρυνθεί (εάν προκύψουν προβλήµατα) µε επιπλέον έξοδα από την εταιρεία (όπως 
αυτά αναφέρονται στην προσφορά), στα πλαίσια του συµβολαίου συντήρησης. 

΄Αδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών. Για τα 72 επαγγελµατικά υποστατικά, που, 
σύµφωνα µε το ∆ήµο, λειτουργούν στην περιοχή του, δεν έχει ποτέ εξασφαλιστεί άδεια 
λειτουργίας, ούτε και έχουν καταβληθεί οποιαδήποτε δικαιώµατα, όπως προνοείται στο άρθρο 
103(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Πρόσθετη επιβάρυνση. ∆εν επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10% επί των τελών ακίνητης 
ιδιοκτησίας, στα τέλη υδατοπροµήθειας και στις φορολογίες που δεν εξοφλούνται µέχρι την 
καθορισµένη ηµεροµηνία πληρωµής τους, όπως προνοείται στον περί ∆ήµων Νόµο. 

Απώλεια νερού. Το ποσοστό απώλειας νερού κυµαίνεται µεταξύ 37%-46%, το οποίο θεωρείται 
πολύ ψηλό και είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απώλειας νερού. Ζήτησα όπως διερευνηθούν οι 
λόγοι της σηµαντικής αυτής απώλειας και ληφθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα. 

Κανονισµοί. 

(α) Ο ∆ήµος δεν έχει ακόµη θεσπίσει τους Κανονισµούς που προνοούνται στα άρθρα 53(2) και 
87(1) του Νόµου, για ρύθµιση θεµάτων προσωπικού και οικονοµικής διαχείρισης και λειτουργίας 
του ∆ήµου. Εισηγήθηκα τη θέσπιση των πιο πάνω Κανονισµών, καθώς επίσης και την υιοθέτηση 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των ∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών, πρότυπο των οποίων ο ∆ήµος µπορεί 
να προµηθευτεί από την ΄Ενωση ∆ήµων. 

(β) Ταµείο Προνοίας. Εκκρεµεί η θέσπιση Κανονισµών που να διέπουν τη λειτουργία του 
Ταµείου Προνοίας. Οι εισφορές του ∆ήµου και των υπαλλήλων εξακολουθούν να κατατίθενται στο 
Ταµείο Προνοίας της ∆ΕΟΚ. 

5.15 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
Μέρος Α 

Έκθεση ελέγχου.  Όπως ανέφερα στις Εκθέσεις µου για το 2005 και 2006, λόγω των πολλών και 
σηµαντικών λαθών και παραλείψεων που παρατηρήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τον 
έλεγχο του 2004, καθώς επίσης και λόγω της µη εφαρµογής, σε αρκετές περιπτώσεις, των 
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∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία επηρεάζουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις, δεν υπέβαλα την έκθεση ελέγχου και ζήτησα την ετοιµασία αναθεωρηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2004.  Παρόλο ότι έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα 
και παρά τις υπενθυµίσεις που στάληκαν από την Υπηρεσία µου, ο ∆ήµος δεν έχει υποβάλει µέχρι 
σήµερα στην Υπηρεσία µου νέες διορθωµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2004 και το θέµα συνεχίζει να εκκρεµεί. 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Λόγω της πιο πάνω εκκρεµότητας, ο ∆ήµος 
δεν µπόρεσε να ετοιµάσει ούτε και τις οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007, οι 
οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου, έπρεπε να είχαν υποβληθεί για 
έλεγχο µέχρι την 30ή Απριλίου 2006, 2007 και 2008, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα η Υπηρεσία µου 
να µη διενεργήσει το νενοµισµένο έλεγχο. 

Σε σχετική επιστολή µου επισήµανα στο ∆ήµαρχο ότι η εκκρεµότητα αυτή δεν υποβοηθεί την 
οµαλή λειτουργία του ∆ήµου και ταυτόχρονα µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα 
αξιοποίησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων και των σχετικών 
παρατηρήσεων/εισηγήσεων της Υπηρεσίας µου για σκοπούς προγραµµατισµού ή/και άλλους.  
Επιπρόσθετα αποστερεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους δηµότες το δικαίωµα έγκαιρης 
και αντικειµενικής ενηµέρωσης για τα πεπραγµένα του ∆ήµου. 

Μέρος Β 

Τα θέµατα που αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 2003 και 2004 
αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεσή µου για το έτος 2005. 

5.16 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε για έλεγχο µέχρι την 
ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2006 και 2007, οι οποίες 
έπρεπε να είχαν υποβληθεί µέχρι 30.4.2007 και 30.4.2008, αντίστοιχα, ενώ οι οικονοµικές 
καταστάσεις του 2005 υποβλήθηκαν καθυστερηµένα στις 21.6.2006, αντί µέχρι την 30ή Απριλίου 
του έτους που έπεται του οικονοµικού έτους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων 
Νόµου.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το 
έτος 2005. 

Τελικοί λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τον περί ∆ήµων Νόµο, οι τελικοί λογαριασµοί πρέπει να 
ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο ∆ήµος 
συνεχίζει να ετοιµάζει τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, που απεικονίζουν µόνο 
την ταµειακή κατάσταση. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι οι τελικοί λογαριασµοί για το 2008 θα ετοιµαστούν µε βάση τη 
λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που 
καλύπτουν τις διάφορες δραστηριότητες και τοµείς του ∆ήµου, όπως: 

• Η αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης καθυστερηµένων φορολογιών, µε 
αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων για είσπραξή τους. 

• Η µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Η µη παρακολούθηση και έλεγχος απωλειών νερού. 

• Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των ενδεδειγµένων µητρώων, όπως µητρώο προσφορών, 
µητρώο συµβολαίων και µητρώο σχισµάτων και παλινορθώσεων δρόµων. 
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• Η απουσία ελέγχου στην αποθήκη. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για λήψη µέτρων µε σκοπό την 
παρακολούθηση και είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, ότι έχουν τοποθετηθεί 
υδροµετρητές σε γεωτρήσεις και υδατοδεξαµενές και ότι άρχισε η τήρηση των αναφερόµενων 
µητρώων. 

Πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ηµερ. 22.1.2008, 
τρία άτοµα, τα οποία απασχολούνταν µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών γραµµατειακής φύσης, 
διορίστηκαν από 1.1.2008 ως έκτακτοι βοηθοί γραµµατειακοί λειτουργοί, χωρίς να υπάρχουν 
αντίστοιχες κενές θέσεις. 

Επισηµαίνεται ότι σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµερ. 24.1.2008, προς όλους 
τους ∆ήµους, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, χωρίς την εκ των 
προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, θα θεωρείται παράνοµη. 

Παράνοµη παραχώρηση πρόσθετου φιλοδωρήµατος στον πρώην Επιθεωρητή του 
Συµβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας.  Καθ’ υπέρβαση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων που του 
παρέχονται από τον περί ∆ήµων Νόµο και τους ∆ηµοτικούς Κανονισµούς, που αφορούν σε 
συντάξεις και φιλοδωρήµατα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 18.3.2008 την καταβολή 
στον πρώην Επιθεωρητή του Συµβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας ποσού ύψους €94.328 (£55.208), 
ως επιπρόσθετο φιλοδώρηµα, µε το αιτιολογικό ότι αφυπηρέτησε σε ηλικία 60 ετών, αντί στην 
ηλικία των 65 ετών, όπως προνοείται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµο.  Σηµειώνεται ότι ο 
πρώην Επιθεωρητής αφυπηρέτησε στις 28.8.1994 (14 δηλαδή χρόνια πριν τη λήψη της παρούσας 
υπό εξέταση απόφασης) σε ηλικία 60 ετών, όπως προνοούσε τότε ο περί ∆ήµων Νόµος, από τη 
θέση του εκτελούντα χρέη ∆ηµοτικού Γραµµατέα, θέση στην οποία τοποθετήθηκε µετά την 
ανακήρυξη στις 7.1.1994 της περιοχής του Συµβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας σε ∆ήµο, 
καταβάλλοντας σ’  αυτόν το ποσό που δικαιούτο τότε από το Ταµείο Προνοίας και επιπλέον 
φιλοδώρηµα ύψους £19.000.  Σηµειώνεται επίσης ότι για το επιπρόσθετο φιλοδώρηµα ύψους 
€94.328 δεν υπάρχει πρόνοια στον Τακτικό Προϋπολογισµό για το έτος 2008. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, για τον υπολογισµό των ελλειµµατικών εισφορών στο Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων και του πραγµατικού κόστους που πρέπει να χρεώνεται στο Λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων για τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των υπαλλήλων και του αναγκαίου ποσού που 
θα πρέπει να κατατίθεται στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για καταβολή των 
ωφεληµάτων, πρέπει να διενεργείται αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως 
κάθε τρία χρόνια). 

Παρά τις υποδείξεις µου, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης ο ∆ήµος δεν είχε 
προχωρήσει στη διενέργεια αναλογιστικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζει επακριβώς τις 
υποχρεώσεις του προς το πιο πάνω Ταµείο. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι γίνεται διαπραγµάτευση µε ιδιώτη για την εκπόνηση 
αναλογιστικής µελέτης. 

Προσφορά για την κατασκευή οχετού όµβριων υδάτων από την Παναγία Ζαλακιώτισσα 
µέχρι τον Κόλπο Κερατιδίου.   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανέθεσε στις 6.10.2004 σε εταιρεία 
µελετητών, µετά από προκήρυξη προσφορών, την ετοιµασία µελέτης, όρων προσφοράς και την 
επίβλεψη της κατασκευής µονού κλειστού οχετού οµβρίων, µε αµοιβή 5% επί της δαπάνης του 
έργου (η εκτιµηµένη δαπάνη ήταν £300.000).  Σύµφωνα µε την τελική µελέτη, η οποία εγκρίθηκε 
από το Συµβούλιο, απαιτείτο η κατασκευή διπλού κλειστού οχετού, έναντι εκτιµηµένης δαπάνης 
ύψους £1.300.000.  Ωστόσο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να πληρώσει τους µελετητές 
ποσό £24.000, πλέον ΦΠΑ, για την εκπόνηση της µελέτης, βάσει εκτιµηµένης δαπάνης £800.000. 
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Ακολούθως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω του ψηλού κόστους του έργου, διαφοροποίησε τον τύπο 
του οχετού που θα κατασκευαζόταν, από διπλό κλειστό σε ανοιχτό επιφανειακό και ζήτησε από 
τους µελετητές την εκπόνηση νέας µελέτης. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, το Συµβούλιο θα έπρεπε να διαπραγµατευτεί 
συµπληρωµατική συµφωνία µε µικρότερο ποσοστό αµοιβής, επειδή δεν απαιτείτο στις νέες 
υπηρεσίες νέα υδρολογική µελέτη, αποτύπωση, υψοµέτρηση κ.λπ.. Με βάση τη νέα µελέτη 
ζητήθηκαν προσφορές για την εκτέλεση του έργου και οι µελετητές πληρώθηκαν για αυτή ποσό 
£9.750, πλέον ΦΠΑ, µε βάση το ποσό της προσφοράς (£300.000) και τα ποσοστά αµοιβής που 
προβλέπονταν στην αρχική συµφωνία. 

Στις 5.7.2007 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την κατασκευή κλειστού οχετού, αλλάζοντας και 
την όδευσή του, ώστε να ενωθεί µε υφιστάµενο αργάκι (ο νέος οχετός είναι πολύ µικρότερος σε 
µήκος) και ανέθεσε σε άλλο µελετητή την εκπόνηση των σχεδίων.  Ως αποτέλεσµα, η Υπηρεσία 
µου παρατήρησε ότι οι µελέτες και τα σχέδια που ετοιµάστηκαν από τους αρχικούς µελετητές και 
για τα οποία πληρώθηκε συνολικό ποσό ύψους £33.750, πλέον ΦΠΑ, δεν 
χρησιµοποιήθηκαν/αξιοποιήθηκαν. 

Σηµειώνεται ότι στις 20.3.2007 οι αρχικοί µελετητές κίνησαν αγωγή εναντίον του ∆ήµου, 
αξιώνοντας το ποσό των £15.000, πλέον ΦΠΑ, και νόµιµο τόκο, ως υπόλοιπο της αµοιβής τους για 
υπηρεσίες που πρόσφεραν, ενώ στις 8.7.2007 κίνησαν και νέα αγωγή για γενικές και ειδικές 
αποζηµιώσεις, για παράνοµο τερµατισµό της συµφωνίας ηµερ. 9.12.2004, που υπογράφηκε 
µεταξύ τους και του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, 
διαφοροποίησε τις εκάστοτε αποφάσεις του από 6.10.2004 µέχρι 5.7.2007, στοχεύοντας στη 
µείωση του κόστους κατασκευής του οχετού και στην παραχώρηση χορηγίας από τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Αντικανονική πληρωµή για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης.  Παρόλο ότι, σύµφωνα µε τα 
πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ηµερ. 19.10.2006, τόσο ο ∆ηµοτικός Γραµµατέας, όσο και ο 
∆ηµοτικός Μηχανικός ενηµέρωσαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι την ευθύνη για την κατασκευή του 
πιο πάνω έργου είχαν οι ιδιοκτήτες των παρακείµενων τεµαχίων γης και όχι ο ∆ήµος, εντούτοις ο 
∆ήµος προκήρυξε προσφορά (6/2008), η οποία κατακυρώθηκε στις 8.4.2008 σε συγκεκριµένη 
εταιρεία, έναντι ποσού ύψους €126.290 (£73.914), πλέον ΦΠΑ. 

Παρατηρήθηκε ότι µέχρι τον Ιούλιο 2008, ο ∆ήµος είχε πληρώσει στην κατασκευάστρια εταιρεία 
ποσό ύψους €108.000 (£63.210), πλέον ΦΠΑ. 

Καθυστερήσεις φορολογιών. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι 
καθυστερήσεις φορολογιών επαγγελµατικής άδειας, σκυβάλων και αδειών λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών ανέρχονταν στις 31.12.2005 σε £259.551, σε σύγκριση µε £387.190 
στις 31.12.2004. 

Παρά τις επανειληµµένες εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου, δεν έχουν µέχρι σήµερα κινηθεί αγωγές 
για καθυστερηµένες φορολογίες, µε αποτέλεσµα διάφοροι οφειλέτες που οφείλουν σηµαντικά ποσά 
στο ∆ήµο να µην καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώµατα, όπως, για παράδειγµα, συγκεκριµένη 
εταιρεία ξενοδοχείων, οι οφειλές της οποίας για τα έτη 2002-2007 ανέρχονται σε £25.448. 

Τέλη διανυκτερεύσεων.  Ο ∆ήµος δεν εισπράττει τέλη διανυκτερεύσεων από 51 τουριστικές 
επαύλεις, οι οποίες αναφέρονται στον ξενοδοχειακό οδηγό του ΚΟΤ, όπως προνοείται στο άρθρο 
85(2)(ια) του Νόµου. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι εξετάζεται το θέµα είσπραξης τελών διανυκτερεύσεων από τις 51 
τουριστικές επαύλεις. 
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Μη επιβολή προσεπιβάρυνσης.  ∆εν επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10% στους καταναλωτές 
που παραλείπουν να πληρώσουν τα τέλη υδατοπροµήθειας στην καθορισµένη ηµεροµηνία, όπως 
προνοείται στο άρθρο 134 του περί ∆ήµων Νόµου. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την επιβολή προσεπιβάρυνσης 
10%, η οποία, όπως πληροφορήθηκα, θα αρχίσει να επιβάλλεται µέσα στο 2009. 

∆ιαγραφές/µειώσεις καθυστερήσεων.  Για τη διαγραφή καθυστερήσεων πέραν των £150 δεν 
ζητείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως προνοείται στο άρθρο 
85(2)(ιε) του Νόµου, εξουσία που παραχωρήθηκε στον Έπαρχο. 

Κανονισµοί.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, εκκρεµεί η έγκριση των 
Κανονισµών που προνοούνται στα άρθρα 53(2) και 87(1) του Νόµου, για ρύθµιση θεµάτων 
προσωπικού και λειτουργίας του ∆ήµου, καθώς επίσης η έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών και Κανονισµών Αποθηκών. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι προωθείται η έγκριση των πιο πάνω Κανονισµών. 

5.17 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε  καθυστερηµένα, στις 
8.10.2007, τις οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2006 για έλεγχο, αντί µέχρι 30.4.2007, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Οι οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2007 
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου. 

Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στα ταµειακά διαθέσιµα ύψους £572.661 και £2.446.506, στις 
31.12.2006 και 31.12.2007, αντίστοιχα, περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο των ταµειακών 
διαθεσίµων του λογαριασµού δανείων, το οποίο προορίζεται για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
αναπτυξιακών έργων, ύψους £464.283 το 2006 και £2.255.656 το 2007, µε αποτέλεσµα οι 
οικονοµικές καταστάσεις του 2006 να παρουσιάζουν έλλειµµα  στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 
£339.462, αντί έλλειµµα ύψους £2.803.745 και αυτές του 2007 να παρουσιάζουν πλεόνασµα στο 
κεφάλαιο κίνησης ύψους £669.203, αντί έλλειµµα ύψους £1.586.453. 

Ρευστότητα και παρατράβηγµα Γενικού Λογαριασµού.  Το παρατράβηγµα του Γενικού 
Λογαριασµού, το οποίο στις 31.12.2006 και στις 31.12.2007 ανερχόταν σε £1.205.129 και 
£1.536.943, αντίστοιχα, ξεπερνούσε κατά πολύ το καθορισµένο ποσοστό 20% των εσόδων του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου, αφού ανήλθε στο 32,7% το 2006 και 41,5% το 2007, σε αντίθεση µε 
το άρθρο 85(2) του Νόµου.  Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσοστών λήφθηκε 
υπόψη και το εγκριθέν από το Υπουργείο Εσωτερικών προσωρινό δάνειο, ύψους £550.000. 

Το παρατράβηγµα  θα ήταν ακόµη µεγαλύτερο αν καταβαλλόταν στο Ταµείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρηµάτων το οφειλόµενο ποσό ύψους £277.331 στις 31.12.2006 και £296.958 στις 
31.12.2007, που αφορά στη συνεισφορά του ∆ήµου στο εν λόγω Ταµείο για κάλυψη της 
τρέχουσάς του υποχρέωσης, καθώς επίσης και αν γινόταν η αποπληρωµή των καθυστερηµένων 
δόσεων των δανείων ύψους £1.144.449 στις 31.12.2006 και £298.965 στις 31.12.2007 και η 
αποπληρωµή των οφειλών στην ΑΗΚ ύψους £168.220 στις 31.12.2006 και £153.136 στις 
31.12.2007. Η αδυναµία κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων υποδηλώνει την ανάγκη εξεύρεσης 
τρόπων βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης και της ρευστότητας του ∆ήµου, καθώς και 
ετοιµασίας µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού, για κάλυψη ή µείωση των συσσωρευµένων 
ελλειµµάτων, τα οποία στις 31.12.2006 και στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £1.702.552 και 
£1.628.739, αντίστοιχα. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Παρατήρησα ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να 
ασκήσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να 
βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση και το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, 
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λαµβάνοντας µέτρα για έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών, αδειών και 
δικαιωµάτων, που στις 31.12.2006 και 31.12.2007 ανέρχονταν σε £473.089 και £495.001, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £418.519 το 2005.  Ταυτόχρονα θα µπορούσε να λάβει µέτρα για 
εξάλειψη ή τουλάχιστον µείωση του ελλείµµατος από τη λειτουργία της υπηρεσίας σκυβάλων, το 
οποίο ανήλθε σε £128.375 το 2006 και £117.905 το 2007, την επιβολή και είσπραξη δικαιωµάτων 
από διαφηµιστικές πινακίδες, καθώς και την αύξηση των τελών σκυβάλων και των δικαιωµάτων 
επαγγελµατικής άδειας, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είναι πολύ χαµηλά, σε σύγκριση µε τα 
ανώτατα τέλη και δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος. 

Αποπληρωµή δανείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή των 
δόσεων των δανείων, γεγονός που επισηµαίνεται και από το Γενικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας, ο 
οποίος σε διάφορες επιστολές του αναφέρει ότι ο ∆ήµος δεν έχει καταβάλει καµιά από τις 
προβλεπόµενες δόσεις της δικής του συνεισφοράς και τον καλεί όπως προχωρήσει άµεσα στην 
καταβολή τους.  Το σύνολο των καθυστερηµένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, που αποτελούν 
υποχρέωση του ∆ήµου στις 31.12.2006 και στις 31.12.2007 ανήλθε σε £1.144.449 και £298.965, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £853.102 στις 31.12.2005.  Η µείωση των καθυστερηµένων 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων κατά το 2007, οφείλεται στη σύναψη νέων δανείων από το ∆ήµο, µε 
περίοδο χάριτος και εξόφληση των υφιστάµενων δανείων που είχαν χορηγηθεί µε κυβερνητική 
εγγύηση. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει ορισµένες 
αδυναµίες και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Η µη επιβεβαίωση της φυσικής ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των ενδεδειγµένων µητρώων, όπως  µητρώο συµβολαίων, 
µητρώο περιουσιακών στοιχείων, µητρώο µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικού. 

• Η αδυναµία του συστήµατος παρακολούθησης των καθυστερήσεων φορολογιών και άλλων 
εσόδων, µε αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων για είσπραξή τους. 

• Η µη ενηµέρωση του µητρώου αγωγών µε τις εισπράξεις φορολογιών µέσω δικαστηρίου. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Αδυναµίες στη µηχανογράφηση.  Η µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου 
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες, όπως, για παράδειγµα, η δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης 
εισπράξεων, χωρίς αυτό να µπορεί να εντοπιστεί, η δυνατότητα πρόσβασης λειτουργών του 
∆ήµου σε λειτουργίες του συστήµατος που είναι πέραν αυτών που χρειάζονται για διεκπεραίωση 
των καθηκόντων τους, καθώς και τα κενά που παρουσιάζονται στην αρίθµηση των αποδείξεων 
είσπραξης.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι εκκρεµεί η εφαρµογή του µητρώου πάγιου ενεργητικού.  

(β) ∆ιασύνδεση (Interface) λογιστικού και φορολογικού συστήµατος.  Ο ∆ήµος 
χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά λογισµικά, το λογιστικό και το φορολογικό σύστηµα, τα οποία όµως 
δεν διασυνδέονται µεταξύ τους (Interface) και για σκοπούς ενηµέρωσης του Γενικού Καθολικού µε 
τις εισπράξεις που διενεργούνται µέσω των φορολογικών προγραµµάτων, καθώς και αυτές που 
εισπράττονται µε χειρόγραφες αποδείξεις, εκδίδονται χειρόγραφες ταµειακές αποδείξεις, οι οποίες 
καταχωρίζονται στο Γενικό Καθολικό, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται περισσότερη γραφειακή 
εργασία. 

(γ) Αριθµοί λογαριασµών φορολογουµένων.  Στο φορολογικό σύστηµα αρκετοί 
φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καταχωρίζονται µε προσωρινούς αριθµούς, αντί µε 
βάση των αριθµό ταυτότητάς τους ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα 
στις περιπτώσεις που οι φορολογούµενοι δεν εξοφλούν τις οφειλές τους να καθίσταται δύσκολος ο 
εντοπισµός τους.  Επίσης, επιτρέπει τη δηµιουργία πέραν του ενός λογαριασµού για ορισµένους 
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φορολογουµένους, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήµατα (π.χ. δεν 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα στην οθόνη όλες οι φορολογίες του κάθε φορολογουµένου). 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Το ποσοστό εισφοράς του ∆ήµου στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό 5 των περί Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων Κανονισµών του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς 
του 1998 (Κ.∆.Π. 215/98), καθορίστηκε σε 21% επί των απολαβών κάθε υπαλλήλου.  Παρόλο που 
ο ∆ήµος αναγνωρίζει στο λογαριασµό εσόδων και εξόδων την πιο πάνω υποχρέωση, η οποία 
ανήλθε για το 2006 και 2007 σε £67.729 και £72.490, αντίστοιχα, εντούτοις στο Ταµείο Συντάξεων 
και Φιλοδωρηµάτων κατέβαλε συνολικά µέχρι 31.12.2006 µόνο £49.726 και µέχρι 31.12.2007 
£53.152, µε αποτέλεσµα οι οφειλές του ∆ήµου προς το Ταµείο, έναντι της τρέχουσας υποχρέωσής 
του στις 31.12.2007, οι οποίες παρουσιάζονται στις εκκρεµείς υποχρεώσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις του ∆ήµου, να ανέρχονται στις £296.958. 

(β) Υπέδειξα ότι µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, για τον 
υπολογισµό του πραγµατικού κόστους που πρέπει να χρεώνεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων 
για τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των υπαλλήλων και του αναγκαίου ποσού που θα πρέπει να 
καταβάλλεται στο Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για καταβολή των ωφεληµάτων αυτών, 
πρέπει να διενεργείται αναλογιστική µελέτη σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε τρία 
χρόνια). 

Μέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, ο ∆ήµος δεν είχε προχωρήσει στη διενέργεια 
αναλογιστικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις του προς το 
πιο πάνω Ταµείο. 

Οφειλές προς την ΑΗΚ. Ο ∆ήµος, ο οποίος αδυνατούσε να εξοφλήσει τις οφειλές του προς την 
ΑΗΚ από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για οδικό φωτισµό, χρεώθηκε µε τόκους ύψους 
£57.677, που αφορούσαν στην περίοδο από 1.1.2001 µέχρι 31.12.2007.  Σηµειώνεται ότι από την 
1.1.2006 ο ∆ήµος άρχισε να καταβάλλει στην ΑΗΚ ποσό ύψους £5.000 το µήνα, έναντι των 
καθυστερηµένων οφειλών του, µε αποτέλεσµα αυτές να µειωθούν στις 31.12.2006 και 31.12.2007, 
σε £168.220 και £153.135, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £214.052 το 2005. 

Συµφωνία συνεργασίας µε εταιρεία, για οργάνωση ολοκληρωµένου προγράµµατος 
συλλογής και διαλογής των αποβλήτων συσκευασίας.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου 
για το 2006, στις 29.9.2006, ο ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς  σύναψε  µε συγκεκριµένη εταιρεία συµφωνία 
συνεργασίας διάρκειας 6 ετών (1.8.2006-31.7.2012), µε αυτόµατη ανανέωση για επιπρόσθετες 
εξαετείς περιόδους, για οργάνωση ολοκληρωµένου προγράµµατος συλλογής, διαλογής και 
διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας στην πηγή, δηλαδή από τα νοικοκυριά. 

Με βάση τη συµφωνία, µεταξύ άλλων, ο ∆ήµος θα συνεισφέρει οικονοµικά στην εταιρεία στο τέλος 
κάθε έτους, υπό µορφή επιδότησης, για τον υπολογισµό της οποίας θα λαµβάνεται υπόψη το 
άµεσο οικονοµικό του όφελος από την εφαρµογή του προγράµµατος στη διοικητική του 
περιφέρεια. 

Επισήµανα ότι η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της συµφωνίας, όπως και η µέτρηση 
του πραγµατικού οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας για 
το ∆ήµο, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σοβαρή µελέτη και την ύπαρξη των 
κατάλληλων µηχανισµών και εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προχωρήσει στην ετοιµασία ειδικής 
µελέτης και του συστήµατος εκείνου, που θα του επιτρέπει να παρακολουθεί αποτελεσµατικά τις 
οικονοµικές και άλλες ρυθµίσεις που πηγάζουν από τη συµφωνία. 

Στις 23.1.2008 ο ∆ήµος πλήρωσε στην πιο πάνω εταιρεία οικονοµική εισφορά για έξοδα 
λειτουργίας του συστήµατος για το 2007 ύψους €20.634 (£12.077), χωρίς  όµως να µπορεί να 
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επιβεβαιώσει την ορθότητά της, αφού δεν είχε µέχρι τότε διενεργηθεί η ειδική µελέτη που 
αναφέρεται πιο πάνω. 

Σηµείωσα επίσης ότι η πιο πάνω συµφωνία δεν έτυχε ακόµη της έγκρισης του Υπουργού 
Εσωτερικών, όπως προνοείται στο άρθρο 64(1) του περί ∆ήµων Νόµου, για συµβάσεις των 
οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τα 5 έτη. 

Έλλειµµα από τη λειτουργία της υπηρεσίας αποκοµιδής σκυβάλων.  Από τη λειτουργία της 
υπηρεσίας αποκοµιδής σκυβάλων κατά το 2006 και 2007, προέκυψε έλλειµµα ύψους £128.375 και 
£117.905, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε  £64.979 το 2005.  Ενόψει των οικονοµικών προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος, εισηγήθηκα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µελετήσει το ενδεχόµενο 
αύξησης των τελών σκυβάλων που επιβάλλονται, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είναι πολύ 
χαµηλά, σε σύγκριση µε τα ανώτατα τέλη που προβλέπει ο Νόµος, για εξάλειψη ή τουλάχιστον 
µείωση των ελλειµµάτων. 

Καθυστερηµένες φορολογίες των ετών 1982-1996. Στις οικονοµικές καταστάσεις, στο 
λογαριασµό «Χρεώστες», δεν παρουσιάζονται οι καθυστερηµένες φορολογίες των ετών 1982-
1996, καθότι ο ∆ήµος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα πραγµατικά οφειλόµενα ποσά και τους 
οφειλέτες, λόγω της µη ενηµέρωσης των καταλόγων καθυστερήσεων και του µητρώου αγωγών µε 
τις εισπράξεις που πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα έτη. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, ανέφερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα πρέπει να φροντίσει 
όπως το Λογιστήριο και το Τµήµα Εισπράξεων Φόρων προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για 
εξακρίβωση των οφειλόµενων ποσών και την είσπραξή τους. 

Εισπράξεις καθυστερηµένων φορολογιών.  Κατά την περίοδο 1999-2007 εισπράχθηκαν, µέσω 
δικαστηρίου, ποσά ύψους £120.192, που αφορούν σε εκδικασθείσες υποθέσεις καθυστερηµένων 
φορολογιών, για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές.  ∆ιαπιστώθηκε ότι από πλευράς ∆ήµου δεν 
διενεργήθηκε και πάλι έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί για ποιες υποθέσεις εµβάστηκαν τα ποσά και 
να πιστωθούν οι αναλυτικοί λογαριασµοί των αντίστοιχων χρεωστών.  Τα εισπραχθέντα ποσά 
πιστώθηκαν σε εκκρεµή λογαριασµό, µε αποτέλεσµα στους αναλυτικούς λογαριασµούς χρεωστών 
να παρουσιάζονται, ως οφειλόµενα, ποσά που είχαν ήδη εξοφληθεί. 

Επιβάλλεται όπως οι πιο πάνω περιπτώσεις διερευνηθούν και τα σχετικά ποσά µεταφερθούν 
στους αντίστοιχους λογαριασµούς χρεωστών, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του µητρώου αγωγών. 

5.18 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης. Κατά τις 31.12.2006, στα ταµειακά διαθέσιµα ύψους £770.925 
περιλαµβάνεται το αδαπάνητο υπόλοιπο του λογαριασµού δανείων, που προορίζεται για την 
εκτέλεση συγκεκριµένων έργων, ύψους £297.945, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις να 
παρουσιάζουν έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £1.835.080, αντί £2.133.025. 

Είναι εποµένως φανερό ότι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο και εξέφρασα την άποψη ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να βελτιώσει την οικονοµική του 
κατάσταση, ασκώντας µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική 
νοµοθεσία για την είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών και δικαιωµάτων, που στις 
31.12.2006 ανέρχονταν σε £1.053.338. Ταυτόχρονα θα µπορούσε να ληφθούν µέτρα για εξάλειψη 
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ή µείωση των ελλειµµάτων που προκύπτουν από την υπηρεσία σκυβάλων (£36.969 το 2006 και 
£26.786 το 2005). 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση της 
οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου και ότι για το σκοπό αυτό έχουν κινηθεί αγωγές για τις 
καθυστερήσεις φορολογιών,  τελών και δικαιωµάτων µέχρι και το 2004, ενώ για τα έτη 2005-2007 
πρόκειται να κινηθούν αγωγές µέχρι το ∆εκέµβριο 2008.  Με πληροφόρησε επίσης ότι 
επιβλήθηκαν αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων για το έτος 2008, ότι γίνεται προσπάθεια για καταγραφή 
όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου και ότι το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας έχει ήδη προχωρήσει σε επανεκτιµήσεις. 

Αποπληρωµή δανείων. Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή των 
δόσεων των δανείων, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. Το σύνολο 
των καθυστερηµένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για το 2006 ανήλθε σε £3.178.324, από τις οποίες 
τα £3.158.324 αφορούν εξ ολοκλήρου υποχρέωση του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι µετά την ενοποίηση των δανείων που έχουν χορηγηθεί µε 
κυβερνητική εγγύηση,  οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά. 

Υπερβάσεις εξόδων.  Κατά το έτος 2006 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις εξόδων ύψους £376.402, 
που αφορούν σε διάφορα Κονδύλια, οι οποίες ξεπερνούσαν το 25% των προϋπολογισθέντων και 
εγκριθέντων ποσών, ποσοστό µέχρι του οποίου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει εξουσία να δαπανά, 
χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, όπως προνοεί το άρθρο 66 του Νόµου. 

Εσωτερικός έλεγχος. Παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
του ∆ήµου: 

• Αδυναµία στο σύστηµα παρακολούθησης καθυστερηµένων φορολογιών, µε αποτέλεσµα τη µη 
λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για έγκαιρη είσπραξή τους. 

• Αδυναµίες στη µηχανογράφηση των διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα να 
επηρεάζεται η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των οικονοµικών και άλλων υπηρεσιών του. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Η µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου παρουσιάζει αδυναµίες, οι οποίες καθιστούν 
δύσκολη την παρακολούθηση των οφειλών κάθε φορολογουµένου, ιδίως όσες αφορούν σε 
προηγούµενα έτη. Επιπρόσθετα στο φορολογικό σύστηµα καταχωρίζονται αρκετοί 
φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µε προσωρινούς κωδικούς, αντί µε τον αριθµό 
ταυτότητας ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός των 
οφειλετών να είναι δύσκολος, στις περιπτώσεις που αυτοί αλλάζουν διευθύνσεις. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε το σύµβουλο µηχανογράφησης του 
∆ήµου, ώστε να τροχοδροµηθεί η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζει η µηχανογράφηση 
των υπηρεσιών του. 

(β) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδέχθηκε στις 23.6.2005 πρόταση συγκεκριµένης εταιρείας, 
αναθέτοντας σ’ αυτή την ανάπτυξη και εφαρµογή γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (GIS), 
έναντι ποσού £6.210, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδεδειγµένη διαδικασία, όπως προνοείται στο 
άρθρο 54 του περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµου (Ν. 101(Ι)/2003), που ήταν σε ισχύ τότε, για 
συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει τις £30.000 (σύµφωνα µε την οποία η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύµβαση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοουµένου ότι 
θα υποβληθούν τουλάχιστον τρεις έγκυρες προσφορές). 

Επιπρόσθετα, την 1.12.2005 και 25.5.2006, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει 
στην εν λόγω εταιρεία τη µεταφορά στο σύστηµα των δεδοµένων των φακέλων αδειών οικοδοµής 
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των ετών 2000 µέχρι 2005, για το ποσό των £5 ανά φάκελο. Μέχρι τις 31.12.2007, το κόστος της 
µεταφοράς των δεδοµένων ανήλθε στις £9.700 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση της εταιρείας, 
καθότι αφορούσε σε ένα εξειδικευµένο σύστηµα, το οποίο θα βοηθούσε, σε µεγάλο βαθµό, στην 
καλύτερη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, δεν δικαιολογείται η παράκαµψη της διαδικασίας των προσφορών, 
αφού παρόµοια συστήµατα θα µπορούσαν να προµηθεύσουν και άλλοι πιθανοί προσφοροδότες. 

Οφειλή στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για αγορά νερού.  Ο ∆ήµος, από 1.2.1986 παραλείπει 
να καταβάλει τα οφειλόµενα τέλη αγοράς νερού στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, επικαλούµενος 
διάφορους λόγους, τα οποία, σύµφωνα µε καταστάσεις του Τµήµατος αυτού, ανέρχονταν στις 
31.12.2006 σε £1.762.983. 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, στις 31.10.2007 κίνησε αγωγή εναντίον του ∆ήµου, απαιτώντας 
ποσό ύψους £2.599.427, που αντιπροσωπεύει την αξία του νερού που πωλήθηκε στο ∆ήµο µέχρι 
31.10.2007, πλέον τόκο προς 9% ετησίως. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι πάγια θέση του ∆ήµου από το 1985, η οποία τέθηκε πολλές φορές 
στα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, είναι ότι δεν 
αποδέχεται την καταβολή του τέλους άντλησης, επικαλούµενος διάφορους λόγους. 

Απώλεια νερού. ΄Οπως και τα προηγούµενα χρόνια, κατά τα έτη 2006 και 2007 σηµειώθηκαν 
σηµαντικές απώλειες νερού, οι οποίες, µαζί µε το κόστος τους, παρουσιάζονται στον πιο κάτω 
πίνακα. 

 2007 2006  2005  2004 

Αγορά (κ.µ.) 2 073 681 2 310 620 2 236 360 1 826 010 

Πώληση/κατανάλωση(κ.µ.) 1 292 832 1 261 982 1 336 396 1 278 122 

Απώλεια (κ.µ.) 780 849 1 048 638 899 964 547 888 

       

Ποσοστό απώλειας 37,66% 45,38% 40,24%  30,00% 

Κόστος απώλειας £0,33/κ.µ. 

(£0,45/κ.µ. το 2007) 

 

£351.382 

 

£346.051 £296.988

  

£180.803 

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό απώλειας µειώθηκε το 2007, σε σύγκριση µε το 2006, εντούτοις 
παραµένει εκτός των αποδεκτών ορίων απώλειας νερού και εισηγήθηκα όπως συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για περαιτέρω µείωση, ενόψει και του σοβαρού υδατικού προβλήµατος που 
αντιµετωπίζει η Κύπρος. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για έγκαιρο εντοπισµό των βλαβών και 
περιορισµού του ποσοστού απώλειας στο ελάχιστο δυνατόν. 

Συµφωνία συνεργασίας µε εταιρεία, για οργάνωση ολοκληρωµένου προγράµµατος 
συλλογής και διαλογής των αποβλήτων συσκευασίας.  Στις 29.9.2006 ο ∆ήµος Γερµασόγειας  
σύναψε  µε συγκεκριµένη εταιρεία συµφωνία συνεργασίας διάρκειας 6 ετών (1.8.2006-31.7.2012), 
µε αυτόµατη ανανέωση για επιπρόσθετες εξαετείς περιόδους, για οργάνωση ολοκληρωµένου 
προγράµµατος συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας στην πηγή, 
δηλαδή από τα νοικοκυριά. 

Με βάση τη συµφωνία, µεταξύ άλλων, ο ∆ήµος θα συνεισφέρει οικονοµικά στην εταιρεία στο τέλος 
κάθε έτους, υπό µορφή επιδότησης, για τον υπολογισµό της οποίας θα λαµβάνεται υπόψη το 
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άµεσο οικονοµικό του όφελος από την εφαρµογή του προγράµµατος στη διοικητική του 
περιφέρεια. 

Επισήµανα ότι η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της συµφωνίας, όπως και η µέτρηση 
του πραγµατικού οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας για 
το ∆ήµο, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σοβαρή µελέτη και την ύπαρξη των 
κατάλληλων µηχανισµών και εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος αναθέσει από κοινού µε τις άλλες 
συνεργαζόµενες Τοπικές Αρχές την ετοιµασία  ειδικής µελέτης σε ανεξάρτητο οργανισµό, όπως 
προβλέπεται και στη συµφωνία. 

Σηµείωσα επίσης ότι η πιο πάνω συµφωνία δεν έτυχε ακόµη της έγκρισης του Υπουργού 
Εσωτερικών, όπως προνοείται στο άρθρο 64(1) του περί ∆ήµων Νόµου, για συµβάσεις των 
οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τα 5 έτη. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι εκ παραδροµής δεν ζητήθηκε έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών 
για τη σύναψη της συµφωνίας και ότι µε επιστολή του, ηµερ. 25.9.2008, ο ∆ήµος ζητεί την εκ των 
υστέρων έγκρισή του. 

Χρεώστες φορολογιών. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι χρεώστες στις 
31.12.2006 ανέρχονταν σε £1.068.170, σε σύγκριση µε £896.013 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε 
αύξηση £172.157 ή ποσοστό 19,2%. 

Οι χρεώστες φορολογιών (τέλη σκυβάλων, επαγγελµατική άδεια και άδεια λειτουργίας 
επαγγελµατικών υποστατικών) ανέρχονταν στις 31.12.2006 σε £592.123, σε σύγκριση µε 
£524.386 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £67.737 ή ποσοστό 12,9%. Στους πιο πάνω 
χρεώστες περιλαµβάνονται καθυστερηµένες φορολογίες της περιόδου 1991-1994, που αφορούν 
σε επαγγελµατικές άδειες, τέλη σκυβάλων και άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών 
συνολικού ύψους £44.294, οι οποίες κατά το 2006 δεν παρουσίασαν καθόλου εισπράξεις. 
Επιπλέον, για τις καθυστερήσεις της περιόδου 1995-1999 και 2001-2002 ύψους £165.022 και 
£53.099, αντίστοιχα, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των εισπράξεων κατά το 2006 ήταν αρκετά 
χαµηλό και κυµαινόταν µεταξύ 0,22%-2,69%, ενώ το ποσοστό κατά το 2000 ήταν 10,87%. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. Οι ιδιοκτησίες που αναπτύχθηκαν από το 2002 µέχρι 
σήµερα, παραµένουν στα µητρώα του δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας µε υποτιµηµένη αξία 
και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Γερµασόγεια είναι ∆ήµος µε µεγάλη ανάπτυξη, 
προκύπτει ότι η απώλεια εσόδων από τη φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το 
∆ήµο είναι σηµαντική.  

Τον Ιανουάριο του 2008, ο ∆ήµος έστειλε στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας κατάλογο µε 
627 άδειες οικοδοµής, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2002-2006, για σκοπούς επανεκτίµησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, διαδικασία η οποία ανέφερα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί, αφού αναµένεται να 
αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδα του ∆ήµου. 

5.19 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΩΝ 
Μέρος A 

Ρευστότητα. 

(α) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας.  Στις 31.12.2007, 
το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £2.870.166, ενώ οι τρέχουσες υποχρεώσεις ήταν £3.450.473, 
δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης, ύψους £580.307.  Υπέδειξα ότι ο ∆ήµος θα 
µπορούσε να βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση, ασκώντας µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις 
εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία, εισπράττοντας τις καθυστερηµένες φορολογίες, 
τέλη και δικαιώµατα, που  στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £397.544. 
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Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι για βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου έχουν 
επιβληθεί κατά τα έτη 2007 και 2008 αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων, ότι λαµβάνονται δικαστικά 
µέτρα εναντίον των δηµοτών που καθυστερούν στην εξόφληση των φορολογιών και ότι, σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και το Συµβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεµεσού Αµαθούντας, γίνεται επανεκτίµηση όλων των ακινήτων. 

(β) Παρατράβηγµα τραπεζικού λογαριασµού.  Το ύψος του παρατραβήγµατος του Γενικού 
Λογαριασµού, το οποίο στις 31.12.2007 ανερχόταν σε £2.474.900, αντιστοιχεί στο 70% των 
εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου και ξεπερνά κατά πολύ το εγκριθέν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών προσωρινό δάνειο για ποσοστό 40% επί των εσόδων του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι για κάλυψη του παρατραβήγµατος έχουν ζητηθεί προσφορές 
από τραπεζικά Ιδρύµατα για τη σύναψη δανείου. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις, το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες, όπως: 

• Η µη βεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

• Η µη ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων για τις φορολογίες. 

• Η µη επισύναψη πάντοτε στα εντάλµατα πληρωµής δικηγορικών εξόδων και αµοιβής 
δικηγόρων, τιµολογίων και αποδείξεων είσπραξης. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι οι αδυναµίες που εντοπίζονται θα διορθωθούν µε βάση τις 
εισηγήσεις µου. 

Μη χρησιµοποίηση προγραµµάτων µηχανογράφησης.  Τα πιο κάτω προγράµµατα, τα οποία 
αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν κατά τη µηχανογράφηση των υπηρεσιών του ∆ήµου, συνεχίζουν 
να µη χρησιµοποιούνται: 

• Συµφιλίωσης Τραπεζών. 

• Πάγιου Ενεργητικού. 

• Αδειών Οικοδοµής και ∆ιαχωρισµού Οικοπέδων. 

• Χαρτογράφησης. 

• Εξωδίκων. 

Επανέλαβα την εισήγηση όπως τα προγράµµατα αυτά τεθούν σε λειτουργία, για σκοπούς αύξησης 
της παραγωγικότητας και της ποιότητας των δεδοµένων, καθώς επίσης και για αποφυγή περιττής 
γραφειακής εργασίας που δηµιουργείται από τη χειρόγραφη τήρηση των πιο πάνω. 

Οφειλή στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για αγορά νερού.  Ο ∆ήµος συνεχίζει να µην εξοφλεί 
την οφειλή του για την αγορά νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ύψους £472.356, 
αναµένοντας, όπως µου ανέφερε ο ∆ήµαρχος, έγκριση σχετικού αιτήµατος για τη διαγραφή του 
από ∆ιυπουργική Επιτροπή, αφού ήταν ένας από τους όρους της συµφωνίας ένταξης του ∆ήµου 
στα όρια του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού από 1.1.2004. 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων στις 31.10.2007 κίνησε αγωγή εναντίον του ∆ήµου, απαιτώντας 
ποσό ύψους £665.559, που αντιπροσωπεύει την αξία του νερού που πωλήθηκε στο ∆ήµο κατά 
τον ουσιώδη για την αγωγή χρόνο, πλέον τόκο 9% ετησίως. 

Συµφωνία συνεργασίας µε εταιρεία, για οργάνωση ολοκληρωµένου προγράµµατος 
συλλογής και διαλογής των αποβλήτων συσκευασίας. Στις 28.9.2006, ο ∆ήµος Κάτω 
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Πολεµιδιών σύναψε µε συγκεκριµένη εταιρεία συµφωνία συνεργασίας διάρκειας 6 ετών (1.8.2006-
31.7.2012), µε αυτόµατη ανανέωση για επιπρόσθετες εξαετείς περιόδους, για οργάνωση 
ολοκληρωµένου προγράµµατος συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας 
στην πηγή, δηλαδή από τα νοικοκυριά. 

Με βάση τη συµφωνία, µεταξύ άλλων, ο ∆ήµος θα συνεισφέρει οικονοµικά στην εταιρεία στο τέλος 
κάθε έτους, υπό µορφή επιδότησης, για τον υπολογισµό της οποίας θα λαµβάνεται υπόψη το 
άµεσο οικονοµικό του όφελος από την εφαρµογή του προγράµµατος στη διοικητική του 
περιφέρεια. 

Επισήµανα ότι η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της συµφωνίας, όπως και η µέτρηση 
του πραγµατικού οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας για 
το ∆ήµο, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σοβαρή µελέτη και την ύπαρξη των 
κατάλληλων µηχανισµών και εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προχωρήσει στην ετοιµασία ειδικής 
µελέτης, όπως προβλέπεται και στη συµφωνία και στο σχεδιασµό του συστήµατος εκείνου, που θα 
του επιτρέπει να παρακολουθεί αποτελεσµατικά τις οικονοµικές και άλλες ρυθµίσεις που πηγάζουν 
από τη συµφωνία. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι η ετοιµασία της ειδικής µελέτης άρχισε να γίνεται από το 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

∆ηµόσιες κολυµβητικές δεξαµενές.  Σύµφωνα µε το άρθρο 85(2)(θ) του περί ∆ήµων Νόµου, 
τους περί ∆ηµοσίων Κολυµβητικών ∆εξαµενών Νόµους του 1992 και 1996 και τους περί ∆ηµοσίων 
Κολυµβητικών ∆εξαµενών Κανονισµούς του 1996, για τη χρήση και λειτουργία δηµόσιων 
κολυµβητικών δεξαµενών απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από την αρµόδια Αρχή, ∆ήµο ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο. 

Από στοιχεία που τηρεί ο ∆ήµος, φαίνεται ότι στην περιοχή του λειτουργούσαν, µέχρι τον Ιούλιο 
του 2008, δύο δηµόσιες κολυµβητικές δεξαµενές, για τις οποίες εκδίδονται άδειες λειτουργίας και 
εισπράττονται τα σχετικά δικαιώµατα που καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισµούς, χωρίς 
ωστόσο να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης των οικοδοµών στις οποίες βρίσκονται οι 
δεξαµενές, απαραίτητη προϋπόθεση σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς. 

Πρατήρια πετρελαιοειδών.  Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, στην περιοχή του λειτουργούν τρία 
πρατήρια πετρελαιοειδών, για τα οποία εκδίδονται άδειες λειτουργίας και εισπράττονται τα σχετικά 
δικαιώµατα, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για δύο από αυτά 
και πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων για το τρίτο.  Σύµφωνα µε τον 
περί Ρυθµίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµο, κανένας δεν δύναται να λειτουργεί πρατήριο 
πετρελαιοειδών µέχρι να του εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. 

Ανέφερα ότι µε την έκδοση άδειας λειτουργίας, ο ∆ήµος κάλυψε τα πιο πάνω πρατήρια 
πετρελαιοειδών και έµεινε ο ίδιος εκτεθειµένος. 

5.20 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Μέρος A 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008. 

Μέρος Β 

Τα θέµατα που αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2005 και 2006 
αναφέρονται στην Ετήσια ΄Εκθεσή µου για το έτος 2006. 
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5.21 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 

Ρευστότητα – Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, είναι 
φανερό ότι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε 
αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας και να αδυνατεί να καταβάλει τις 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων. Στις 31.12.2006 το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν 
£3.002.542, ενώ οι τρέχουσες υποχρεώσεις ήταν £6.710.009, δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο 
κεφάλαιο κίνησης ύψους £3.707.467, σε σύγκριση µε £3.717.629 το 2005.  Όπως επανειληµµένα 
ανέφερα, ο ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του 
παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την οικονοµική του κατάσταση, λαµβάνοντας µέτρα 
για είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών της βιοτεχνικής περιοχής και των καθυστερηµένων 
φορολογιών, τελών και δικαιωµάτων, που στις 31.12.2006 ανέρχονταν σε £447.184 και £392.929, 
αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, η επιβολή και είσπραξη δικαιωµάτων για άδειες διαφηµιστικών πινακίδων, η λήψη 
µέτρων για εξάλειψη ή τουλάχιστον µείωση  του ελλείµµατος που προκύπτει από την υπηρεσία 
καθαριότητας, το οποίο για το 2006 ανήλθε στις £31.669 και η επανεκτίµηση, σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του 
∆ήµου, µε την καταγραφή όλων των υποστατικών, θα συµβάλουν στη βελτίωση της οικονοµικής 
του κατάστασης.  

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι στα πλαίσια των προσπαθειών για βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης, επιβλήθηκε αύξηση των τελών αποκοµιδής σκυβάλων για εξάλειψη του ελλείµµατος 
που προκύπτει από την υπηρεσία καθαριότητας και άρχισαν ενέργειες για επανεκτίµηση των 
υποστατικών που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου.  Με πληροφόρησε επίσης ότι κινήθηκαν αγωγές 
για τις καθυστερηµένες φορολογίες από το 2000 και µετά, και ότι το µεγαλύτερο µέρος των 
καθυστερηµένων οφειλών της βιοτεχνικής περιοχής έχει εξοφληθεί. 

Αποπληρωµή δανείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή των 
δόσεων των δανείων, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. Το σύνολο 
των καθυστερηµένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για το 2006 ανήλθε σε £4.949.676, σε σύγκριση 
µε £4.340.200 το 2005 και αφορούν εξ ολοκλήρου σε υποχρέωση του ∆ήµου. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  

(α) Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2003, η υποχρέωση του ∆ήµου για 
ελλειµµατικές εισφορές ανερχόταν, µέχρι 31.12.2002, σε £812.509, οι οποίες και θα έπρεπε να 
αποπληρωθούν, σύµφωνα µε τους αναλογιστές, µε βάση 4 εναλλακτικά σενάρια.  Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 27.5.2003, υιοθέτησε την εισήγηση για κάλυψη των οφειλών 
του ∆ήµου σε 16 χρόνια. 

Για τα έτη 2003-2006, ο ∆ήµος αναγνώρισε στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων ελλειµµατικές 
εισφορές ύψους £650.000, εκ των οποίων αποπλήρωσε τις £290.697, ενώ το υπόλοιπο ύψους 
£359.303 παρουσιάζεται στον Ισολογισµό κάτω από τις Υποχρεώσεις. 

(β) Εκκρεµεί η διενέργεια νέας αναλογιστικής µελέτης, η οποία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, πρέπει να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
(συνήθως κάθε τρία χρόνια), για τον υπολογισµό των ελλειµµατικών εισφορών στο Ταµείο 
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Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων για την προηγούµενη υπηρεσία, καθώς και του ύψους της ετήσιας 
εισφοράς για κάλυψη των ελλειµµάτων αυτών. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Παρόλο ότι από το Σεπτέµβριο του 2005, ο ∆ήµος ενοικιάζει συγκεκριµένο πρόγραµµα 
µηχανογράφησης, µε µηνιαίο ενοίκιο £810, πλέον ΦΠΑ, εντούτοις για την έκδοση των διαφόρων 
φορολογιών χρησιµοποιεί άλλο µηχανογραφηµένο πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα την περίοδο 
Σεπτεµβρίου 2005 – ∆εκεµβρίου 2007, να επιβαρυνθεί µε συνολικό ποσό £26.082, χωρίς 
ουσιαστικά να χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα που ενοικιάζει. 

(β) Στις 6.10.2006 υπογράφηκε συµβόλαιο µε Σύµβουλο – Μελετητή για σχεδιασµό και 
εφαρµογή νέου συνολικού συστήµατος µηχανογράφησης.  Παρατηρήθηκε ότι η πρώτη φάση του 
συµβολαίου ολοκληρώθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση τον Απρίλιο 2007 και η ολοκλήρωση τη 
δεύτερης φάσης, η οποία επίσης καθυστερεί, εκκρεµεί. 

Εισηγήθηκα όπως εξεταστούν οι λόγοι της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε και οι τυχόν ευθύνες 
των συµβούλων. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η ετοιµασία των προδιαγραφών του συστήµατος 
µηχανογράφησης και ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί προσφορές. 

Χρεώστες. 

(α) Βιοτεχνική περιοχή.  Κατά το 2005 λήφθηκαν  δικαστικά µέτρα εναντίον 12 βιοτεχνών που 
παρέλειψαν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, από τους οποίους ο ένας  δεν συµµορφώθηκε µε 
το διάταγµα του δικαστηρίου για εξόφληση των καθυστερηµένων οφειλών του, χωρίς ωστόσο ο 
∆ήµος να προχωρήσει σε έξωσή του, σύµφωνα µε το διάταγµα έξωσης. 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, οι καθυστερηµένες οφειλές των βιοτεχνών στις 
31.12.2006 ανήλθαν σε £447.184, σε σύγκριση µε £500.132 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 
£52.498 ή ποσοστό 10,6%, η οποία οφείλεται σε µέτρα που έλαβε ο ∆ήµος. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι από τα 99 υποστατικά µόνο τα 15 δεν έχουν εξοφλήσει τις 
οφειλές τους και ότι έχουν δοθεί οδηγίες για εφαρµογή του διατάγµατος έξωσης για τους ιδιοκτήτες 
πέντε υποστατικών.  

(β) ∆ιαγραφή φορολογιών της περιόδου 1987-1991.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου 
για το 2006, παρόλο που ο Έπαρχος Λευκωσίας, σύµφωνα µε εξουσία που του παρέχει ο Νόµος,  
δεν ενέκρινε το αίτηµα  του ∆ήµου για διαγραφή των καθυστερηµένων φορολογιών της περιόδου 
1987-1991, ύψους £112.279, καθότι ο ∆ήµος δεν προσκόµισε οποιαδήποτε 
στοιχεία/δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος προχώρησε το 2005 στη διαγραφή των πιο 
πάνω καθυστερηµένων φορολογιών. 

Ανέφερα ότι αντικανονικά ο ∆ήµος διέγραψε τις καθυστερηµένες φορολογίες και εισηγήθηκα όπως 
ο ∆ήµος συλλέξει περισσότερα στοιχεία και δικαιολογητικά για τους οφειλέτες των πιο πάνω 
καθυστερηµένων φορολογιών και εξασφαλίσει την έγκριση του Επάρχου για τη διαγραφή τους, µε 
την υποβολή νέου αιτήµατος. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι µετά την ανεπιτυχή έρευνα για ανεύρεση των φορολογικών 
καταλόγων της συγκεκριµένης περιόδου και λόγω της παρέλευσης 15 ετών, ο ∆ήµος προχώρησε 
στη διαγραφή των ποσών, ώστε στις οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζεται η πραγµατική 
εικόνα των χρεωστών.  Ωστόσο, παρατηρώ ότι η διαγραφή των πιο πάνω καθυστερηµένων 
φορολογιών, χωρίς την έγκριση του Επάρχου Λευκωσίας, είναι αντικανονική και ως εκ τούτου το 
θέµα πρέπει να επανεξεταστεί.  Επίσης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει υπό 
ποιες συνθήκες έχουν απολεσθεί οι φορολογικοί κατάλογοι και αν διαπιστωθεί αµέλεια να 
καταλογιστούν ευθύνες. 
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∆ηµοτικό Κολυµβητήριο.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, το  ∆ηµοτικό 
Κολυµβητήριο δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 
(για τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ούτε από την Πυροσβεστική και το 
Υγειονοµείο  και ως εκ τούτου λειτουργεί χωρίς να έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας, 
γι’ αυτό και έγινε εισήγηση όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο φροντίσει  για την εξασφάλιση των πιο 
πάνω εγκρίσεων. 

5.22 ∆ΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι την ετοιµασία 
της παρούσας ΄Εκθεσης τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 για έλεγχο, οι οποίες έπρεπε να 
είχαν υποβληθεί µέχρι 30.4.2008, όπως καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Τα 
θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006.  

∆άνειο από ∆ανειστικούς Επιτρόπους.   Ο ∆ήµος παρέλειψε να καταβάλει τη δόση του δανείου 
του από τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους για τα έτη 2005, 2006 και 2007, συνολικού ύψους 
£100.903, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας συνολικού ύψους £11.708. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι οι δόσεις για το συγκεκριµένο δάνειο δεν καταβλήθηκαν, καθότι 
ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας όπως το δάνειο παραγραφεί, στα πλαίσια βοήθειας 
προς το ∆ήµο. 

Εσωτερικός έλεγχος. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει ορισµένες 
αδυναµίες και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του ∆ήµου, όπως: 

• Τη µη παρακολούθηση της έκβασης πολλών υποθέσεων που στάληκαν στους δικηγόρους. 

• Τη µη επισύναψη, σε αρκετές περιπτώσεις, όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων 
στα διορθωτικά εντάλµατα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι ανατέθηκε σε συγκεκριµένο υπάλληλο του ∆ήµου η παρακολούθηση 
της έκβασης των υποθέσεων που στάληκαν σε δικηγόρους. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Προσωρινοί αριθµοί φορολογουµένων.  Στο φορολογικό σύστηµα καταχωρίζονται αρκετοί 
φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µε προσωρινούς κωδικούς, αντί µε τον αριθµό 
ταυτότητας ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα, τακτική η οποία, σε περιπτώσεις που 
οι φορολογούµενοι δεν εξοφλούν τις φορολογίες τους, δυσχεραίνει τον εντοπισµό τους και τη λήψη 
νοµικών µέτρων εναντίον τους. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για συλλογή όλων των 
στοιχείων, ώστε να παρουσιάζονται οι φορολογούµενοι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
µου. 

(β) Αναξιοποίητα προγράµµατα λογισµικού. Ο ∆ήµος δεν αξιοποιεί τα προγράµµατα 
αποστολής απλήρωτων εξωδίκων σε δικηγόρους, αδειών οικοδοµής/διαίρεσης γης, διαχείρισης 
κοιµητηρίου και καταγραφής και παρακολούθησης παραπόνων. 

Ο ∆ήµαρχος µε πληροφόρησε ότι το πρόγραµµα παρακολούθησης εξωδίκων έχει αξιοποιηθεί 
πλήρως από το 2008 και ότι σύντοµα θα αξιοποιηθούν και τα προγράµµατα που αφορούν σε 
θέµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

∆ιακανονισµός για εξόφληση οφειλής από εταιρεία.  Για τον τελικό διακανονισµό οφειλής από 
συγκεκριµένη εταιρεία, ύψους £119.706 (€204.530), ο ∆ήµος αποδέχθηκε στις 13.11.2007 
πρόταση της εταιρείας για παραλαβή 103 µεταχρονολογηµένων επιταγών (102 επιταγών των 
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€2.000 και 1 επιταγή των €530) για την περίοδο 31.1.2008 µέχρι 31.7.2016, µε ηµεροµηνία 
εξαργύρωσης το τέλος κάθε µήνα. 

Ανέφερα ότι η αποδοχή µεταχρονολογηµένων επιταγών για τόσο µεγάλο µάλιστα χρονικό 
διάστηµα εµπερικλείει πολλούς κινδύνους και ότι θα έπρεπε να υιοθετηθεί η άποψη του νοµικού 
συµβούλου του ∆ήµου, όπως αυτή καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίας ηµερ. 13.11.2007, 
για την υπογραφή σειράς γραµµατίων συνήθους τύπου, µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες πληρωµής 
εκάστου ποσού και µε αξιόχρεο εγγυητή. 

Χρεώστες. 

(α) Καθυστερήσεις φορολογιών. 

(i) Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, οι καθυστερήσεις φορολογιών επαγγελµατικής 
άδειας, τελών σκυβάλων και άδειας λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών ανέρχονταν στις 
31.12.2006 σε £637.948, σε σύγκριση µε £590.646 στις 31.12.2005, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 
£47.302 ή ποσοστό 8%. 

Στις πιο πάνω καθυστερήσεις περιλαµβάνονται καθυστερήσεις τελών σκυβάλων και 
επαγγελµατικής άδειας ύψους £185.702 της περιόδου 1986-1996, οι οποίες κατά το 2006 δεν 
παρουσίασαν καθόλου εισπράξεις. Επιπλέον, για τις καθυστερήσεις τελών σκυβάλων και 
επαγγελµατικής άδειας της περιόδου  1997-2002, ύψους £157.663, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 
των εισπράξεων κατά το 2006 ήταν αρκετά χαµηλό και κυµαινόταν µεταξύ 0,4%-3,9%, εκτός για το 
1999 για το οποίο δεν υπήρξαν καθόλου εισπράξεις. 

(ii) Σηµειώνεται ότι για τις καθυστερήσεις τελών σκυβάλων ύψους £44.946 και επαγγελµατικής 
άδειας £29.529 της περιόδου 1986-1992, για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές, ο ∆ήµος δεν γνωρίζει 
κατά πόσο τα οφειλόµενα ποσά έχουν εισπραχθεί, λόγω του ότι το δικαστήριο µαζί µε τα ποσά 
που έµβαζε στο ∆ήµο δεν υπέβαλλε και αναλυτική κατάσταση σχετικά µε τις υποθέσεις που 
αφορούσαν.  Ως εκ τούτου, οι εισπράξεις από το δικαστήριο για τις εκδικασθείσες υποθέσεις 
πιστώνονταν από το ∆ήµο στα έσοδα, αντί στους χρεώστες. 

(β) ∆ιερεύνηση υποθέσεων καθυστερήσεων που ανατέθηκαν σε δικηγόρους.  Όπως 
ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το 2006, από διερεύνηση υπαλλήλου του ∆ήµου όλων των 
υποθέσεων  που ανατέθηκαν  κατά τα έτη 1997-2002 από το ∆ήµο σε δικηγόρους για τη λήψη 
δικαστικών µέτρων, οι οποίες αφορούν σε καθυστερήσεις φορολογιών της περιόδου 1993-2001, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Σε 14  δικηγόρους  ανατέθηκαν  συνολικά 5 757  υποθέσεις  που  αφορούσαν  σε 
καθυστερηµένες φορολογίες συνολικού ύψους £457.910, από τις οποίες οι 2 861 (ποσοστό 49,7%)  
εκδικάστηκαν και εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους £218.138, για 25 υποθέσεις τα οφειλόµενα 
ποσά είχαν εισπραχθεί και εκ παραδροµής περιλαµβάνονται στις υποθέσεις που στάληκαν σε 
δικηγόρους, ενώ έχει διαγραφεί ποσό ύψους £41.861, που αφορούσε σε 679 υποθέσεις 
καθυστερήσεων. 

Για τις υπόλοιπες υποθέσεις είτε οι αγωγές παρέµειναν ανεπίδοτες και τα εντάλµατα κατάσχεσης 
κινητής περιουσίας ανεκτέλεστα (1 613 υποθέσεις), είτε δεν κινήθηκαν αγωγές λόγω έλλειψης 
στοιχείων, κυρίως διευθύνσεων (216 υποθέσεις), είτε δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία και 
πληροφορίες αναφορικά µε την έκβασή τους (363 υποθέσεις). 

(ii) Υποθέσεις που ανατέθηκαν σε συγκεκριµένο δικηγόρο.  Από το σύνολο των 5 757 
υποθέσεων, 3 010 υποθέσεις ή ποσοστό 52%, που αφορούσαν σε καθυστερηµένες φορολογίες 
ύψους £269.364, ανατέθηκαν  σε ένα συγκεκριµένο δικηγόρο, από  τις οποίες 1 499 έχουν εκδικαστεί 
και ποσό ύψους £128.181 έχει εισπραχθεί και εµβαστεί στο ∆ήµο, ενώ έχουν διαγραφεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 366 υποθέσεις για ποσά ύψους £26.075. 
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Για τις υπόλοιπες υποθέσεις είτε οι αγωγές παρέµειναν ανεπίδοτες και τα εντάλµατα κατάσχεσης 
κινητής περιουσίας ανεκτέλεστα (672 υποθέσεις), είτε δεν κινήθηκαν αγωγές, λόγω έλλειψης 
επαρκών στοιχείων (167 υποθέσεις), είτε δεν υπάρχει ενηµέρωση από το δικηγόρο για την έκβασή 
τους (306 υποθέσεις). 

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος ζητήσει από τους δικηγόρους λεπτοµερείς πληροφορίες και τους 
λόγους για όλες τις αγωγές που δεν εκδικάστηκαν µέχρι σήµερα. 

Ο ∆ήµαρχος µου ανέφερε ότι ανατέθηκε σε συγκεκριµένο υπάλληλο το ξεκαθάρισµα των 
υποθέσεων και ότι θα κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία µου τα σχετικά αποτελέσµατα. 

5.23 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος δεν υπέβαλε µέχρι την ετοιµασία 
της παρούσας Έκθεσης τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 για έλεγχο, οι οποίες έπρεπε να 
είχαν υποβληθεί µέχρι 30.4.2008, όπως καθορίζεται στο άρθρο 81(1) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Μέρος Β 

Τα θέµατα που αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2005 και 2006 
αναφέρονται στην Ετήσια ΄Εκθεσή µου για το έτος 2006. 

5.24 ∆ΗΜΟΣ Ι∆ΑΛΙΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο ∆ήµος υπέβαλε τις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007 για έλεγχο στις 3.9.2008, αντί µέχρι 30.4.2008, όπως καθορίζεται στο άρθρο 
81(1) του περί ∆ήµων Νόµου.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων για το έτος 2006.  

Τελικοί λογαριασµοί.  Ενώ, σύµφωνα µε τον περί ∆ήµων Νόµο, οι τελικοί λογαριασµοί πρέπει 
να ετοιµάζονται µε βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο ∆ήµος 
συνεχίζει να ετοιµάζει τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, που απεικονίζουν µόνο 
την ταµειακή κατάσταση. 

Κανονισµοί. 

(α) Γενικοί Κανονισµοί.  Ο ∆ήµος εξακολουθεί να εφαρµόζει τους Γενικούς Κανονισµούς που 
θεσπίστηκαν από το πρώην Συµβούλιο Βελτιώσεως, οι οποίοι επιβάλλεται να αναθεωρηθούν και 
εκσυγχρονιστούν, ώστε να συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

(β) ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµοί Αποθηκών. Ο ∆ήµος δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει τις ∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες και Κανονισµούς Αποθηκών που ετοιµάστηκαν από 
ειδική επιτροπή, η οποία συστάθηκε από εκπροσώπους των ∆ήµων. 

Εσωτερικός έλεγχος. Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, που 
καλύπτουν ορισµένες δραστηριότητες και τοµείς του ∆ήµου, όπως: 

• Τη µη ικανοποιητική παρακολούθηση της τελικής διευθέτησης των υποθέσεων που στάληκαν 
στους δικηγόρους. 

• Τη µη τήρηση ή τη µη ορθή τήρηση του µητρώου συµβολαίων, του µητρώου σχισµάτων και 
παλινορθώσεων δρόµων και του µητρώου διαφηµιστικών πινακίδων. 

• Τη µη άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, όσον αφορά στην αγορά καυσίµων και τη διακίνηση των 
οχηµάτων του ∆ήµου. 
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• Τη µη κατάλληλη συµπλήρωση των ενταλµάτων πληρωµής. 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η τελευταία επανεκτίµηση οικοδοµών στα όρια του 
∆ήµου, µε βάση τις τιµές του 1980, έγινε το 1998.  Έκτοτε, για τα έτη 1999-2006, έχουν εκδοθεί, 
σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, συνολικά 888 άδειες οικοδοµής.  Επιπλέον, κατά το 2005, στα 
όρια του ∆ήµου, έχουν αναθεωρηθεί και οι πολεοδοµικές ζώνες. 

Όπως προκύπτει, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς καταλόγους, για σκοπούς 
επιβολής δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας είναι υποτιµηµένη. 

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά 
του και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδά του, από τη 
φορολογία δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Άδειες λειτουργίας/παράνοµα υποστατικά. Οι ιδιοκτήτες υποστατικών προβαίνουν σε 
αυθαίρετες ανεγέρσεις, αλλαγή χρήσης και προσθήκες/µετατροπές, χωρίς να εξασφαλίσουν την 
απαιτούµενη άδεια οικοδοµής. Παρόλα αυτά εκδίδονται άδειες λειτουργίας για υποστατικά που δεν 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 103(2) του περί ∆ήµων Νόµου. 

∆ιαφηµιστικές πινακίδες.  Στην περιοχή του ∆ήµου εξακολουθούν να υπάρχουν αναρτηµένες 
αρκετές διαφηµιστικές πινακίδες, ενώ στο σχετικό µητρώο που τηρείται για σκοπούς ελέγχου και 
παρακολούθησης των διαφηµιστικών πινακίδων είναι καταχωρισµένες µόνο τρεις. 

Κατά το 2004 δεν εκδόθηκε καµιά σχετική άδεια από το ∆ήµο, ενώ κατά το 2005, 2006 και 2007 
εκδόθηκε µόνο µία. 

Εισηγήθηκα την καταγραφή όλων των διαφηµιστικών πινακίδων που είναι αναρτηµένες στην 
περιοχή του ∆ήµου και τη λήψη δικαστικών ή άλλων µέτρων για τις διαφηµιστικές πινακίδες που 
αναρτήθηκαν παράνοµα. 

Καθυστερήσεις υδατοπροµήθειας. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, οι καθυστερήσεις 
υδατοπροµήθειας στις 31.12.2006 ανήλθαν σε  £36.676, σε σύγκριση µε £30.694 το 2005, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £5.982 ή ποσοστό 19,5%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µη λήψη πάντοτε 
όλων των απαραίτητων µέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
διακοπής της παροχής νερού, όπως προνοείται στους σχετικούς Κανονισµούς, παρόλο ότι µεταξύ 
των οφειλετών περιλαµβάνονται καταναλωτές που οφείλουν σηµαντικά ποσά. 

Αγωγή εναντίον του ∆ήµου από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Στις 30.5.2007 το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων καταχώρισε αγωγή εναντίον του ∆ήµου, απαιτώντας ποσό ύψους £135.568, 
που αφορά στην αξία νερού που πωλήθηκε στο ∆ήµο την περίοδο 19.8.1999-31.12.2002, πλέον 
τόκο προς 9% ετησίως µέχρι εξοφλήσεως, αποζηµιώσεις και έξοδα αγωγής.  Σηµειώνεται ότι ο 
∆ήµος µε επιστολή του ηµερ. 25.2.2002 προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ζήτησε τη διαγραφή της πιο πάνω οφειλής, ως αντισταθµιστικό µέτρο λόγω της 
υπεράντλησης νερού από τα υδατικά αποθέµατα του ∆ήµου, για τις ανάγκες της Υδατοπροµήθειας 
Λευκωσίας και άλλων Κοινοτήτων, αίτηµα το οποίο όµως απορρίφθηκε στις 23.4.2002. 

5.25 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων για 
το έτος 2007, οι οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ∆ήµων Νόµου, 
προγραµµατίζεται να γίνει µέχρι το τέλος του 2008.  Τα θέµατα που ακολουθούν αφορούν στον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006. 
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Ρευστότητα.  Στο παρατράβηγµα του Γενικού Λογαριασµού στις 31.12.2006, περιλαµβάνεται 
ποσό £281.561, που µεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασµό καταθέσεων δηµοτών για ζηµιές 
σε δρόµους και πεζοδρόµια, για αντιµετώπιση τρεχουσών υποχρεώσεων, δηλαδή το πραγµατικό 
παρατράβηγµα ήταν £305.869 και όχι £24.308, όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
για το έτος 2006.  Είναι εποµένως φανερό ότι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας. 

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.  Ο ∆ήµος θα µπορούσε να ασκήσει µε πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νοµοθεσία και να βελτιώσει την 
οικονοµική του κατάσταση και το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, λαµβάνοντας µέτρα 
για έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων φορολογιών, τελών, αδειών και δικαιωµάτων, που στις 
31.12.2006 ανέρχονταν σε £949.818 (£778.594 το 2005). 

Εσωτερικός έλεγχος. Παρόλο ότι σηµειώθηκε κάποια βελτίωση, στο σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, εντούτοις εξακολουθούν να παρουσιάζονται ορισµένες αδυναµίες, όπως: 

• H µη τήρηση ή η µη ορθή τήρηση των ενδεδειγµένων µητρώων, όπως µητρώο συµβολαίων, 
µητρώο αγωγών, µητρώο σχισµάτων και παλινορθώσεων δρόµων και µητρώο διαφηµιστικών 
πινακίδων. 

• Η αδυναµία παρακολούθησης της τελικής διευθέτησης των υποθέσεων που στάληκαν στους 
δικηγόρους. 

• Η µη αναφορά πάντοτε στα εντάλµατα πληρωµής της έγκρισης της δαπάνης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και του αριθµού προσφοράς, όπου υπάρχει. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του ∆ήµου. 

(α) Η ετοιµασία των διαφόρων προγραµµάτων του ∆ήµου (εκτός του λογιστικού), την οποία 
ανέλαβε λειτουργός του ∆ήµου, δεν έχει ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 
αδυναµίες και προβλήµατα στη διεκπεραίωση βασικών σηµαντικών διαδικασιών. ∆ιαπιστώθηκε 
επίσης ότι αρκετοί χρήστες έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων, µε τα ίδια δικαιώµατα που έχει 
ο υπεύθυνος του µηχανογραφηµένου συστήµατος, γεγονός που εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους, 
καθότι µπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, χωρίς να είναι δυνατό να εντοπιστούν. 

(β) Στο φορολογικό σύστηµα δεν καταχωρίζονται οι φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα, µε βάση τον αριθµό ταυτότητάς τους ή τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, αντίστοιχα, 
µε αποτέλεσµα, στις περιπτώσεις που οι φορολογούµενοι δεν εξοφλούν τις οφειλές τους, να 
καθίσταται δύσκολος ο εντοπισµός τους.  Επίσης, επιτρέπει την ύπαρξη πέραν του ενός 
λογαριασµού για ορισµένους φορολογουµένους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λειτουργικά  
προβλήµατα (π.χ. δεν παρουσιάζονται στην οθόνη όλες οι φορολογίες). 

∆ηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. ΄Οπως ανέφερα και στην ΄Εκθεσή µου για το 2006, η αξία 
της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς καταλόγους, για σκοπούς επιβολής δηµοτικού 
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι υποτιµηµένη, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το ∆ήµο.  
Υπάρχουν περιπτώσεις τεµαχίων γης, στα οποία ανεγέρθηκαν νέες οικοδοµές, καθώς και 
οικοδοµές που έχουν υποστεί αλλαγές, για τις οποίες δεν ζητήθηκε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, 
ούτε και ενδεχοµένως να δηλώθηκαν στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε αποτέλεσµα 
στα πιστοποιητικά εγγραφής να παρουσιάζονται µόνο τα τεµάχια γης, αντί και τα κτίρια που έχουν 
ανεγερθεί. 

Εισηγήθηκα όπως ο ∆ήµος προβεί σε καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όριά 
του, και σε επανεκτίµησή της, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδά του, από τη 
φορολογία του δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 
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Άδειες λειτουργίας/παράνοµα υποστατικά.  Ο ∆ήµος δεν πήρε µέτρα εναντίον των ιδιοκτητών 
επαγγελµατικών υποστατικών που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, η µη εξασφάλιση της 
οποίας οφείλεται στο γεγονός ότι τα υποστατικά αυτά δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 103(1) και (2) του περί ∆ήµων Νόµου. 

Χρεώστες. 

(α) Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, οι χρεώστες στις 31.12.2006 
ανέρχονταν σε £1.072.675, σε σύγκριση µε £915.123 το 2005.  Στους πιο πάνω χρεώστες 
περιλαµβάνονται καθυστερηµένες φορολογίες της περιόδου 1980-1995, που αφορούν σε 
επαγγελµατικές άδειες, τέλη σκυβάλων και άδειες επαγγελµατικών υποστατικών, ύψους £89.702, 
οι οποίες κατά τα έτη 2002-2006 δεν παρουσίασαν καθόλου εισπράξεις και καθυστερήσεις της 
περιόδου 1996-1999, ύψους £47.209, οι οποίες επίσης δεν παρουσίασαν καθόλου εισπράξεις το 
2006. ΄Οσον αφορά στις καθυστερηµένες φορολογίες των ετών 2000-2003, το ποσοστό είσπραξης 
ήταν αρκετά χαµηλό και κυµαινόταν µεταξύ 0,3%-4,4%. 

(β) Εισπράξεις καθυστερηµένων φορολογιών. Κατά την περίοδο 1995-2005 εισπράχθηκαν, 
µέσω δικαστηρίου, ποσά ύψους £114.656 που αφορούν σε εκδικασθείσες υποθέσεις 
καθυστερηµένων φορολογιών για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές. Παρατηρήθηκε ότι τα 
εισπραχθέντα ποσά πιστώθηκαν σε λογαριασµό εσόδων, χωρίς να διενεργηθεί έρευνα για να 
διαπιστωθεί για ποιες υποθέσεις εµβάστηκαν τα ποσά και να πιστωθούν οι αντίστοιχοι αναλυτικοί 
λογαριασµοί των χρεωστών, µε αποτέλεσµα στους αναλυτικούς λογαριασµούς χρεωστών και στο 
γενικό λογαριασµό «Χρεώστες» να παρουσιάζονται, ως οφειλόµενα, ποσά που έχουν εξοφληθεί. 

Υπέδειξα και πάλι όπως το πιο πάνω εισπραχθέν ποσό διερευνηθεί αµέσως και πιστωθούν οι 
αντίστοιχοι λογαριασµοί χρεωστών. 

(γ) Χρεώστες υδατοπροµήθειας. Οι χρεώστες υδατοπροµήθειας στις 31.12.2006 ανέρχονται 
στις £158.088, σε σύγκριση µε £119.100 το 2005, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £38.988 ή 
ποσοστό 32,7% η οποία οφείλεται κυρίως στη µη έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διακοπής στην παροχή νερού, όπως προνοείται στους σχετικούς 
Κανονισµούς του ∆ήµου. 

(δ) ∆ιαγραφές/µειώσεις. Κατά το 2006 διαγράφηκαν καθυστερήσεις πέραν των £150, χωρίς να 
εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως προνοείται στο άρθρο 
85(2)(ιε) του Νόµου, εξουσία που παραχωρήθηκε στον Έπαρχο. 

5.26 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ 

Μέρος Α 

Γενικά.  Ο ∆ήµος Ακανθούς είναι ένας από τους κατεχόµενους ∆ήµους.  Το προσωπικό του 
αποτελείται από ένα υπάλληλο, ο οποίος είναι αποσπασµένος σε Κυβερνητικό Τµήµα και µία 
έκτακτη Γραφέα για τη γραµµατειακή υποστήριξη του ∆ήµου.  Τα έσοδα του ∆ήµου προέρχονται 
κυρίως από κρατική χορηγία και από το Κυβερνητικό Τµήµα για τις υπηρεσίες που του προσφέρει 
ο υπάλληλος του ∆ήµου.  Οι δραστηριότητες του ∆ήµου περιορίζονται στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, για προώθηση κυρίως του εθνικού θέµατος και σε ορισµένες άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  Ο έλεγχος κάλυψε τα έτη 1997 µέχρι 2007. 

Οικονοµική κατάσταση.  Στην πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζονται οι εισπράξεις και πληρωµές 
του ∆ήµου, το πλεόνασµα/(έλλειµµα) και τα ταµειακά διαθέσιµα του Γενικού Λογαριασµού για τα 
έτη 1997 µέχρι 2007: 
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Έτος 

 Εισπράξεις 
έτους 

 Πληρωµές 
έτους 

Πλεόνασµα/
(έλλειµµα) 

 Υπόλοιπο Γενικού 
Λογαριασµού 

  £  £ £  £ 
2007  67.414  79.364  (11.950)  1.214 
2006  56.749  55.644  1.105  13.164 
2005  48.983  53.006  (4.023)  12.059 
2004  66.630  54.193  12.437  16.082 
2003  37.270  39.458  (2.188)  3.645 
2002  41.207  38.695  2.512  5.833 
2001  33.894  32.227  1.667  3.321 
2000  34.008  32.679  1.329  1.654 
1999  32.290  32.265  25  325 
1998  30.929  30.863  66  300 
1997  19.647  20.779  (1.132)  234 

5.27 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σύσταση Κοινοτικών Συµβουλίων.   Με τη θέσπιση και εφαρµογή των περί Κοινοτήτων Νόµων 
του 1999 µέχρι 2007, ο Γενικός Ελεγκτής ανέλαβε τον έλεγχο των λογαριασµών όλων των 
Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Συµβούλια Βελτιώσεως και Χωριτικές  Αρχές). 

Από τον έλεγχο των Κοινοτικών Συµβουλίων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. 

(α) Οικονοµικές καταστάσεις. 

(i) Οι οικονοµικές καταστάσεις των πρώην Χωριτικών Αρχών παρουσιάζουν µόνο τις εισπράξεις 
και τις πληρωµές του Κοινοτικού Ταµείου. Για σκοπούς καλύτερης και πιο σφαιρικής 
πληροφόρησης εισηγήθηκα όπως στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται επιπρόσθετα 
στοιχεία όπως, τα υπόλοιπα των λογαριασµών καταθέσεων σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες για την 
εκτέλεση έργων, τα υπόλοιπα των δανείων, τα ποσά των εκκρεµών υποχρεώσεων, 
καθυστερηµένων εσόδων, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.  Σε αρκετές περιπτώσεις τα Κονδύλια, 
όπως αυτά παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν συνάδουν µε τους 
Προϋπολογισµούς, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η σύγκριση των πραγµατικών εξόδων µε τα 
προϋπολογισθέντα για σκοπούς παρακολούθησης των υπερβάσεων.  Επίσης, ενώ οι περί 
Κοινοτήτων Νόµοι προβλέπουν όπως οι τελικοί λογαριασµοί ετοιµάζονται όχι αργότερα από την 
31η Μαρτίου του επόµενου έτους σε µεγάλο αριθµό Συµβουλίων παρατηρείται σηµαντική 
καθυστέρηση στην ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων και στην ετοιµασία των τελικών 
λογαριασµών,. 

(ii) Οι οικονοµικές καταστάσεις των πρώην Συµβουλίων Βελτιώσεως, που ετοιµάζονται από 
αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια, παρουσιάζουν λάθη και παραλείψεις, όπως ασυµφωνία των 
τελικών υπολοίπων ενός έτους µε τα αρχικά του επόµενου, ακαταχώριστες εισπράξεις και 
πληρωµές, τραπεζικά υπόλοιπα και υπόλοιπα δανείων για τα οποία δεν ετοιµάζονται 
συµφιλιωτικές καταστάσεις, και  µη συµπερίληψη δαπανών για την απόκτηση στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού ή και εκτέλεση αναπτυξιακών έργων µε τη σύναψη δανείων,  µε αποτέλεσµα  να 
καθυστερεί η διεξαγωγή και συµπλήρωση του ελέγχου. 

(β) Προϋπολογισµοί. 

(i) Ετοιµασία, έγκριση και παρουσίαση ετήσιου Προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τους περί 
Κοινοτήτων Νόµους, κάθε Συµβούλιο οφείλει να ετοιµάζει ετήσιο Προϋπολογισµό εσόδων και 
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εξόδων, ο οποίος εγκρίνεται από τον οικείο Έπαρχο.  Ο Προϋπολογισµός πρέπει να είναι 
ισοσκελισµένος και παρέκκλιση από την πρόνοια αυτή δεν επιτρέπεται, παρά µόνο ύστερα από 
έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, εξουσία η οποία εκχωρήθηκε από τον τελευταίο στον 
Έπαρχο.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου οι Προϋπολογισµοί δεν ήταν ισοσκελισµένοι, χωρίς 
ωστόσο να τύχουν της έγκρισης του Επάρχου. Παρατηρήθηκε ότι ορισµένα Συµβούλια (πρώην 
Χωριτικές Αρχές) δεν ετοιµάζουν Προϋπολογισµό και έτσι οι δαπάνες δεν διενεργούνται µέσα σε 
προκαθορισµένα πλαίσια εγκεκριµένου Προϋπολογισµού.  Σηµειώνεται επίσης ότι, κατά 
παράβαση των προνοιών των περί Κοινοτήτων Νόµων, οι ετήσιοι Προϋπολογισµοί αρκετών 
Συµβουλίων δεν εγκρίνονται πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. 
Παρουσιάζεται επίσης ανοµοιοµορφία στον τρόπο παρουσίασης των Προϋπολογισµών των 
Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Χωριτικές Αρχές) ανά Επαρχία. 

(ii) Υπερβάσεις Προϋπολογισµών. Σύµφωνα µε την επιφύλαξη του άρθρου 64 των περί 
Κοινοτήτων Νόµων, κάθε Συµβούλιο µπορεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να δαπανά 
κάθε χρόνο ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 20% οποιουδήποτε Κονδυλίου, νοουµένου ότι 
υπάρχουν ανάλογες εξοικονοµήσεις από οποιαδήποτε άλλα Κονδύλια του ίδιου 
Προϋπολογισµού.  Εκεί που υπήρχε εγκεκριµένος Προϋπολογισµός, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
υπερβάσεων δαπανών πέραν από το 20%, χωρίς να ακολουθηθεί η υπό των περί Κοινοτήτων 
Νόµων προβλεπόµενη διαδικασία εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων από τον Έπαρχο. 

(iii) Κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισµών.  Για να παρουσιάζεται η σωστή εικόνα των 
οικονοµικών δυνατοτήτων των Συµβουλίων και της ικανότητάς τους για την εκτέλεση των 
διαφόρων έργων, εισηγήθηκα όπως οι ετήσιοι Προϋπολογισµοί καταρτίζονται µε µελετηµένο 
πρόγραµµα, το οποίο να βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες και στη δυνατότητα εκτέλεσής τους.  
Με τον τρόπο αυτό θα µειωθούν οι αποκλίσεις  µεταξύ των προϋπολογισθεισών και των 
πραγµατικών δαπανών. 

(iv) Αναθεωρηµένοι Προϋπολογισµοί.  Σε αντίθεση µε τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας, 
συνεχίζεται η τακτική της συµπερίληψης αναθεωρηµένων Προϋπολογισµών για το τρέχον έτος 
στους Προϋπολογισµούς για το επόµενο έτος, µε βάση τις πραγµατικές εισπράξεις και πληρωµές 
κατά την ηµέρα ετοιµασίας των Προϋπολογισµών του επόµενου έτους, οι οποίοι υποβάλλονται 
για έγκριση στον Έπαρχο, µε αποτέλεσµα η έγκριση που δίνεται γι’ αυτούς να θεωρείται και ως 
έγκριση για τους αναθεωρηµένους. 

(γ) Πρακτικά συνεδριών.  Ορισµένα Κοινοτικά Συµβούλια δεν τηρούν πρακτικά των συνεδριών 
του Συµβουλίου κατά παράβαση των προνοιών των περί Κοινοτήτων Νόµων, σύµφωνα µε τους 
οποίους η τήρηση πρακτικών σε κάθε συνεδρία του Συµβουλίου αποτελεί καθήκον του 
Κοινοτάρχη. 

(δ) ∆άνεια. Μερικά Συµβούλια δεν καταβάλλουν τις δόσεις των δανείων τους στις καθορισµένες 
ηµεροµηνίες, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας. Για σκοπούς 
παρακολούθησης και έγκαιρης πληρωµής των δόσεων, εισηγήθηκα την τήρηση µητρώου δανείων. 

(ε) Πληρωµές σε Κοινοτάρχες και µέλη των Συµβουλίων για υπηρεσίες που παρέχουν. 
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις Συµβουλίων που κατέβαλαν αµοιβή στον Κοινοτάρχη ή σε µέλη του 
Συµβουλίου για υπηρεσίες που πρόσφεραν στο Συµβούλιο. Επισήµανα ότι η τακτική αυτή είναι 
αντίθετη µε τις πρόνοιες του άρθρου 16(2)(στ) των περί Κοινοτήτων Νόµων. 

(στ) Αγορά µετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες. Αρκετά Συµβούλια αγόρασαν µετοχές σε 
συγκεκριµένες αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν, µεταξύ άλλων, για την ενηµέρωση των 
Κοινοτικών Συµβουλίων και άλλων φορέων για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιοποίηση 
των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων µέσα από τη συµµετοχή και διαχείριση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων.  Επισήµανα ότι η επένδυση σε ιδιωτικές εταιρείες δεν καλύπτεται από τις 
πρόνοιες των περί Κοινοτήτων Νόµων. 
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(ζ) Βεβαίωση περιουσιακών στοιχείων και χρηµατικών υπολοίπων στις 31 ∆εκεµβρίου.  
Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια δεν υποβάλλουν στην Υπηρεσία µου βεβαίωση των περιουσιακών 
τους στοιχείων και των χρηµατικών τους υπολοίπων στο τέλος του έτους, ενώ ορισµένα τις 
υποβάλλουν µε σηµαντική καθυστέρηση. 

(η) Κυβερνητικές επιχορηγήσεις.  Παρατηρούνται περιπτώσεις όπου, για τις κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις που αποστέλλονται  στα Συµβούλια, δεν εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις 
είσπραξης για καταχώριση στο Βιβλίο Ταµείου των Συµβουλίων. Παρατηρήθηκαν επίσης 
περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κυβερνητικές επιταγές είτε εξαργυρώνονται από τους Κοινοτάρχες, 
είτε κατατίθενται σε προσωπικούς τους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 
ταµειακά ελλείµµατα.  Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων εισηγήθηκα όπως τα Κοινοτικά 
Συµβούλια εξουσιοδοτήσουν το Γενικό Λογιστή για ηλεκτρονικό έµβασµα των κυβερνητικών 
επιχορηγήσεων στους  τραπεζικούς τους λογαριασµούς. 

(θ) Μετρητά και τραπεζικά διαθέσιµα.  Μεγάλος αριθµός Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην 
Χωριτικές  Αρχές) συνεχίζουν να παρουσιάζουν στο Βιβλίο Ταµείου, στην ίδια στήλη, ως ένα ποσό, 
όλα τα ταµειακά διαθέσιµα, µε αποτέλεσµα να µην είναι γνωστό ανά πάσα στιγµή το υπόλοιπο της 
τράπεζας και το υπόλοιπο των µετρητών χωριστά. Παρόλο που έχω εισηγηθεί τη σωστή τήρηση 
του Βιβλίου Ταµείου, εντούτοις µεγάλος αριθµός Κοινοτικών Συµβουλίων δεν έχει εφαρµόσει τις 
εισηγήσεις µου, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και να παρουσιάζονται συχνά 
ταµειακές διαφορές. 

(ι) Ενηµέρωση του Βιβλίου Ταµείου. Το λογιστικό σύστηµα που ακολουθείται από τα 
Κοινοτικά Συµβούλια βασίζεται στις πραγµατικές εισπράξεις και πληρωµές που αφορούν σε ένα 
ηµερολογιακό έτος.  Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Χωριτικές 
Αρχές), συνεχίζει να διαπιστώνονται καταχωρίσεις στο Βιβλίο Ταµείου, τόσο εσόδων όσο και 
εξόδων, οι οποίες έγιναν µέσα στο επόµενο έτος, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει συνοχή στα 
οικονοµικά αποτελέσµατα για κάθε έτος χωριστά. Παρατηρήθηκαν επίσης µεµονωµένες 
περιπτώσεις όπου, εκ παραδροµής, έγιναν διπλές καταχωρίσεις ορισµένων δαπανών στο Βιβλίο 
Ταµείου µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται πλεονάσµατα, η εξακρίβωση των οποίων είναι 
προβληµατική και χρονοβόρα. 

(ια) Μη τήρηση τρεχούµενων λογαριασµών.  Παρόλο που η νοµοθεσία προβλέπει ότι κανένα 
ποσό χρηµάτων δεν θα αποσύρεται από τραπεζικό λογαριασµό, παρά µόνο µε επιταγή, εντούτοις 
σηµαντικός αριθµός Κοινοτικών Συµβουλίων (πρώην Χωριτικές Αρχές) συνεχίζουν να µην τηρούν 
τρεχούµενο λογαριασµό µε επιταγές. 

(ιβ) Έκδοση επιταγών.  Σε ορισµένες περιπτώσεις οι επιταγές που εκδίδονται από τα Κοινοτικά 
Συµβούλια (πρώην Χωριτικές Αρχές) υπογράφονται µόνο από τον Κοινοτάρχη,  ενώ σύµφωνα µε 
τους περί Κοινοτήτων Νόµους πρέπει να προσυπογράφονται και από το Γραµµατέα ή από άλλο 
µέλος του Συµβουλίου εξουσιοδοτηµένο από το Συµβούλιο για το σκοπό αυτό. 

(ιγ) Μετρητά στην κατοχή των Γραµµατέων/Κοινοταρχών. Το υπόλοιπο των µετρητών στην 
κατοχή ορισµένων  Γραµµατέων/Κοινοταρχών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν υπερβολικά ψηλό, 
σε αντίθεση µε την πρόνοια του άρθρου 68 των περί Κοινοτήτων Νόµων.  Εισηγήθηκα όπως όλες  
οι εισπράξεις κατατίθενται έγκαιρα και το ποσό των µετρητών περιοριστεί στο απόλυτα αναγκαίο. 

(ιδ) Μη επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης του 25%.  Παρατηρήθηκε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, δεν επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση του 25%  για καθυστερήσεις στην καταβολή 
φόρων, τελών, δικαιωµάτων κ.λπ., όπως προβλέπεται στους περί Κοινοτήτων Νόµους, ενώ σε 
πλείστες περιπτώσεις, για παράκαµψη της πρόνοιας αυτής, οι αποδείξεις είσπραξης φέρουν 
ηµεροµηνία του έτους που έληξε, ενώ η είσπραξη γίνεται µέσα στο επόµενο έτος.  Αποτέλεσµα της 
τακτικής αυτής είναι να παρουσιάζονται, εικονικά, σηµαντικά ποσά µετρητών στο ταµείο κατά το 
τέλος του έτους. 
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(ιε) Εντάλµατα πληρωµής.  Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ετοιµάζονται εντάλµατα πληρωµής για 
τη διενέργεια πληρωµών αλλά οι πληρωµές γίνονται βάσει τιµολογίων/αποδείξεων που εκδίδουν οι 
δικαιούχοι.  Υπέδειξα όπως ετοιµάζονται εντάλµατα πληρωµής σε όλες τις περιπτώσεις, τα οποία 
να φέρουν τις υπογραφές των εξουσιοδοτούντων µελών του Συµβουλίου. Στις περιπτώσεις όπου 
ετοιµάζονταν εντάλµατα πληρωµής, αυτά δεν έφεραν πάντοτε τις απαιτούµενες υπογραφές των 
εξουσιοδοτούντων µελών του Συµβουλίου.  Εισηγήθηκα επίσης όπως, για αποφυγή 
διπλοπληρωµών, όλα τα τιµολόγια/αποδείξεις είσπραξης σφραγίζονται µε τη σφραγίδα 
«Εξοφλήθηκε». 

(ιστ) Καθυστερηµένες οφειλές φορολογιών και τελών υδατοπροµήθειας.  Σηµαντικά ποσά 
παραµένουν ανείσπρακτα από τις πιο πάνω πηγές εσόδων και υπέδειξα όπως τα Συµβούλια 
ασκούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά τις εξουσίες που τους παρέχουν οι Νόµοι και Κανονισµοί για 
την εξασφάλιση των οφειλών.   Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου, εισηγήθηκα 
όπως τηρούνται κατάλογοι καθυστερήσεων. 

(ιζ) Προσφορές.  Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια προβαίνουν σε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών 
χωρίς να ακολουθήσουν τη διαδικασία των προσφορών. 

(ιη) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων.  Για σκοπούς παρακολούθησης των περιουσιακών 
στοιχείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Κοινοτικών Συµβουλίων, κινητά και ακίνητα, πρέπει να 
καταχωρίζονται σε σχετικό µητρώο.  

(ιθ) Μηχανογραφηµένα συστήµατα τήρησης των λογαριασµών.  Ορισµένα Συµβούλια 
εφαρµόζουν διάφορα µηχανογραφηµένα συστήµατα τήρησης των λογαριασµών, ιδιαίτερα στους 
τοµείς των φορολογιών και τελών υδατοπροµήθειας, χωρίς πολλές φορές να διαθέτουν κατάλληλο 
και καταρτισµένο προσωπικό.  Τα συστήµατα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες, γενικά παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναµίες, οι οποίες 
αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης µε τα Συµβούλια και τους προγραµµατιστές, µε σκοπό τη 
βελτίωση των συστηµάτων, ώστε να παρέχουν έγκαιρα και µε ακρίβεια τις απαραίτητες 
πληροφορίες, τόσο για τα Συµβούλια, όσο και για σκοπούς ελέγχου. 

Για την επιβεβαίωση της ορθότητας και σωστής λειτουργίας των µηχανογραφικών συστηµάτων, 
γίνεται εισήγηση όπως καθοριστούν οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για 
επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρίσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις που 
εκτυπώνονται από το σύστηµα.  Απαραίτητη επίσης είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς 
και η διαφύλαξη και αποθήκευση των ηλεκτρονικών δεδοµένων µε τη δηµιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας επί καθηµερινής βάσης. 

(κ) Εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.  Για τις δαπάνες που αφορούν στα έργα αυτά, υπέδειξα 
όπως εξασφαλίζονται αντίγραφα των πιστοποιητικών πληρωµής που εκδίδουν οι επιβλέποντες 
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί, τα οποία και να επισυνάπτονται στα σχετικά εντάλµατα πληρωµής. 

Αναφορικά µε εµβάσµατα των Κοινοτικών Συµβουλίων σε Κυβερνητικά Τµήµατα, όπως την 
Επαρχιακή ∆ιοίκηση και το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, σχετικά µε έργα ανάπτυξης που 
εκτελούνται απευθείας από Κυβερνητικά Τµήµατα µε συνεισφορά των Συµβουλίων, ζήτησα όπως 
υποβάλλεται στο κάθε Συµβούλιο ετήσια έκθεση εξόδων, καθώς επίσης και τελική κατάσταση 
εξόδων, µαζί  µε τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά τελικής παραλαβής των έργων κατά την 
αποπεράτωσή τους.  Εισηγήθηκα επίσης τη δηµιουργία σχετικού µητρώου από τα Συµβούλια, στο 
οποίο να καταχωρίζονται όλα τα πιο πάνω εµβάσµατα και, παράλληλα, τα ανάλογα έξοδα βάσει 
των σχετικών εκθέσεων.  Τούτο είναι αναγκαίο για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου από τα 
Συµβούλια και την Υπηρεσία µου της πραγµατικής δαπάνης και επιστροφής τυχόν υπολοίπου, για 
το οποίο θα πρέπει να δίνεται αναφορά της απόδειξης είσπραξης στο σχετικό µητρώο. 

(κα) Πληρωµή εξόδων για σκοπούς Σχολικών Εφορειών και Συµβουλίων Αποχετεύσεων. 
Υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι τραπεζικοί λογαριασµοί των Συµβουλίων χρησιµοποιήθηκαν για 
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διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούσαν σε Σχολική Εφορεία ή Συµβούλιο Αποχετεύσεων, 
χωρίς να τηρηθούν τα αναγκαία στοιχεία και χωρίς να καταχωριστούν στο Βιβλίο Ταµείου του 
Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στα χρηµατικά υπόλοιπα 
των Συµβουλίων. 

(κβ) Εγγραφή ακίνητης περιουσίας των Συµβουλίων.  Σε αρκετές περιπτώσεις η ακίνητη 
περιουσία των Κοινοτικών Συµβουλίων δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά τους.  Εισηγήθηκα στα 
Κοινοτικά Συµβούλια όπως υποβάλουν αίτηση στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για 
εγγραφή της ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60 των περί Κοινοτήτων Νόµων. 

(κγ) Στελέχωση Κοινοτικών Συµβουλίων.   Σε ορισµένα Συµβούλια παρουσιάζονται 
προβλήµατα και αδυναµίες στην οικονοµική διαχείριση των υποθέσεών τους, επειδή δεν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδοµή ή το προσωπικό δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή. 

(κδ) Έγκριση θέσεων ως συντάξιµων.  Ορισµένα Συµβούλια εγκρίνουν θέσεις ως συντάξιµες, 
χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  Το Υπουργείο Εσωτερικών µε 
πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στους οικείους Επάρχους, ώστε τα Κοινοτικά Συµβούλια να 
ενεργούν µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας. 

(κε) Ταµεία Προνοίας.  Σε ορισµένα Συµβούλια τα Ταµεία Προνοίας λειτουργούν χωρίς 
εγκεκριµένους Κανονισµούς. 

(κστ) Σχέδια Υπηρεσίας και Κανονισµοί Προσωπικού Κοινοτικών Συµβουλίων. 
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου τα Συµβούλια αντικανονικά τοποθετούν υπαλλήλους σε 
βαθµίδες κλιµάκων πιο ψηλές από την αρχική ή παραχωρούν επιπρόσθετες ετήσιες προσαυξήσεις 
ή/και τοποθετούν υπαλλήλους σε νέες κλίµακες µε λανθασµένο τρόπο.  Τούτο οφείλεται, κατά τη 
γνώµη µου, στο γεγονός ότι σε πολλά Συµβούλια δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας και δεν 
εφαρµόζονται σωστά οι Κανονισµοί Προσωπικού. 

(κζ) Απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων.  Αρκετά Συµβούλια συχνά απασχολούν εργάτες για 
διάφορες εργασίες, χωρίς να αποκόπτουν από τις απολαβές τους οποιαδήποτε ποσά, για 
σκοπούς εισφορών στα διάφορα Ταµεία. 

(κη) Ανανέωση συλλογικής σύµβασης.  ΄Εχει παρατηρηθεί ότι αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια 
κατά την ανανέωση της συλλογικής σύµβασης δεν ακολουθούν τη διαδικασία της εκ των προτέρων 
έγκρισης του προσχεδίου της σύµβασης από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως 
καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 52.362 ηµερ. 6.10.2000. 

(κθ) Αγορά υπηρεσιών.  Σε αρκετές περιπτώσεις τα Συµβούλια (πρώην Χωριτικές Αρχές) 
προβαίνουν σε αγορά υπηρεσιών συνάπτοντας συµβόλαια που υποδηλώνουν σχέση εργοδότη-
εργοδοτουµένου, µε όλες τις συνεπακόλουθες υποχρεώσεις των Συµβουλίων ως εργοδοτών. 

(λ) Ατιµολόγητο νερό.  Για την καλύτερη διαχείριση της υδατοπροµήθειας, εισηγήθηκα την 
καταγραφή της ποσότητας νερού που αγοράζεται ή αντλείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις και τη 
σύγκριση µε την ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο σύστηµα ύδρευσης, καθώς επίσης και µε 
την ποσότητα που τιµολογείται στους καταναλωτές.  Οποιεσδήποτε σηµαντικές διαφορές θα 
πρέπει να διερευνώνται για να εντοπίζονται οι λόγοι για το ατιµολόγητο νερό. 

(λα) Οφειλές για αγορά νερού.  Ορισµένα Συµβούλια χρησιµοποιούν τις εισπράξεις από τα τέλη 
υδατοπροµήθειας για άλλους σκοπούς, µε αποτέλεσµα να µην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους 
προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ή/και Κυβερνητικά Υδατικά Έργα. 

(λβ) Επιβολή φορολογίας πιο χαµηλής από ό,τι προβλέπεται στους Κανονισµούς.  Σε 
ορισµένα Συµβούλια παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι φορολογίες που επιβλήθηκαν ήταν πιο 
χαµηλές από εκείνες που προβλέπονται στους Κανονισµούς. 
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(λγ) Είσπραξη δικαιωµάτων χωρίς Κανονισµούς.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι ορισµένα 
Συµβούλια εισπράττουν διάφορα δικαιώµατα, τα οποία δεν καλύπτονται από Κανονισµούς. 

(λδ) Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια εξακολουθούν να µην 
επιβάλλουν τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, εξουσία που έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 74 των περί 
Κοινοτήτων Νόµων, ή να καθορίζουν µηδενικό συντελεστή, µε το δικαιολογητικό ότι οι εκτιµηµένες 
αξίες που ισχύουν σήµερα είναι αυτές που ίσχυαν πριν από πολλά χρόνια. 

(λε) Πρόνοιες των περί Κοινοτήτων Νόµων σε σχέση µε την επανεκτίµηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 75 των περί Κοινοτήτων Νόµων του 1999 µέχρι 2007, 
επιβάλλονται τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας βάσει συντελεστή που δεν υπερβαίνει το 10‰  επί της αξίας της 
ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίµηση που έγινε µε βάση το άρθρο 69 του περί 
Ακινήτου ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή, και Εκτίµηση) Νόµου.  Στο σχετικό Νόµο, δεν υπάρχει 
πρόνοια ώστε για σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, να µπορεί να ληφθεί υπόψη η αξία της 
ιδιοκτησίας όπως αυτή δυνατόν να αναθεωρηθεί/επανεκτιµηθεί από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.1980, 
σύµφωνα µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 ή/και του άρθρου 67 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου. Ως αποτέλεσµα τα Κοινοτικά Συµβούλια έχουν σηµαντική 
απώλεια δηµόσιων εσόδων καθότι οι αξίες των ακινήτων, µετά την τελευταία γενική εκτίµηση 1.1.1980, 
αυξήθηκαν σηµαντικά, ενώ παράλληλα τίθεται και θέµα άνισης µεταχείρισης των πολιτών.  Αυτό 
οφείλεται, µεταξύ άλλων, στις τροποποιήσεις στα τοπικά σχέδια/πολεοδοµικές ζώνες, όσο και στην 
ανάπτυξη που παρατηρήθηκε σε τεµάχια γης τα οποία εξακολουθούν να φορολογούνται στις πλείστες 
περιπτώσεις ως χωράφια, οικόπεδα, ενώ έχουν ενταχθεί σε οικιστικές/τουριστικές περιοχές και έχουν 
αξιοποιηθεί ανάλογα. 

Εισηγήθηκα όπως, το Υπουργείο Εσωτερικών µελετήσει το ενδεχόµενο τροποποίησης των περί 
Κοινοτήτων Νόµων, ώστε, για σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, να µπορούν να 
λαµβάνονται υπόψη οι προσωρινές αξίες ή οι επανεκτιµήσεις σε τιµές 1.1.1980, µε βάση τις αλλαγές που 
επήλθαν στην ακίνητη ιδιοκτησία όπως αυτές εκτιµώνται από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
µε βάση τα άρθρα 66 και 67 του Νόµου.  Πληροφοριακά ανέφερα ότι σχετική τροποποίηση έγινε στους 
περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµους. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών µε επιστολή του ηµερ. 22.9.2008, µε πληροφόρησε, σχετικά µε το πιο πάνω 
θέµα, ότι προωθούνται τροποποιήσεις των περί Κοινοτήτων Νόµων. 

(λστ) Άδειες λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών.  Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια 
εξακολουθούν να µην επιβάλλουν οποιαδήποτε φορολογία σχετικά µε τη λειτουργία 
επαγγελµατικών υποστατικών, σε αντίθεση µε το άρθρο 86 των περί Κοινοτήτων Νόµων. 

(λζ) Κοιµητήριο.  Αρκετά Κοινοτικά Συµβούλια δεν τηρούν ξεχωριστούς λογαριασµούς για τις 
εισπράξεις και πληρωµές που αφορούν στο κοιµητήριο, οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο του 
Επάρχου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Κοιµητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόµου. 

(λη) Αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στα 
πλείστα Κοινοτικά Συµβούλια παρουσιάζει κενά και αδυναµίες. 

(λθ) Καθυστέρηση στην απάντηση επί των εκθέσεων  και παρατηρήσεών µου.  Σύµφωνα 
µε τους περί Κοινοτήτων Νόµους, οι ελεγµένοι λογαριασµοί, µαζί µε την έκθεση και τις 
παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, υποβάλλονται στον Έπαρχο, ο οποίος στη συνέχεια τις 
αποστέλλει στα Κοινοτικά Συµβούλια για να απαντήσουν.  Σε αρκετές περιπτώσεις Κοινοτικών 
Συµβουλίων παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στις απαντήσεις επί των θεµάτων που 
εγείρονται.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ορισµένα Συµβούλια δεν έχουν απαντήσει σε καµιά 
έκθεση της Υπηρεσίας µου, ενώ σε µερικές περιπτώσεις τα νέα Συµβούλια που εκλέγονται 
αρνούνται να απαντήσουν σε παρατηρήσεις που αφορούν σε προηγούµενα Συµβούλια. 

(µ) Θέσπιση Κανονισµών.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, αρκετά άρθρα 
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της Νοµοθεσίας προβλέπουν τη θέσπιση Κανονισµών, για την πιο αποτελεσµατική και εύρυθµη 
λειτουργία των Συµβουλίων. 

Οι Γενικοί Κανονισµοί και οι Κανονισµοί Κοινοτικής Υπηρεσίας θεσπίστηκαν και δηµοσιεύτηκαν 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ηµερ. 21.6.2002 και 7.6.2002, από τα Κοινοτικά 
Συµβούλια Κοκκινοτριµιθιάς και Σωτήρας Αµµοχώστου, αντίστοιχα, και, όπως έχω πληροφορηθεί, 
έχει ετοιµαστεί σχετικό κείµενο, µε βάση το οποίο έχουν µέχρι σήµερα υιοθετήσει τους πιο πάνω 
Κανονισµούς σχεδόν όλα τα Κοινοτικά Συµβούλια. 

5.28 ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Από τον έλεγχο των πρώην Χωριτικών Αρχών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) ∆ιαπιστώσεις χρηµατικών ελλειµµάτων. 
(i) Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Επιφανείου.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 
2006, από τον έλεγχο των λογαριασµών του Συµβουλίου διαπιστώθηκε ότι στις 9.1.2007, 
ηµεροµηνία παράδοσης και παραλαβής των χρηµατικών υπολοίπων του Συµβουλίου από τον τέως 
στο νέο Κοινοτάρχη, υπήρχε συνολική ελλειµµατική διαφορά ύψους £15.307,16, η οποία θα πρέπει 
να τακτοποιηθεί και παραδοθεί το συντοµότερο στο νέο Συµβούλιο που ανέλαβε καθήκοντα από 
1.1.2007. 

Για διερεύνηση του θέµατος και επιβεβαίωση των τραπεζικών υπολοίπων που πιστοποιήθηκαν 
από τον τέως Κοινοτάρχη, υπό την ιδιότητά του ως Γραµµατέας της Νέας Σ.Π.Ε. Αγίου 
Επιφανείου, ζητήθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών να επιβεβαιώσει την ορθότητα των τραπεζικών υπολοίπων σε συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες που αφορούσαν στον έλεγχο.  Με βάση την επιβεβαίωση του Εφόρου διαπιστώθηκε 
ότι ο τέως Κοινοτάρχης προέβη  στο παρελθόν σε αναληθή πιστοποίηση των τραπεζικών 
υπολοίπων κατά τη διεξαγωγή προγενέστερων ελέγχων που έγιναν από την Υπηρεσία µου, και 
συγκεκριµένα στις 31.12.2002 και στις 24.2.2004 (ηµεροµηνία έκτακτου ελέγχου), µε αποτέλεσµα 
η συνολική ελλειµµατική διαφορά κατά τις 31.12.2002 και 24.2.2004 να αυξηθεί από £595,39 και 
£3.312,88 σε £69.887,24 και £70.903,31 αντίστοιχα. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, και της αναληθούς πιστοποίησης των τραπεζικών 
υπολοίπων από τον τέως Κοινοτάρχη, η υπόθεση παραπέµφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας.  Σχετικά µε την υπόθεση, Λειτουργοί της Υπηρεσίας µου έδωσαν κατάθεση στην 
Αστυνοµία. Αναµένονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης του θέµατος. 

Σε απαντητική επιστολή του το Σεπτέµβριο του 2007, ο νέος Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι  ο τέως Κοινοτάρχης κατέβαλε την 1.8.2007 στο Συµβούλιο το 
ποσό των £15.307,16 για τακτοποίηση της ελλειµµατικής διαφοράς. 

(ii) Κοινοτικό Συµβούλιο Ακακίου.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006 σε 
έκτακτο έλεγχο που έγινε στις 22.10.2003, στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου προέκυψε 
ελλειµµατική διαφορά ύψους £25.702 που προφανώς οφειλόταν: 

• Σε σηµαντικό αριθµό επιταγών που επιστράφηκαν χωρίς αντίκρισµα και το Συµβούλιο δεν 
πήρε τα ενδεδειγµένα µέτρα για την εξασφάλιση των αντίστοιχων ποσών. Συναφώς 
αναφέρεται ότι, παρόλο που συστηµατικά οι επιταγές συγκεκριµένου κρεοπώλη, ο οποίος 
έκανε µεγάλη χρήση του Κοινοτικού Σφαγείου για τη σφαγή ζώων του, επιστρέφονταν ως 
ακάλυπτες, εντούτοις το Συµβούλιο συνέχισε να δέχεται επιταγές του, χωρίς οποιαδήποτε 
ενέργεια για διασφάλιση των εσόδων του Συµβουλίου. Ο πιο πάνω κρεοπώλης οφείλει ποσό 
ύψους £34.136, το οποίο περιλαµβάνει καθυστερήσεις των ετών 2001, 2002 και 2003. 
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι σηµαντικά ποσά οφείλονταν και από άλλους κρεοπώλες, χωρίς το 
Συµβούλιο να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την είσπραξή τους.   
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• Σε επιταγές που δεν κατατέθηκαν έγκαιρα στους τραπεζικούς λογαριασµούς του Συµβουλίου 
και παρέµειναν ληγµένες στην κατοχή υπαλλήλου του Συµβουλίου. 

• Σε λόγους που δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν λόγω της σηµαντικής καθυστέρησης 
στην ενηµέρωση του Βιβλίου Ταµείου, και της µη συµφιλίωσης των τραπεζικών και ταµειακών 
υπολοίπων. 

Για την ελλειµµατική διαφορά, η υπάλληλος του Συµβουλίου, κατέθεσε από προσωπικά της 
χρήµατα, στον τρεχούµενο λογαριασµό του Συµβουλίου, ποσό ύψους £12.000 το Νοέµβριο και 
∆εκέµβριο του 2003 και ποσό ύψους £6.345 το Μάρτιο και Απρίλιο του 2004, ενώ τον Ιούνιο του 
2004 υπέβαλε την παραίτησή της από το Συµβούλιο. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο η υπάλληλος του Συµβουλίου ευθύνεται µε οποιοδήποτε 
τρόπο για την ελλειµµατική διαφορά που παρουσιάστηκε στο ταµείο του Συµβουλίου και αν για το 
λόγο αυτό προέβη στις πιο πάνω καταθέσεις, αλλά το Συµβούλιο απέφυγε να εκφράσει γνώµη 
πάνω στο θέµα αυτό. 

Σε απαντητική επιστολή του το Μάρτιο του 2006, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µου 
ανέφερε ότι έχουν ανακτηθεί τα χρήµατα από κάποιες ακάλυπτες/ληγµένες επιταγές, ενώ για 
όσες ακάλυπτες/ληγµένες επιταγές δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήµατα, θα γίνει η αντίστοιχη 
εγγραφή στο Βιβλίο Ταµείου και παράλληλα θα ανοιχθούν λογαριασµοί χρεωστών και θα 
καταβληθούν προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών, περιλαµβανοµένης και της 
λήψης νοµικών µέτρων.  

(iii) Κοινοτικό Συµβούλιο Μηλικουρίου. Από τον έλεγχο των λογαριασµών του Συµβουλίου 
διαπιστώθηκε ότι  στις 2.1.2007, ηµεροµηνία παράδοσης και παραλαβής των χρηµατικών 
υπολοίπων του Συµβουλίου από τον τέως στο νέο Κοινοτάρχη, υπήρχε συνολική ελλειµµατική 
διαφορά ύψους £7.830,47, η οποία βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη και υπέδειξα όπως τακτοποιηθεί 
και παραδοθεί το συντοµότερο στο νέο Συµβούλιο που ανέλαβε καθήκοντα από 1.1.2007 και 
δοθούν εξηγήσεις για το πώς και πότε δηµιουργήθηκε.   

(iv) Κοινοτικό Συµβούλιο Ορούντας.  Σχετικά µε την ελλειµµατική διαφορά ύψους £11.342,36 
που εντοπίστηκε σε έκτακτο έλεγχο στις 19.2.2004 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου, στην 
Έκθεσή µου για το έτος  2006, ανέφερα ότι ποσό ύψους £4.413,80 βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη 
από τις 2.1.2002, ποσό ύψους £1.744,89 αφορά σε επιταγές του 2002, που χρεώθηκαν στον 
τρεχούµενο λογαριασµό του Συµβουλίου χωρίς αντίστοιχη καταχώριση στο Βιβλίο Ταµείου και για 
το υπόλοιπο ποσό των £5.183,67 ζήτησα να δοθούν εξηγήσεις και να τακτοποιηθεί το 
συντοµότερο. 

Το Μάρτιο του 2006 σε σχετική επιστολή του, το Συµβούλιο, ζήτησε από τον τέως Κοινοτάρχη 
όπως καταθέσει στο ταµείο του Συµβουλίου το ποσό των £4.413,80, χωρίς απ’ ότι έχω 
πληροφορηθεί να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. Για το ποσό των £1.744,89 που αφορούσε 
σε επιταγές του 2002, εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Ταµείου  στους λογαριασµούς του 
2004 ένταλµα πληρωµής χωρίς όµως να υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα υποστηρικτικά 
στοιχεία.  Υπέδειξα ότι, για να γίνουν αποδεκτές καταχωρίσεις στο Βιβλίο Ταµείου σχετικά µε τις 
εν λόγω επιταγές, θα πρέπει να παρουσιαστούν υποστηρικτικά στοιχεία.  Το  υπόλοιπο ποσό 
των £5.183,67 έχει κατατεθεί από τον Κοινοτάρχη στον τρεχούµενο λογαριασµό του Συµβουλίου 
το ∆εκέµβριο του 2006 χωρίς όµως να δοθούν εξηγήσεις για το πώς δηµιουργήθηκε η 
ελλειµµατική διαφορά. 

(v) Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Θεράποντος.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 
2006, σε έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25.1.2007 στα ταµειακά διαθέσιµα του 
Συµβουλίου, διαπιστώθηκε ελλειµµατική διαφορά ύψους £5.905,91, η οποία βαρύνει τον τέως 
Κοινοτάρχη, και υπέδειξα όπως τακτοποιηθεί και παραδοθεί το συντοµότερο στο νέο Συµβούλιο 
που ανέλαβε καθήκοντα από 1.1.2007 και δοθούν εξηγήσεις για το πώς και πότε δηµιουργήθηκε.  
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Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, η σχετική επιστολή µου κοινοποιήθηκε στο Γενικό 
Εισαγγελέα.  Σε απαντητική επιστολή του το Μάιο του 2007, ο νέος Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι εντοπίστηκαν µη καταχωρισθείσες πληρωµές στο Βιβλίο 
Ταµείου ύψους £4.094,70.  Υπέδειξα ότι για να γίνουν αποδεκτές οι πληρωµές αυτές και να 
καταχωριστούν στο Βιβλίο Ταµείου θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
υποστηρικτικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν από το Κοινοτικό Συµβούλιο 
και στη συνέχεια να αποσταλούν στον Έπαρχο Λεµεσού για εξέταση.  Αναµένονται τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης του θέµατος. 

(vi) Κοινοτικό Συµβούλιο Βάσας Κοιλανίου.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 
2006, κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του Συµβουλίου για το έτος 2001 διαπιστώθηκε 
ελλειµµατική διαφορά ύψους £11.330,67, η οποία βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη από 1.1.2002.   
Λόγω της σοβαρότητας της πιο πάνω υπόθεσης, το 2004 απέστειλα επιστολή στο Γενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος σε απαντητική επιστολή του στις 3.5.2006 µε πληροφόρησε ότι δεν µπορεί 
να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του τέως Κοινοτάρχη, αφού δεν µπορεί να αποδειχθεί η 
ύπαρξη δόλου στις ενέργειες του. Εποµένως το ποσό του ελλείµµατος θα πρέπει να ανακτηθεί 
από το Κοινοτικό Συµβούλιο στα πλαίσια πολιτικής αγωγής που θα ασκηθεί εναντίον του τέως 
Κοινοτάρχη. Σε απαντητική επιστολή του τον Ιανουάριο του 2008, ο νυν Κοινοτάρχης του 
Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο, µετά από συνεννόηση µε το 
νοµικό σύµβουλο του Συµβουλίου, αποφάσισε να µην προβεί σε δικαστικά µέτρα εναντίον του 
τέως Κοινοτάρχη. 

(vii)  Κοινοτικό Συµβούλιο Λιµνατίου.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το 2006, σε 
έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22.2.2005 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου, 
διαπιστώθηκε ελλειµµατική διαφορά ύψους £2.371,66 και υπέδειξα όπως τακτοποιηθεί το 
συντοµότερο και δοθούν εξηγήσεις για το πώς και πότε δηµιουργήθηκε.  Από τον έλεγχο των 
λογαριασµών του Συµβουλίου για το έτος 2006, διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω ελλειµµατική 
διαφορά που βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη έχει µειωθεί από £2.371,66 σε £103,85, χωρίς όµως 
να δοθούν εξηγήσεις για το πώς δηµιουργήθηκε. 

(viii) Κοινοτικό Συµβούλιο Αγγλισίδων.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος  2006, 
µετά από έκτακτο έλεγχο στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου στις 30.10.2003 διαπιστώθηκε 
ελλειµµατική διαφορά ύψους £22.653,84, η οποία προφανώς σχετίζεται µε πληρωµές που το 
Κοινοτικό Συµβούλιο διενεργούσε εδώ και µερικά χρόνια από τον τραπεζικό του λογαριασµό που 
αφορούσαν στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων της Κοινότητας, χωρίς ωστόσο να τηρούνται τα 
αναγκαία στοιχεία για το σκοπό αυτό και χωρίς να καταχωρίζονται στο Βιβλίο Ταµείου. Ανέφερα 
επίσης ότι, ζητήθηκε από τον οικείο Έπαρχο, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Συµβουλίου 
Αποχετεύσεων Αγγλισίδων, να ετοιµάσει και υποβάλει στην Υπηρεσία µου ετήσιους 
λογαριασµούς για έλεγχο, για το συγκεκριµένο Συµβούλιο Αποχετεύσεων. Ζήτησα επίσης να 
προσδιοριστεί µε ακρίβεια το οφειλόµενο ποσό προς το Κοινοτικό Συµβούλιο, το οποίο και να 
εµβαστεί το συντοµότερο δυνατόν. 

Μέσα στο 2005 είχαν υποβληθεί ταµειακές καταστάσεις που αφορούσαν στα έτη 1995 µέχρι 
2003, χωρίς να έχουν ετοιµαστεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία και χωρίς να υποστηρίζονται από 
εξουσιοδοτηµένα εντάλµατα πληρωµής και υποστηρικτικά στοιχεία. ∆εν έχουν επίσης ετοιµαστεί 
και υποβληθεί για έλεγχο τελικοί λογαριασµοί όπως προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία.  Από 
τον έλεγχο των ταµειακών καταστάσεων διαπιστώθηκε ότι αυτές παρουσιάζουν ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις. Υπέδειξα όπως ετοιµαστούν κατάλληλα λογιστικά βιβλία και τελικοί λογαριασµοί, 
που να υποστηρίζονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, από την ηµεροµηνία 
εγκαθίδρυσης του Συµβουλίου Αποχετεύσεων µέχρι σήµερα, και υποβληθούν στην Υπηρεσία 
µου για έλεγχο.  Ωστόσο δεν έχει µεταβιβαστεί µέχρι σήµερα οποιοδήποτε ποσό προς το 
Κοινοτικό Συµβούλιο.   
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(ix) Κοινοτικό Συµβούλιο Κάτω ∆ρυ.  Σχετικά µε την ελλειµµατική διαφορά ύψους £4.292,17 
που βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη κατά την παράδοση των ταµειακών υπολοίπων στις 
31.12.2001 στο νέο Συµβούλιο, στην Έκθεσή µου για το έτος 2006 ανέφερα ότι ο τέως 
Κοινοτάρχης προσκόµισε στον Έπαρχο Λάρνακας, για αξιολόγηση, αποδείξεις πληρωµών της 
τάξης του πιο πάνω ποσού. Το Φεβρουάριο του 2008 ο Έπαρχος Λάρνακας µε πληροφόρησε ότι 
το Κοινοτικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 19.6.2006, στην οποία παρέστη και λειτουργός της 
Επαρχιακής ∆ιοίκησης, αποδέχθηκε τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόµισε ο τέως 
Κοινοτάρχης και θεώρησε το θέµα λήξαν. 

(x) Κοινοτικό Συµβούλιο Μαραθούντας.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, 
σε έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 13.3.2007 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου, 
διαπιστώθηκε ελλειµµατική διαφορά ύψους £17.062,56, η οποία βαρύνει τον τέως Κοινοτάρχη, 
και υπέδειξα όπως τακτοποιηθεί και παραδοθεί το συντοµότερο στο νέο Συµβούλιο που ανέλαβε 
καθήκοντα από 1.1.2007 και δοθούν εξηγήσεις για το πώς και πότε δηµιουργήθηκε.  Λόγω της 
σοβαρότητας του θέµατος, η σχετική επιστολή µου κοινοποιήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα.  
Σχετικά µε την υπόθεση  Λειτουργοί της Υπηρεσίας µου έδωσαν κατάθεση στην Αστυνοµία.  
Αναµένονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης του θέµατος.  Τον Ιούνιο του 2007 ο τέως 
Κοινοτάρχης παρέδωσε στο νέο Συµβούλιο ποσό ύψους £8.000 για µερική εξόφληση της 
ελλειµµατικής διαφοράς. 

(β) ∆ιαπιστώσεις χρηµατικών πλεονασµάτων. 

(i) Κοινοτικό Συµβούλιο Αστροµερίτη.  Στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, ανέφερα ότι µετά 
από έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 24.11.2003 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου, 
διαπιστώθηκε πλεόνασµα ύψους £6.214,57, για το οποίο ζήτησα να γίνει διερεύνηση και να 
αιτιολογηθεί, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής 
αιτιολόγηση, το πλεόνασµα αυτό θεωρείται ότι ανήκει στο Συµβούλιο και θα πρέπει να 
καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου µε την έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. 

Το 2005 το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι το πλεόνασµα διερευνάται από ιδιώτη λογιστή.  
Μέχρι σήµερα δεν έχω πληροφορηθεί σχετικά µε το αποτέλεσµα της διερεύνησης του θέµατος. 

(ii) Κοινοτικό Συµβούλιο Κοτσιάτη.   Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, σε 
έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 7.11.2006 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου, 
διαπιστώθηκε πλεόνασµα ύψους £7.348,72. Υπέδειξα όπως διερευνηθεί και αιτιολογηθεί, 
υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, το 
πλεόνασµα θεωρείται ότι ανήκει στο Συµβούλιο και θα πρέπει να καταχωριστεί στο Βιβλίο 
Ταµείου µε την έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. Μέχρι σήµερα δεν έχω πληροφορηθεί 
σχετικά µε το αποτέλεσµα της διερεύνησης του θέµατος. 

(iii) Κοινοτικό Συµβούλιο Πηγαινιών. Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, 
διαπιστώθηκε ότι κατά τις 31.12.2001 τα τραπεζικά υπόλοιπα του Συµβουλίου ξεπερνούσαν κατά 
£8.765,54 το υπόλοιπο, όπως παρουσιαζόταν στο Βιβλίο Ταµείου, και υπέδειξα όπως το ποσό 
αυτό, το οποίο θεωρείται πλεόνασµα, καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου, ώστε να εξισωθεί το 
ταµειακό υπόλοιπο µε εκείνο των τραπεζικών λογαριασµών. 

Κατά τον έλεγχο των λογαριασµών για το έτος 2002 διαπιστώθηκε ότι κατά τις 31.12.2002 τα 
τραπεζικά υπόλοιπα του Συµβουλίου ξεπερνούσαν τα ταµειακά υπόλοιπα µόνο κατά £3.439,36, 
σε σύγκριση µε £8.765,54 κατά τις 31.12.2001. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις εισπράξεις που 
έγιναν εντός του 2002 και τις αντίστοιχες πληρωµές, διαπιστώνεται ότι τα τραπεζικά υπόλοιπα 
έπρεπε να παρουσιάζονται αυξηµένα κατά £5.326,18, ποσό το οποίο θεωρείται ότι αποτελούσε 
µετρητά στο ταµείο κατά τις 31.12.2002. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 495

Υπέδειξα και πάλι όπως καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου το πλεόνασµα ύψους £8.765,54 και 
τακτοποιηθεί οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των ταµειακών και τραπεζικών υπολοίπων του 
Συµβουλίου. 

Παρά τις επανειληµµένες υπενθυµίσεις που στάληκαν από την Υπηρεσία µου, µέχρι σήµερα δεν 
έχω πληροφορηθεί κατά πόσο το πιο πάνω θέµα έχει τακτοποιηθεί. 

(iv) Κοινοτικό Συµβούλιο Πύλας.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, µετά από 
έκτακτο έλεγχο στις 2.2.2004 στα ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου διαπιστώθηκε πλεόνασµα 
ύψους £2.715,13.  

Το Φεβρουάριο του 2005, το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι, µε απόφασή του, το πλεόνασµα θα 
καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου βάσει σχετικής απόδειξης είσπραξης.  

(v) Κοινοτικό Συµβούλιο Σκαρίνου. Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, στα 
ταµειακά διαθέσιµα του Συµβουλίου κατά τις 31.12.2000, διαπιστώθηκε πλεόνασµα ύψους 
£17.647 και υπέδειξα όπως αυτό αιτιολογηθεί, διαφορετικά θα πρέπει να καταχωριστεί στο Βιβλίο 
Ταµείου µε την έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης.  Λόγω του ότι το πιο πάνω πλεόνασµα 
θεωρήθηκε εσφαλµένα από τον Κοινοτάρχη ότι ανήκει σ’ αυτόν, στις 31.5.2001 απέσυρε από τον 
τρεχούµενο λογαριασµό του Συµβουλίου µετρητά ύψους £15.000, τα οποία, όπως ο ίδιος 
ισχυρίζεται, του οφείλει το Συµβούλιο, χωρίς να αιτιολογήσει και τεκµηριώσει την πράξη του αυτή 
και χωρίς να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες εγκρίσεις του Συµβουλίου και του Επάρχου.  Επειδή 
δεν υπήρξε οποιαδήποτε αιτιολόγηση και τεκµηρίωση του πλεονάσµατος, µε επιστολή µου τον 
Ιούλιο του 2004 εξέφρασα τη γνώµη ότι το ποσό των £15.000 θα πρέπει να επιστραφεί και 
καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου του Συµβουλίου. 

Ανέφερα επίσης ότι συγκεκριµένο τιµολόγιο ύψους £7.200, που εκδόθηκε από τον εργολάβο που 
ανέλαβε την κατασκευή και επιδιόρθωση πλακόστρωτου, καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Ταµείου, 
τόσο στους λογαριασµούς του 1999, όσο και του 2000.  Υπέδειξα ότι στην περίπτωση που δεν 
θα παρουσιαστούν στοιχεία που να δικαιολογούν τις πιο πάνω καταχωρίσεις, το ποσό των 
£7.200, το οποίο προφανώς σχετίζεται και µε το πλεόνασµα που παρουσιάστηκε κατά τις 
31.12.2000, θα πρέπει να καταχωριστεί στο Βιβλίο Ταµείου ως ακυρωτική εγγραφή για τη διπλή 
καταχώριση.  

Από τον έλεγχο των λογαριασµών του Συµβουλίου διαπιστώθηκε ότι σχετικά µε τη διπλή 
καταχώριση του τιµολογίου ύψους £7.200, έχει γίνει διορθωτική εγγραφή στο Βιβλίο Ταµείου 
εντός του 2005 και το αντίστοιχο ποσό έχει κατατεθεί από τον Κοινοτάρχη στον τραπεζικό 
λογαριασµό του Συµβουλίου. 

Μετά  τη διορθωτική εγγραφή στο Βιβλίο Ταµείου, το ποσό του πλεονάσµατος κατά τις 
31.12.2000 µειώνεται από £17.647 σε £10.447. 

(γ) Άλλες διαπιστώσεις. 

(i) Kοινοτικό Συµβούλιο Τόχνης.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, οι 
τελικοί λογαριασµοί του Συµβουλίου για τα έτη 2002 - 2006 δεν υποβλήθηκαν για έλεγχο µέχρι 
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους, κατά παράβαση των προνοιών των περί Κοινοτήτων 
Νόµων.  Οι τελικοί λογαριασµοί για τα πιο πάνω έτη υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο 
µε σηµαντική καθυστέρηση εντός του 2008, µε αποτέλεσµα η παρακολούθηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων του Συµβουλίου να καθίσταται δύσκολη.  Ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων δεν 
κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ορθότητα αρκετών πληρωµών που καταχωρίστηκαν στο 
Βιβλίο Ταµείου του Συµβουλίου, ενώ παρατηρήθηκαν πολλά λάθη και παραλείψεις στην 
καταχώριση των λογιστικών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις. Λόγω της σοβαρότητας των 
θεµάτων που αναφέρονται πιο πάνω, η Υπηρεσία µου δεν µπόρεσε να διαµορφώσει γνώµη ως 
προς το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των υποθέσεων 
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του Κοινοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2002-2006, και κατά πόσο συνάδουν µε τις πρόνοιες των 
περί Κοινοτήτων Νόµων και των σχετικών Κανονισµών.  

(ii) Κοινοτικό Συµβούλιο Αρµίνου.  ΄Oπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, µετά 
την υποβολή παραίτησης από τον τέως Κοινοτάρχη το Μάρτιο του 2003, κατά την παράδοση και 
παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου από τον τέως στο νέο Κοινοτάρχη στις 
5.3.2003, το Βιβλίο Ταµείου που παραδόθηκε από τον τέως Κοινοτάρχη δεν ήταν ενηµερωµένο 
µε τις εισπράξεις και πληρωµές του Συµβουλίου για την περίοδο από 1.1.2002 µέχρι 5.3.2003, 
και συνεπώς δεν ήταν γνωστό το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο που ο τέως Κοινοτάρχης είχε 
υποχρέωση να παραδώσει. Ανέφερα επίσης ότι τα διπλότυπα εισπράξεων και τα εντάλµατα 
πληρωµής που αφορούσαν στη συγκεκριµένη περίοδο, δεν είχαν παραδοθεί και, όπως ανέφερε 
ο τέως Κοινοτάρχης, αυτά είχαν πεταχτεί ως άχρηστα κατά τον καθαρισµό του Γραφείου του. 

Ελλείψει των πιο πάνω στοιχείων, δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί ο έλεγχος των λογαριασµών 
του Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2002 µέχρι 5.3.2003, ενώ για τους λογαριασµούς της 
περιόδου 6.3.2003-31.12.2003 και για τα έτη 2004-2006 η Υπηρεσία µου δεν µπόρεσε να 
διαµορφώσει γνώµη ως προς το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα των υποθέσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου, και κατά πόσο συνάδουν µε τις πρόνοιες των 
περί Κοινοτήτων Νόµων και των σχετικών Κανονισµών, λόγω του γεγονότος ότι η Υπηρεσία δεν 
µπόρεσε να ικανοποιηθεί για την ορθότητα των χρηµατικών υπολοίπων στις 6.3.2003. 

Επέσυρα την προσοχή των υπευθύνων στις πρόνοιες των σχετικών άρθρων των περί 
Κοινοτήτων Νόµων, που προβλέπουν για την τήρηση ακριβούς λογαριασµού για όλα τα 
χρηµατικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το ταµείο του Συµβουλίου, και όπως 
ζητηθεί από τον τέως Κοινοτάρχη να παρουσιάσει στοιχεία για τις εισπράξεις και πληρωµές της 
περιόδου 1.1.2002 µέχρι 5.3.2003 και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, να ληφθούν 
τα µέτρα που προβλέπονται στη σχετική Νοµοθεσία.  Παρά τις επανειληµµένες υπενθυµίσεις που 
στάληκαν από την Υπηρεσία µου τόσο προς τον Έπαρχο Πάφου όσο και προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών, δεν έχω ενηµερωθεί για τις µέχρι σήµερα εξελίξεις επί του θέµατος. 

(iii) Kοινοτικό Συµβούλιο Νέου Χωρίου. 

• ´Oπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, εξακολουθούν να µην τηρούνται 
χωριστοί λογαριασµοί για το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Νέου Χωρίου (Πάφου), αλλά αυτοί είναι 
ανάµικτοι µε εκείνους του Κοινοτικού Συµβουλίου, κατά παράβαση των περί Κυβερνητικού 
Υδατικού Έργου Κανονισµών του 1990. Σηµειώνεται ότι οι λογαριασµοί του Κυβερνητικού 
Υδατικού Έργου Νέου Χωρίου θα πρέπει, σύµφωνα µε τους πιο πάνω Κανονισµούς, να 
υποβληθούν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο. 

• Κοινοτικά κτίρια και ασφαλτόστρωση δρόµων.  ΄Εχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου µε ποσό συµβολαίου £264.238,50, έχουν δοθεί οδηγίες από το Συµβούλιο 
για επιπλέον εργασίες της τάξης των £87.300, χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που 
προνοούνται στο συµβόλαιο.  Συγκεκριµένα, δεν ενηµερώθηκε και δεν εξασφαλίστηκε η έγκριση 
του υπεύθυνου Συντονιστή του έργου που είναι ο Πολιτικός Μηχανικός του Επάρχου Πάφου. 

Υπέδειξα ότι οι πολλές αλλαγές µετά την υπογραφή των συµβολαίων δηµιουργούν προβλήµατα 
στην οµαλή εκτέλεση των έργων και προσφέρουν τη δυνατότητα στους εργολήπτες για 
υποβολή οικονοµικών και χρονικών απαιτήσεων.  Τονίστηκε ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στα 
συµβόλαια εκτέλεσης έργων θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και να 
αιτιολογούνται επαρκώς. 

Παρατήρησα επίσης ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο για τα έτη 2005 και 2006 ανέθεσε την 
ασφαλτόστρωση των δρόµων του αναδασµού σε εργοληπτική εταιρεία χωρίς να ακολουθηθεί η 
διαδικασία ζήτησης προσφορών.  Τα ποσά που πληρώθηκαν για τις ασφαλτοστρώσεις ήταν 
£70.823 για το 2005 και £61.290 για το 2006.  Επισήµανα ότι για σκοπούς χρηστής διοίκησης, 
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διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία προσφορών σύµφωνα µε 
τις νενοµισµένες διαδικασίες. 

5.29 ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ 
(i) Κοινοτικό Συµβούλιο Γαλάτας. 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Παρατήρησα ότι σε 10 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2006 
σηµειώθηκαν υπερβάσεις πέρα από αυτές που επιτρέπονται από το Νόµο, συνολικού ποσού 
£22.511, στο οποίο περιλαµβάνονται και δαπάνες ύψους £19.063, που δεν είχαν αρχικά 
προϋπολογιστεί.  Για τις υπερβάσεις αυτές δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία έγκριση σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου. 

(ii) Κοινοτικό Συµβούλιο Κακοπετριάς. 

΄Εγκριση και εκτέλεση Προϋπολογισµού.  

(α) Στον Προϋπολογισµό του Συµβουλίου για το έτος 2006, περιλήφθηκαν δαπάνες ύψους 
£30.000, που αφορούσαν στην επέκταση του κοιµητηρίου, οι οποίες σύµφωνα µε τον περί 
Κοιµητηρίων Νόµο Ν.257(Ι)/2004, θα έπρεπε να διατεθούν από ξεχωριστό λογαριασµό για το 
κοιµητήριο.  

(β) Παρατήρησα ότι σε 27 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2006 σηµειώθηκαν υπερβάσεις 
πέρα από αυτές που επιτρέπονται από το Νόµο, συνολικού ποσού £121.449, στο οποίο 
περιλαµβάνονται και δαπάνες ύψους £71.597, που δεν είχαν αρχικά προϋπολογιστεί.  Για τις 
υπερβάσεις αυτές δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία έγκριση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού 
Νόµου. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έδωσε οδηγίες ώστε 
να δηµιουργηθεί λογαριασµός και ταµείο κοιµητηρίου και ότι θα φροντίζει να µη δηµιουργούνται 
υπερβάσεις και, στην περίπτωση που αυτές είναι αναπόφευκτες, θα φροντίζει να εξασφαλίζονται οι 
απαιτούµενες εγκρίσεις. 

(iii) Κοινοτικό Συµβούλιο Κάτω Πύργου. 

Τελικοί Λογαριασµοί.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο Κάτω Πύργου δεν έχει µέχρι σήµερα ετοιµάσει και 
υποβάλει για έλεγχο τελικούς λογαριασµούς για τα έτη 2005 - 2007, παρά τις  πρόνοιες της 
σχετικής Νοµοθεσίας, ως προς την ετοιµασία και υποβολή τελικών λογαριασµών για έλεγχο, µέχρι 
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους. 

(iv) Κοινοτικό Συµβούλιο Λυθροδόντα. 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Παρατήρησα ότι σε 13 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2005 
σηµειώθηκαν υπερβάσεις πέρα από αυτές που επιτρέπονται από το Νόµο, συνολικού ποσού 
£34.090, στο οποίο περιλαµβάνονται και δαπάνες ύψους £32.190, που δεν είχαν αρχικά 
προϋπολογιστεί.  Για τις υπερβάσεις αυτές δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία έγκριση σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου.   

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια για πλήρη 
εφαρµογή του Νόµου σχετικά µε τον καταρτισµό και παρακολούθηση του ετήσιου 
Προϋπολογισµού, έτσι ώστε να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση της πορείας των Κονδυλιών 
του και να µην σηµειώνονται υπερβάσεις. 

Μη ενσωµάτωση τραπεζικών λογαριασµών στα βιβλία του Συµβουλίου.   Υπέδειξα 
επανειληµµένα την ανάγκη ενσωµάτωσης των τραπεζικών λογαριασµών, µέσω των οποίων 
εισπράττονταν φορολογίες και τέλη υδατοπροµήθειας, στα βιβλία του Συµβουλίου και την 
παρουσίαση των υπολοίπων τους στο τέλος του έτους στις οικονοµικές του καταστάσεις.  Επίσης 
υπέδειξα τον ορθό τρόπο  τήρησης των τραπεζικών λογαριασµών και τις κατάλληλες διορθώσεις 
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για ενσωµάτωση των υπολοίπων των υπό αναφορά τραπεζικών λογαριασµών στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι όλες οι εισπράξεις 
µέχρι 31.12.2007 ενσωµατώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις αφού  έγινε λεπτοµερής έλεγχος 
και συµφιλίωσή τους και ότι από 1.1.2008 όλες οι εισπράξεις µέσω τράπεζας ελέγχονται και 
συµφιλιώνονται µηνιαία και ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου. 

(v) Κοινοτικό Συµβούλιο Παλαιοµετόχου. 

Κοινοτικό γήπεδο. Για την κατασκευή του κοινοτικού γηπέδου, το οποίο ολοκληρώθηκε  κατά το 
2005,  δαπανήθηκε το ποσό των £874.427.   Παρατήρησα ότι δεν έχει ακόµη εξασφαλιστεί η 
κυριότητα των τεµαχίων γης που απαλλοτριώθηκαν για την ανέγερσή του, ούτε και η σχετική 
πολεοδοµική άδεια και άδεια οικοδοµής. 

Ατιµολόγητο νερό και συστήµατα ελέγχου υδατοπροµήθειας. Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί  
το Συµβούλιο,  το ποσοστό ατιµολόγητου νερού, ανήλθε κατά το 2006 σε 44%. Το ποσοστό αυτό 
είναι πολύ ψηλό, ειδικά λαµβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο είναι σχετικά καινούργιο και οι 
οποιεσδήποτε βλάβες αντιµετωπίζονται άµεσα.  Κατόπιν εισήγησής µου, το Συµβούλιο 
εγκατέστησε, το 2003, υδροµετρητές σε καθοριστικά σηµεία µεταξύ των πηγών προµήθειας νερού 
και του συστήµατος διανοµής, ορισµένοι, από τους οποίους παρουσιάζουν προβλήµατα και θα 
πρέπει να αντικατασταθούν άµεσα.   

Μειώσεις σε λογαριασµούς καταναλωτών νερού.  Η καταγραφή της κατανάλωσης νερού της 
Κοινότητας, µέχρι το ∆εκέµβριο του 2006, γινόταν από ιδιώτη καταγραφέα έναντι αµοιβής, κατά 
τριµηνία.  Το 2007, η καταγραφή της κατανάλωσης νερού, ανατέθηκε στον ωροµίσθιο εργάτη που 
εργοδοτεί το Συµβούλιο.  Μετά την καταγραφή της κατανάλωσης νερού για το πρώτο τρίµηνο του 
2007 διαπιστώθηκαν, σε αρκετούς λογαριασµούς, πολύ µεγάλες αυξήσεις και οι επηρεαζόµενοι 
καταναλωτές προέβησαν σε διαµαρτυρία στο Συµβούλιο.   Το Συµβούλιο, µε απόφασή του που 
λήφθηκε πλειοψηφικά, αποφάσισε τη µείωση του συνολικού οφειλόµενου ποσού για 38 
καταναλωτές από £9.815 σε £2.015.    Παρατήρησα ότι για τη µείωση των πιο πάνω οφειλών 
τελών υδατοπροµήθειας δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούµενη από το Νόµο έγκριση του Επάρχου, 
ενώ τα τέλη µειώθηκαν πέρα από το κόστος του νερού, σε αντίθεση µε τους σχετικούς 
Κανονισµούς, και επισήµανα επίσης ότι κατά το 2005 το Συµβούλιο διέγραψε από τις οφειλές επτά 
καταναλωτών πρόσθετη επιβάρυνση ύψους £1.168 χωρίς να εξασφαλιστεί και πάλι η εκ των 
προτέρων έγκριση του Επάρχου.  Επίσης, από δειγµατοληπτικό έλεγχο στις καταναλώσεις 
ορισµένων από τους πιο πάνω καταναλωτές, διαφάνηκε ότι ο µέσος όρος κατανάλωσης νερού 
που χρεώθηκε για την 3η περίοδο κάθε έτους από το 2003 µέχρι το 2006 ήταν αρκετά 
χαµηλότερος, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και εξέφρασα την άποψη ότι οι 
χαµηλότερες καταναλώσεις νερού κατά τα προηγούµενα έτη ενδεχοµένως να οφείλονταν σε 
πληµµελή καταγραφή των ενδείξεων των υδροµετρητών,  θέµα το οποίο εισηγήθηκα όπως 
διερευνηθεί περαιτέρω.  Τέλος, τόνισα την αναγκαιότητα της συστηµατικής παρακολούθησης, τόσο 
του δικτύου υδατοπροµήθειας όσο και των υδροµετρητών που είναι εγκατεστηµένοι στα 
υποστατικά των καταναλωτών, ώστε στις περιπτώσεις υπερβολικών καταναλώσεων να 
λαµβάνονται έγκαιρα διορθωτικά µέτρα. 

΄Εγκριση και εκτέλεση Προϋπολογισµού. 

(α) Ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου για το έτος 2006, περιλάµβανε δαπάνες  οι οποίες 
ρυθµίζονται από άλλες νοµοθεσίες και που δεν αφορούσαν στο Συµβούλιο, όπως δαπάνη για 
κοιµητήριο και δαπάνη για καθυστερηµένους µισθούς αγροφύλακα.  

(β) Παρατήρησα ότι σε 14 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2006 σηµειώθηκαν υπερβάσεις 
πέρα από αυτές που επιτρέπονται από το Νόµο, συνολικού ποσού £49.386, στο οποίο 
περιλαµβάνονται και δαπάνες ύψους £13.594, που δεν είχαν αρχικά προϋπολογιστεί.  Για τις 
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υπερβάσεις αυτές δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία έγκριση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού 
Νόµου. 

Αµοιβή αγροφύλακα.  Το Κοινοτικό Συµβούλιο κατέβαλε κατά το 2006 στον αγροφύλακα της 
κοινότητας συνολικό ποσό ύψους £12.473 για πλήρη τακτοποίηση των δεδουλευµένων του, 
παρόλο που, σύµφωνα µε τους περί Κοινοτήτων Νόµους, δεν είχε καµιά νοµική υποχρέωση έναντί 
του. Σύµφωνα µε τον περί Αγροφυλάκων Νόµο, ο Κοινοτάρχης, µαζί µε τη Χωριτική Επιτροπή, 
κάθε χρόνο, είχαν υποχρέωση όπως επιβάλλουν ειδική φορολογία, µε την έγκριση του Επάρχου, 
και καταθέτουν το ποσό είσπραξης στο Ταµείο Αγροφυλάκων µε σκοπό την καταβολή του µισθού 
του αγροφύλακα. 

(vi) Κοινοτικό Συµβούλιο Παλαιχωρίου. 

Τελικοί λογαριασµοί. Το Κοινοτικό Συµβούλιο Παλαιχωρίου δεν έχει µέχρι σήµερα ετοιµάσει και 
υποβάλει για έλεγχο τελικούς λογαριασµούς για την περίοδο 1.1.2001 – 1.11.2001, ηµεροµηνία 
κατά την οποία το Σύµπλεγµα των Κοινοτήτων Παλαιχωρίου (Μ) και Παλαιχωρίου (Ορ.) 
καταργήθηκε µε διάταγµα του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας (Κ.∆.Π. 403/2001) στις 2.11.2001.  Πρόσθετα, τα Κοινοτικά 
Συµβούλια, τα οποία προήλθαν µετά την κατάργηση του Συµπλέγµατος, εξακολουθούν,  παρά τις 
επανειληµµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, να µη συµµορφώνονται µε τις  πρόνοιες της 
σχετικής Νοµοθεσίας, ως προς την ετοιµασία και υποβολή τελικών λογαριασµών για έλεγχο, µέχρι 
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους.  Επιβάλλεται όπως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ετοιµαστούν 
και υποβληθούν  για  έλεγχο  τελικοί λογαριασµοί που να  καλύπτουν την περίοδο 2.11.2001 – 
31.12.2001 και τα έτη 2002 – 2007. 

(vii) Κοινοτικό Συµβούλιο Πεδουλά. 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Παρατήρησα ότι σε 14 Κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2006 
σηµειώθηκαν υπερβάσεις πέρα από αυτές που επιτρέπονται από το Νόµο, συνολικού ποσού 
£18.867, στο οποίο περιλαµβάνονται και δαπάνες ύψους £309, που δεν είχαν αρχικά 
προϋπολογιστεί.  Για τις υπερβάσεις αυτές δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία έγκριση σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου. 

(viii) Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα. 

Οικονοµική κατάσταση. Οι ελεγµένοι λογαριασµοί για το έτος 2006 παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 2006 2005 
 £000 £000 
Εισπράξεις 2.645 2.387 
Πληρωµές 2.642 2.389 
Έλλειµµα (3) (2) 

   
∆άνεια 1.271 1.527 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
 Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αµαθούντας 1.345 806 
 Άλλες υποχρεώσεις 536 240 
Καθυστερηµένα έσοδα 1.089 996 

Το Συµβούλιο, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας και οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις του παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση. 

Για κάλυψη των αναγκών του, το Συµβούλιο προχώρησε στις 10.3.2004 σε προσωρινό δανεισµό 
µε την εξασφάλιση ορίου παρατραβήγµατος ύψους £150.000, το οποίο φέρει επιτόκιο 8,25%. 
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Μετέφερε επίσης σταδιακά, στο Γενικό Λογαριασµό, ποσό ύψους £350.046 από τους 
λογαριασµούς καταθέσεων, καθώς και ποσό £85.798 που αφορά σε τόκους που κερδήθηκαν από 
το µη χρησιµοποιηµένο υπόλοιπο του δανείου για την κατασκευή του παραλιακού δρόµου, που 
είναι κατατεθειµένο στην Τράπεζα και το οποίο κατά τα 4/5 αποπληρώνεται από την Κυβέρνηση. 
Οι λογαριασµοί καταθέσεων αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατέθηκαν από διάφορα άτοµα για 
την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων ή ως εγγύηση για την πληρωµή της υδατοπροµήθειας. 

Καθυστερηµένα έσοδα. Τα µέτρα που λαµβάνονται από το Συµβούλιο για είσπραξη των 
καθυστερηµένων εσόδων δεν είναι αποτελεσµατικά, µε αποτέλεσµα τα οφειλόµενα ποσά να 
αυξάνονται συνεχώς και το συνολικό ποσό στις 31.12.2006 να ανέλθει σε £1.058.391. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι οφειλέτες βρίσκονται υπό εκκαθάριση και η απώλεια εσόδων από το 
Συµβούλιο είναι πολύ πιθανή.   Επανέλαβα την εισήγησή µου για άµεση λήψη µέτρων για 
είσπραξη των οφειλών και τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον όσων δεν ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους. 

Προσωπικό. 

(α) Η δαπάνη για το προσωπικό, περιλαµβανοµένων των συνεισφορών στα διάφορα Ταµεία, 
ανήλθε το 2006 σε £1.024.870  (58,38% του συνόλου των εξόδων λειτουργίας του Συµβουλίου). 
Παρατήρησα ότι ο µεγάλος αριθµός εργατικού προσωπικού (44 άτοµα) και η συνεπακόλουθη ψηλή 
δαπάνη θα πρέπει να προβληµατίσει το Συµβούλιο και θα πρέπει να µελετηθούν τρόποι µείωσης 
της δαπάνης και καλύτερης αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού. 

(β) Όπως ανέφερα στις προηγούµενες Εκθέσεις µου ο Υπουργός Εσωτερικών στις 9.6.2003 
ανακάλεσε τους διορισµούς δύο ειδικευµένων εργατών, οι οποίοι προσλήφθηκαν αντικανονικά, και 
το Συµβούλιο τερµάτισε τις υπηρεσίες τους από τις 18.7.2003. Το Συµβούλιο, χωρίς να 
προκηρυχθούν προσφορές, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την υπογραφή συµφωνίας µίσθωσης 
υπηρεσιών µε τα άτοµα αυτά από 2.9.2003 µέχρι την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου 
∆ικαστηρίου στις προσφυγές που είχαν καταχωρίσει εναντίον του Συµβουλίου. Οι προσφυγές 
απορρίφθηκαν από το Ανώτατο ∆ικαστήριο αλλά το Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της 
µίσθωσης των υπηρεσιών τους µέχρι και την εκδίκαση των εφέσεων που καταχώρισαν. Το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο εξέδωσε την Απόφαση του για τη µια έφεση στις 15.5.2007 µε την οποία 
ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση πάνω σε τυπικό σηµείο και συγκεκριµένα λόγω του ότι ο 
Υπουργός ήταν αναρµόδιος ως προς την ανάκληση των διορισµών.   Αρµοδιότητα για τον έλεγχο 
της νοµιµότητας των αποφάσεων του Συµβουλίου έχει, σύµφωνα µε τους περί Κοινοτήτων 
Νόµους, µόνο ο ΄Επαρχος.  Το ∆ικαστήριο δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της 
υπόθεσης, κατά πόσο δηλαδή οι διορισµοί έγιναν νοµότυπα και σύµφωνα µε τους κανόνες 
χρηστής διοίκησης, υποδεικνύοντας όµως ότι «... κατά την επανεξέταση της υπόθεσης να ληφθεί 
απόφαση όπως ο νόµος ορίζει, για να αποκατασταθεί η νοµιµότητα τόσο διαδικαστικά όσο και επί 
της ουσίας». 

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε να εγκρίνει τους διορισµούς των εν 
λόγω ατόµων αναδροµικά από το 1999, στηριζόµενος στον περί Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού 
∆ικαίου Νόµο του 1999, για να µην προκύψει, όπως ανέφερε,  αδικία σε βάρος τους, ως 
αποτέλεσµα των παραλείψεων της διοίκησης.  Σε επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
εξέφρασα την άποψη ότι τα εν λόγω άτοµα δεν αδικήθηκαν από τις παραλείψεις του Συµβουλίου 
κατά την πρόσληψή τους το 1999, αλλά αντίθετα ευνοήθηκαν και ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο µε τις 
παραλείψεις του καταπάτησε βασικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου (νοµιµότητα, ισότητα, 
αµεροληψία).  Επίσης η απόφαση για διορισµό τους αναδροµικά δεν συνάδει µε το πνεύµα της 
Απόφασης του ∆ικαστηρίου, η οποία στηρίχθηκε στη διαδικασία και όχι στην ουσία της υπόθεσης. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας σε πρόσφατη επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών συµφώνησε ανεπιφύλακτα µε την πιο πάνω θέση µου σηµειώνοντας ότι 
η έφεση πέτυχε πάνω σε τυπικό σηµείο (ότι δηλαδή η ανάκληση έγινε από τον Υπουργό 
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Εσωτερικών αντί από τον ΄Επαρχο) και ότι οι διορισµοί αυτοί καθ’ εαυτοί δεν είχαν κανένα νοµικό 
έρεισµα.  Ανέφερε επίσης ότι ενώ οι επισηµάνσεις έγιναν έγκαιρα τόσο από κρατικούς 
αξιωµατούχους όσο και από το ∆ικαστήριο παρ’ όλα αυτά αντί να εξαφανιστούν οι παρανοµίες και 
να αποκατασταθεί η νοµιµότητα, µε την απόφαση του Υπουργού εδραιώθηκαν και προσδόθηκε σ’  
αυτές νοµιµότητα.  Υπέδειξε περαιτέρω ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση και των δύο 
περιπτώσεων πλήρωσης θέσεων και η διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή και ότι παραλείφθηκε 
προηγουµένως  να γίνει τώρα νόµιµα. 

Εσωτερικός έλεγχος. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει 
αδυναµίες. Αναφέρονται παραδείγµατα: 

(α) Σε έκτακτη επιθεώρηση µετρητών στις 23.10.2007 διαπιστώθηκε ότι αριθµός επιταγών 
συνολικού ποσού £53.434 οι οποίες παραλήφθηκαν µέσω ταχυδροµείου δεν είχαν κατατεθεί στην 
τράπεζα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

(β) Κατά το 2006 έγιναν πληρωµές συνολικού ύψους £39.493 για απλήρωτα τιµολόγια που 
αφορούσαν στην περίοδο 2003-2005 τα οποία δεν παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση του 
Συµβουλίου του 2005. 

Υδατοπροµήθεια. 

(α) Ατιµολόγητο νερό. Το ατιµολόγητο νερό κατά το 2006 ήταν  437 074 κ.µ. δηλαδή 34,55% 
από το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αµαθούντας (κόστος £144.234) και 59 264 κ.µ. δηλαδή 55,32% 
από το Κοινό Σχέδιο Μουταγιάκας (κόστος £19.557).  

(β) Μέτρα για είσπραξη των οφειλών. Το σύνολο των καθυστερήσεων από τέλη ύδατος στις 
31.12.2006 ήταν £340.146. Το Συµβούλιο δεν εφαρµόζει αποτελεσµατικά µέτρα για είσπραξη των 
οφειλών.  Σε µια περίπτωση ξενοδοχείο του οποίου ο υδροµετρητής είναι αποσυνδεδεµένος από 
το 2002 και οφείλει στο Συµβούλιο £4.150, υδροδοτείται από παρακείµενα υποστατικά χωρίς το 
Συµβούλιο να λάβει µέτρα. Εισηγήθηκα όπως ληφθούν µέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων το 
συντοµότερο δυνατόν.  

(γ) Καταναλωτές µε δύο υδροµετρητές.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις στις οποίες το 
Συµβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση δεύτερου υδροµετρητή χωρίς να υπάρχει δεύτερη άδεια 
οικοδοµής για ανέγερση νέου υποστατικού. Με την τακτική αυτή οι καταναλωτές επωφελούνται 
χαµηλότερων τελών ύδατος. 

Ιδιωτικές πινακίδες. Παρατηρήθηκε ότι το Συµβούλιο επιτρέπει την τοποθέτηση ιδιωτικών 
πινακίδων εντός της περιοχής του Κοινοτικού Συµβουλίου  χωρίς την εξασφάλιση έγκρισης 
τοποθέτησης τους και χωρίς την καταβολή δικαιωµάτων σε αντίθεση µε τις πρόνοιες των περί 
∆ιοίκησης και Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισµών του Κοινοτικού Συµβουλίου Αγίου 
Τύχωνα  (Κ.∆.Π. 105/2005).  

Εισηγήθηκα όπως καταγραφούν όλες οι πινακίδες και εφαρµοστούν οι σχετικοί Κανονισµοί. 

Παραλιακός πεζόδροµος - Φάση ∆.  Το πιο πάνω έργο εγκρίθηκε από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού το Μάρτιο 2003 και σύµφωνα µε τα υποβληθέντα σχέδια περιλάµβανε την 
κατασκευή δύο πάρκων και δύο περιπτέρων, µε εκτιµηµένη δαπάνη £418.000.  Το Συµβούλιο 
σύναψε δάνειο για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα αποπληρωθεί κατά 2/3 από την 
Κυβέρνηση. 

Το Φεβρουάριο 2004 το Συµβούλιο προκήρυξε προσφορές για την κατασκευή πέντε περιπτέρων 
και τη συµπλήρωση του αµφιθεάτρου, αντί δύο περιπτέρων και δύο πάρκων, όπως ήταν τα 
εγκριθέντα σχέδια.  Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως στο οποίο στάληκαν οι προσφορές και η 
έκθεση αξιολόγησης για απόψεις, δεν ήγειρε θέµα για την αλλαγή αυτή ούτε και ενηµέρωσε σχετικά 
το Γραφείο Προγραµµατισµού. 
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Τον Ιούλιο 2004 υπογράφηκε συµβόλαιο µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη για ποσό £852.000 
πλέον ΦΠΑ µε χρόνο αποπεράτωσης 16 µήνες, δηλαδή µέχρι τον Οκτώβριο 2005. 

Το έργο αυτό µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ η δαπάνη υπολογίζεται να φθάσει, περίπου, 
£1,1 εκ. πλέον ΦΠΑ.  Τον Ιανουάριο 2008, το Κοινοτικό Συµβούλιο κατόπιν έγκρισης του Γραφείου 
Προγραµµατισµού σύναψε πρόσθετο δάνειο ύψους £500.000 για χρηµατοδότηση του έργου, το 
οποίο επίσης θα αποπληρωθεί κατά 2/3 από την Κυβέρνηση. 

Παρατηρήθηκε ότι η έγκριση από το Γραφείο Προγραµµατισµού δόθηκε µε συνοπτικές διαδικασίες, 
χωρίς να ζητηθούν διευκρινίσεις για τους λόγους που το έργο υπερέβη κατά πολύ τον αρχικό 
προϋπολογισµό. 

Υπόλοιπα δανείων.  Παρατηρήθηκε ότι στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως τηρούνται 
διάφοροι λογαριασµοί µε υπόλοιπα δανείων, τα οποία παρέµειναν αχρησιµοποίητα µετά τη 
συµπλήρωση των πολεοδοµικών έργων για τα οποία συνάφθηκαν, συνολικού ποσού £118.347. 

Εξέφρασα την άποψη ότι τα υπόλοιπα αυτά θα πρέπει να µεταφερθούν έναντι των δανείων που 
αποπληρώνονται κατά 1/3 από το Συµβούλιο και 2/3 από την Κυβέρνηση.  Επίσης το Συµβούλιο 
θα πρέπει να ζητά όπως ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την πρόοδο των έργων 
από το Τµήµα και για τις πληρωµές που γίνονται για το κάθε έργο. 

(ix) Κοινοτικό Συµβούλιο Κοιλανίου. 

Τραπεζικός Λογαριασµός. Παρατηρήθηκε ότι στη Σ.Π.Ε. Ορεινών Θερέτρων Λεµεσού τηρείται 
λογαριασµός όψεως στο όνοµα του Κοινοτικού Συµβουλίου µε  υπόλοιπο στις 31.12.2006 £18.181, 
ο οποίος δεν παρουσιάζεται στις Ετήσιες Εκθέσεις του Συµβουλίου. Στο λογαριασµό αυτό 
κατατέθηκαν το 1996 και 1997 £90.000 και £110.000 αντίστοιχα από δάνεια για αναπτυξιακά έργα 
που σύναψε το Συµβούλιο µε εγγύηση της Κυβέρνησης η οποία ανέλαβε και την αποπληρωµή 
τους.  Τα πιο πάνω ποσά χρησιµοποιήθηκαν για αναπτυξιακά έργα και οι δαπάνες διενεργούνταν 
από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση. 

Εισηγήθηκα όπως το Κοινοτικό Συµβούλιο διερευνήσει τον τρόπο διάθεσης των πιο πάνω ποσών 
και κατά πόσο το υπόλοιπο που παραµένει στο λογαριασµό θα πρέπει να επιστραφεί στην 
Κυβέρνηση. 

(x) Κοινοτικό Συµβούλιο Ύψωνα. 

Πολιτιστικό Κέντρο. Το Συµβούλιο το Μάρτιο 2000 ανέθεσε απευθείας σε αρχιτεκτονικό γραφείο 
την εκπόνηση σχεδίων για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου. Λόγω της καθυστέρησης στην 
προώθηση του έργου, η εκτιµηµένη δαπάνη η οποία αρχικά υπολογίστηκε σε £400.000 
υπερδιπλασιάστηκε και το Συµβούλιο αποφάσισε να  µην προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Το 
Συµβούλιο δαπάνησε £59.800 πλέον ΦΠΑ για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και 
£12.900 για την εκπόνηση διαφόρων µελετών. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο αποφάσισε να µην προχωρήσει 
στην εκτέλεση του έργου µετά από υποδείξεις της Κυβέρνησης λόγω τροποποίησης των σχεδίων 
για συµπερίληψη και κοινοτικών γραφείων. 

(xi) Κοινοτικό Συµβούλιο ∆ροµολαξιάς – Κοινοτικό Συµβούλιο Μενεού. 

Εκκαθάριση υποθέσεων συµπλέγµατος Μενεού και ∆ροµολαξιάς.  Όπως έχει αναφερθεί και 
στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, αρκετά από τα θέµατα που αφορούν στην εκκαθάριση των 
υποθέσεων του διαλυθέντος Συµπλέγµατος Μενεού και ∆ροµολαξιάς, εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε εκκρεµότητα. 

(xii) Κοινοτικό Συµβούλιο Ορµήδειας. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 503

Οφειλή στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).  Στις 31.12.2006 το Συµβούλιο όφειλε στο ΤΑΥ 
£194.113 και στις 31.12.2007 £84.273  (£80.638 το 2005) για αγορά νερού, χωρίς να 
περιλαµβάνονται τόκοι.  Παρατηρήθηκε ότι το Συµβούλιο καθυστερεί την εξόφληση των 
τιµολογίων του ΤΑΥ, µε αποτέλεσµα οι καθυστερηµένες οφειλές πέραν των 90 ηµερών να 
επιβαρύνονται µε τόκο. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι στο άµεσο µέλλον θα γίνει 
προσπάθεια έγκαιρης πληρωµής των πιο πάνω λογαριασµών. 

Υπερβάσεις.   Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ύψους £196.403 το έτος 2006 και £246.483 το έτος 
2007 αντίστοιχα, σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού, σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 20% των 
προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων ποσών, ή ήταν χωρίς πρόνοια, χωρίς να εξασφαλιστεί η 
έγκριση του Επάρχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 της νοµοθεσίας. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου, οι υπερβάσεις οφείλονται σε 
πληρωµές που κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν για αναπτυξιακά έργα,  έργα πρωταρχικής σηµασίας 
όπως αγορά σαρώθρου και άλλα βελτιωτικά έργα. 

Ατιµολόγητο νερό.  Το ατιµολόγητο νερό για τα έτη 2006 και 2007 ήταν 39,1% και 41,7% 
αντίστοιχα.  Εισηγήθηκα όπως διερευνηθούν οι λόγοι της σηµαντικής αυτής απώλειας και ληφθούν 
όλα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι γίνεται καθηµερινή προσπάθεια για 
µείωση της απώλειας νερού και ότι ήδη εντοπίστηκαν αρκετοί αγωγοί που είχαν απώλεια και 
επισκευάστηκαν. Μου ανέφερε επίσης ότι το πρόβληµα φαίνεται να αντιµετωπίζεται µόνο µε τη 
µέθοδο της αυτόµατης καταγραφής µετρητών νερού καθώς και εγκατάστασης συστήµατος ελέγχου 
του δικτύου µε τη µέθοδο τηλεµετρίας και ότι, για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο ζήτησε πρόσφατα 
προσφορές από συγκεκριµένο οίκο, σε συνεργασία και µε την Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας. 

Ενστάσεις (προσφυγές) φορολογουµένων κατά αποφάσεων του Συµβουλίου.  Έχει 
επισηµανθεί ότι προσφυγές κατά αποφάσεων για επιβολή ή καταλογισµό από το Συµβούλιο 
οποιουδήποτε ποσού υποβάλλονται, εξετάζονται και απαντώνται από το Συµβούλιο ενώ, σύµφωνα 
µε τις πρόνοιες του άρθρου 106 των περί Κοινοτήτων Νόµων τέτοιες προσφυγές υποβάλλονται 
γραπτώς στον Έπαρχο, ο οποίος εφόσον διαπιστώνει ότι η απόφαση του Συµβουλίου είναι 
αντίθετη µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, ανακαλεί ή τροποποιεί την προσβαλλόµενη απόφαση. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι όλες οι ενστάσεις πλέον θα 
εξετάζονται από τον ΄Επαρχο Λάρνακας, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και Κανονισµούς. 

Τέλη ενοικίασης υποστατικών ή άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Οι περί ∆ιοίκησης των Τοπικών 
Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισµοί του Συµβουλίου (Κ.∆.Π.102/2003), Κανονισµός 235, προβλέπουν 
την επιβολή του πιο πάνω τέλους σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 5% του ενοικίου το οποίο 
εισπράττεται κάθε χρόνο. 

Παρατηρήθηκε ότι το Συµβούλιο δεν πήρε απόφαση για καθορισµό του ύψους του ποσοστού του 
ενοικίου το οποίο θα εισπράττεται κάθε χρόνο και ούτε προχώρησε στην επιβολή του πιο πάνω 
τέλους. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου, από το φορολογικό έτος 2008 
τέθηκε σε εφαρµογή ο Κανονισµός για επιβολή των πιο πάνω τελών από το Κοινοτικό Συµβούλιο. 

Είσπραξη φορολογιών µέσω τραπεζών.  Το Συµβούλιο, πέραν του τρεχούµενου λογαριασµού 
που τηρεί στη Σ.Π.Ε. Ορµήδειας, µέσω του οποίου διενεργεί τις πληρωµές του, τηρεί 
λογαριασµούς και σε τρεις εµπορικές τράπεζες, µέσω των οποίων εισπράττονται από τους 
φορολογουµένους και τους καταναλωτές νερού τα οφειλόµενα ποσά.  Οι αναλήψεις από τις πιο 
πάνω εµπορικές τράπεζες γίνονται µε επιταγές που εκδίδονται προς το Συµβούλιο, ή µε 
τραπεζική µεταφορά στην περίπτωση της Σ.Π.Ε. Ορµήδειας. 
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Παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω τραπεζικοί λογαριασµοί δεν αναγνωρίζονται ως µέρος του 
λογιστικού συστήµατος του Συµβουλίου και δεν τηρούνται στοιχεία συµφιλίωσης των αναλήψεων 
µε τα αποκόµµατα των ειδοποιήσεων, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα 
των εισπράξεων. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι τραπεζικοί λογαριασµοί 
αποτελούν πλέον µέρος του λογιστικού συστήµατος του Κοινοτικού Συµβουλίου και ότι τώρα οι 
εισπράξεις µεταφέρονται απευθείας στον τρεχούµενο λογαριασµό και φυλάγονται τα αποκόµµατα 
των ειδοποιήσεων µαζί µε τις σχετικές καταστάσεις των τραπεζών για επιβεβαίωση της ορθότητας 
των εισπράξεων. 

(xiii) Κοινοτικό Συµβούλιο Έµπας. 

Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Κατά τα έτη 2004 και 2005 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στα 
διάφορα Κονδύλια του Προϋπολογισµού πέραν του 20% των σχετικών κονδυλίων, χωρίς την εκ 
των προτέρων έγκριση του Επάρχου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 64 των περί 
Κοινοτήτων Νόµων. 

(xiv) Κοινοτικό Συµβούλιο Κάθηκα. 

Εγκρίσεις Προϋπολογισµού.  Οι Προϋπολογισµοί του Συµβουλίου για τα έτη 2005 και 2006 
εγκρίθηκαν εµπρόθεσµα από το Συµβούλιο αλλά δεν υποβλήθηκαν στον Έπαρχο για έγκριση, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο  64(3) των περί Κοινοτήτων Νόµων.  

(xv) Κοινοτικό Συµβούλιο Κελοκεδάρων. 

Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Κατά το έτος 2005 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στα διάφορα 
Κονδύλια του Προϋπολογισµού πέραν του 20% των σχετικών Κονδυλίων ύψους £16.407, χωρίς 
την εκ των προτέρων έγκριση του Επάρχου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 64 των περί 
Κοινοτήτων Νόµων. 

Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας.  Η είσπραξη των καθυστερήσεων για τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας 
γινόταν µε προσεπιβάρυνση 5% αντί 25% που καθορίζεται στο άρθρο 99 των περί Κοινοτήτων 
Νόµων.   Επιπρόσθετα, η προσεπιβάρυνση δεν υπολογιζόταν για εισπράξεις που γίνονταν µετά τις 
30 Ιουνίου,  όπως   προνοείται   στο  άρθρο 78  του Νόµου, αλλά για όσες γίνονταν µετά τις 31 
∆εκεµβρίου. 

(xvi) Κοινοτικό Συµβούλιο Κισσόνεργας. 

Έλεγχος λογαριασµών για τα έτη 2004, 2005 και 2006.  Ο τελευταίος έλεγχος που διενεργήθηκε 
σε λογαριασµούς του Συµβουλίου ήταν για το έτος 2003.  Ο έλεγχος των λογαριασµών για τα έτη 
2004, 2005 και 2006 δεν κατέστη δυνατός καθότι οι λογαριασµοί για τα έτη αυτά δεν ετοιµάστηκαν.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 70(3) των περί Κοινοτήτων Νόµων, µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους και 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους, ετοιµάζονται οι τελικοί 
λογαριασµοί από το Συµβούλιο.  Με επιστολή µου ηµερ. 7.1.2008, υπέδειξα στο Συµβούλιο ότι οι 
λογαριασµοί πρέπει να ετοιµάζονται έγκαιρα, µε σκοπό την ενηµέρωση του Συµβουλίου και τον 
έγκαιρο έλεγχό τους.  Τούτο συµβάλλει στον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν λαθών ή παραλείψεων µε 
σκοπό τη λήψη διορθωτικών µέτρων, όσο το δυνατόν ενωρίτερα. 

Στις 17.10.2008 ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι οι λογαριασµοί για τα έτη 2004 και 2005 έχουν 
ετοιµαστεί, ενώ οι λογαριασµοί για το έτος 2006 αναµένεται να ετοιµαστούν εντός δύο εβδοµάδων. 

(xvii) Κοινοτικό Συµβούλιο Τάλας. 

Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Κατά το 2005 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στα διάφορα Κονδύλια 
του Προϋπολογισµού πέραν του 20% των σχετικών Κονδυλίων ύψους £37.332, χωρίς την εκ των 
προτέρων εξασφάλιση έγκρισης του Επάρχου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 64 των περί 
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Κοινοτήτων Νόµων.   Σε αυτές περιλαµβάνονται και δαπάνες για τις οποίες δεν έγινε οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στον Προϋπολογισµό του έτους. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι εκ παραδροµής δεν εξασφαλίστηκε η 
έγκριση του Επάρχου. 

5.30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
Η Κεντρική Υπηρεσία λειτουργεί υπό την ευθύνη, εποπτεία και συντονισµό του Επάρχου.  Σε κάθε 
Επαρχία λειτουργεί Κεντρική Υπηρεσία Κοινοτικών Συµβουλίων, σκοπός της οποίας είναι η 
παροχή υπηρεσιών στα Συµβούλια.  Η λειτουργία της Υπηρεσίας από το 2002 ρυθµίζεται µε 
Κανονισµούς και οι δαπάνες λειτουργίας της επιχορηγούνται από το Κράτος κατά ποσοστό που 
δεν υπερβαίνει το 50%.  Η Κεντρική Υπηρεσία κάθε Επαρχίας οφείλει να τηρεί λογαριασµούς και 
στο τέλος του χρόνου να τους υποβάλλει για έλεγχο στην Υπηρεσία µου. 

Από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των Κοινοτικών Συµβουλίων παρατηρούνται λάθη 
και αδυναµίες στην οικονοµική διαχείρισή τους.  Η  Κεντρική Υπηρεσία θα πρέπει να ασκεί πιο 
ουσιαστικό έλεγχο για βελτίωση στον τοµέα αυτό.  Εισηγήθηκα την ενίσχυση των Κεντρικών 
Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συµβουλίων µε προσωπικό κατάλληλα καταρτισµένο, για παροχή 
συµβουλευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών στα Κοινοτικά Συµβούλια, πάνω σε θέµατα που 
αφορούν σε όλες τις δραστηριότητές τους όπως, καταρτισµός και εκτέλεση Προϋπολογισµών,  
επιβολή και είσπραξη φορολογιών, ετοιµασία ετήσιων εκθέσεων, µισθοδοσία προσωπικού, 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα,  διαδικασίες προσφορών και άλλα.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η 
εποπτεία που ασκείται από την Κεντρική Υπηρεσία µέσω του ελέγχου των πρακτικών των 
Συµβουλίων δεν είναι αποτελεσµατική.  Η σχετική νοµοθεσία δεν προβλέπει µέτρα στις 
περιπτώσεις που λαµβάνονται αποφάσεις ή γίνονται πράξεις που δεν είναι νοµότυπες και 
εισηγήθηκα την εισαγωγή σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων προς αντιµετώπιση της αδυναµίας 
αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ 6 - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

6.1 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής για το 2007 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £1.599.215, σε σύγκριση µε £849.095 κατά το 2006. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα της Αρχής από λειτουργικές δραστηριότητες και από χρηµατοδοτικά 
έσοδα ανήλθαν το 2007 σε £13.949.946, σε σύγκριση µε £11.876.146 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £2.073.800  ή ποσοστό 17,5%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εσόδων από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού (£1.458.201) και από τα Ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (£531.370). 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα της Αρχής κατά το 2007 ανήλθαν σε £12.350.731, σε σύγκριση µε 
£11.027.051 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £1.323.680 ή ποσοστό 12%, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση στις δαπάνες για προγράµµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
(£1.300.202).  

(δ) ∆ιοικητικά και λειτουργικά έξοδα.  Τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα της Αρχής για το 
2007 ανήλθαν στα £4.174.450, σε σύγκριση µε £4.143.088 για το 2006, δηλαδή παρουσίασαν 
αύξηση £31.362 ή ποσοστό 0,76%.  

Τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούν µε το 29,9% των συνολικών εσόδων για το 2007, 
σε σύγκριση µε 34,9% το 2006 και οι δαπάνες για προγράµµατα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναµικού, οι οποίες ανήλθαν κατά το 2007 σε £8.175.517, αντιστοιχούν µε το 58,6% των εσόδων, 
σε σύγκριση µε £6.875.315 ή ποσοστό 57,9% για το 2006. Εξέφρασα τη γνώµη ότι το ποσοστό 
των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων είναι ψηλό και εισηγήθηκα όπως καταβληθούν 
προσπάθειες για περαιτέρω µείωσή τους. 

Προσωπικό.  Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε η Αρχή κατά 
τα έτη 2007 και 2006, µαζί µε το ανάλογο κόστος: 

 2007  2006 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιµοι 79  78 

Έκτακτοι 13  12 

 92  90 

Εργατικό προσωπικό:    
Τακτικοί 1  1 

Σύνολο 93  91 

∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα 
και εργοδοτικές εισφορές: 

£  £ 

Υπαλληλικό προσωπικό 3.335.997  3.324.567 

Εργατικό προσωπικό 9.084  8.829 

Σύνολο 3.345.081  3.333.396 
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Μέσος όρος αποδοχών:    

Υπαλληλικό προσωπικό 36.261  36.940 

Εργατικό προσωπικό 9.084  8.829 

Οι οργανικές θέσεις της Αρχής στις 31.12.2007 ήταν 96, από τις οποίες οι 17 ήταν κενές.  Η Αρχή 
απασχολούσε επίσης, µε αγορά υπηρεσιών 8 άτοµα κατά διαστήµατα και 4 άτοµα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2007, µε σύνολο δαπάνης £63.399. 

Ταµειακά διαθέσιµα. Στις 31.12.2007 τα ταµειακά διαθέσιµα της Αρχής ανέρχονταν σε £21 εκ., σε 
σύγκριση µε £19,1 εκ. το 2006.  Το ποσό αυτό αποτελείται από µετρητά και καταθέσεις σε 
τράπεζες ύψους £17,5 εκ. και από επενδύσεις (Κρατικά Ονοµαστικά Χρεώγραφα Αναπτύξεως) 
ύψους £3,5 εκ.   

Σηµειώνεται ότι µε την υιοθέτηση από την Αρχή κατά το τρέχον έτος του ∆ιεθνούς Προτύπου 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Αρ. 19, σε σχέση µε το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων 
στους Υπαλλήλους της Αρχής, έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά το ύψος των ταµειακών διαθεσίµων 
στις 31.12.2007, καθότι ποσό ύψους £5.144.158, που στις οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής στις 
31.12.2006 παρουσιαζόταν ξεχωριστά ως ποσό διαθέσιµο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων, στις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 παρουσιάζεται κάτω από τα ταµειακά 
διαθέσιµα της Αρχής.  Παράλληλα, στον Ισολογισµό της Αρχής στις 31.12.2007, παρουσιάζεται ως 
υποχρέωση προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων ποσό ύψους £10.480.000, το οποίο 
προέκυψε µετά από αναλογιστική µελέτη που διεξήχθη το Μάιο του 2008.  Σηµειώνεται ότι η Αρχή 
έχει αναγνωρίσει την πιο πάνω υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007, µέσω 
του συσσωρευθέντος αποθεµατικού, σύµφωνα και µε τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ. 19. 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Οι δαπάνες για προγράµµατα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναµικού, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω, ανήλθαν σε £8.175.517, σε σύγκριση µε 
£6.875.315 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £1.300.202 ή ποσοστό 18,9% και 
αποτελούσαν το 66,2% των συνολικών εξόδων. 

 2007  2006 
 £  £ 
Προγράµµατα Αρχικής Κατάρτισης 995.749  901.743 

Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης 5.599.982  5.599.996 

Πρότυπα Επαγγελµατικών Προσόντων 2.567  3.232 

Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για 
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού 271.363  261.410 

Ενίσχυση της Υποδοµής Κατάρτισης 58.926  80.699 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Συντελεστών Παροχής 
Κατάρτισης  24.615  - 

Σχέδια Συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο 1.222.315  28.235 

Σύνολο 8.175.517  6.875.315 

 

Έγκριση Προϋπολογισµού. Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2007 υποβλήθηκε στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 24.5.2006, εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
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Συµβούλιο στις 18.10.2006 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάµει του άρθρου 3 
των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων.   

Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις 29.12.2006 (Νόµος 52(ΙΙ)/2006). 

Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης- Πολυεπιχειρησιακά – Συνήθη και Ζωτικής 
Σηµασίας στην Κύπρο. 

Προγράµµατα που αποσύρθηκαν ή ακυρώθηκαν από τα ίδια τα Ιδρύµατα.  Για το α΄ εξάµηνο 
του 2007, από τα 922 Πολυεπιχειρησιακά Προγράµµατα - Συνήθη και Ζωτικής Σηµασίας στην 
Κύπρο, που εγκρίθηκαν από το Γενικό ∆ιευθυντή, τα 359 ή ποσοστό 39% (42% για το α΄ εξάµηνο 
του 2006) ακυρώθηκαν από τα ίδια τα Ιδρύµατα, ενώ 56 προγράµµατα αποσύρθηκαν πριν από 
την τελική τους έγκριση. 

Για το β΄ εξάµηνο του 2007, από τα 901 εγκριθέντα προγράµµατα, τα 358 ή ποσοστό 40% (38% 
για το β΄ εξάµηνο του  2006) ακυρώθηκαν από τα Ιδρύµατα, ενώ 29 προγράµµατα αποσύρθηκαν 
πριν από την τελική τους έγκριση.  

Με στόχο τον περιορισµό του διοικητικού κόστους της Αρχής  για την καταχώριση, αξιολόγηση και 
έγκριση των διαφόρων προγραµµάτων, τα οποία τελικά ακυρώνονται, επανέλαβα την εισήγησή 
µου όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο της καταβολής σχετικού τέλους κατά την υποβολή της αίτησης 
για έγκριση προγράµµατος. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε, µεταξύ άλλων, ότι η ακύρωση ή απόσυρση κάποιων προγραµµάτων 
θεωρείται φυσιολογική, εφόσον υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό υλοποίησης των 
προγραµµάτων, οι οποίοι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τα ίδια τα Ιδρύµατα ή την Αρχή, όπως 
η ύπαρξη ικανοποιητικού ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, η προσφορά αριθµού 
προγραµµάτων για το ίδιο θέµα από διάφορα Ιδρύµατα µέσα στο ίδιο εξάµηνο και γενικότερα η 
εκάστοτε επικρατούσα κατάσταση στην οικονοµία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.  Μου 
ανέφερε ωστόσο ότι θα µελετήσει διαδικασίες και προϋποθέσεις που να διευκολύνουν και όχι να 
είναι αποθαρρυντικές για την εφαρµογή προγραµµάτων, ενώ παράλληλα θα συµβάλλουν και στον 
περιορισµό του διοικητικού κόστους. 

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι εφαρµογής προγραµµάτων.  Κατά το έτος 2007 διενεργήθηκαν 111 
αιφνιδιαστικές επισκέψεις από λειτουργούς της Αρχής, για έλεγχο της εφαρµογής 108 
προγραµµάτων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,8% των εγκριθέντων προγραµµάτων, σε σύγκριση 
µε 157 αιφνιδιαστικές επισκέψεις το 2006 ή ποσοστό 2,6% των εγκριθέντων προγραµµάτων. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο των 108 προγραµµάτων, 12 προγράµµατα ή 
ποσοστό 11% δεν εφαρµόζονταν και 7 προγράµµατα ή ποσοστό 6,5% εφαρµόζονταν µε 
σηµαντικές αλλαγές στις εγκριθείσες προδιαγραφές, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της 
Αρχής. 

Όπως  ανέφερα και στις  προηγούµενες Εκθέσεις  µου, το χαµηλό ποσοστό ελέγχων, σε 
συνδυασµό µε το ψηλό ποσοστό των προγραµµάτων που δεν εφαρµόζονται, αλλά και το γεγονός 
ότι δεν λαµβάνονται συνήθως αυστηρά µέτρα εναντίον των επιχειρήσεων που παραβαίνουν τους 
όρους έγκρισης των προγραµµάτων,  δηµιουργεί αυξηµένες ανησυχίες για την πιθανότητα  
εξαπάτησης της Αρχής µε ψευδείς δηλώσεις. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν  το µοναδικό εργαλείο που έχει η Αρχή για 
την επιβεβαίωση της υλοποίησης ενός προγράµµατος, µε βάση τους εγκριθέντες όρους, 
δεδοµένου µάλιστα ότι οι αιτήσεις για την καταβολή χορηγήµατος υποβάλλονται µετά τη λήξη του 
προγράµµατος και εποµένως η διεξαγωγή τους καθίσταται ουσιαστικής σηµασίας για τη σωστή 
διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της Αρχής. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι προωθεί νέα διαδικασία σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή των ελέγχων, η 
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οποία, µεταξύ άλλων, προνοεί για αύξηση του αριθµού τους, τυχαία δειγµατοληψία και διεξαγωγή 
των ελέγχων και από ανεξάρτητους συνεργάτες της Αρχής.  Μου ανέφερε επίσης ότι για το σκοπό 
αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύναψης σύµβασης για αγορά υπηρεσιών. 

Θα ήθελα ωστόσο να επισηµάνω ότι η ίδια πιο πάνω θέση εκφράζεται από την Αρχή εδώ και 
µερικά χρόνια, χωρίς όµως, µέχρι σήµερα, να έχουν αυξηθεί οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που 
διεξάγονται από λειτουργούς της Αρχής και χωρίς, µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης, να 
είχαν προκηρυχθεί οι προσφορές για την αγορά υπηρεσιών. 

Καταβολή ενισχύσεων για προγράµµατα που οργανώνονται από Εργοδοτικές και 
Εργατικές Οργανώσεις.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις  µου,  οι ενισχύσεις που 
καταβλήθηκαν στις Εργοδοτικές και Εργατικές Οργανώσεις, οι οποίες, βάσει νοµοθεσίας, 
εκπροσωπούνται µε µέλη τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, ανέρχονται, για τα τελευταία 9 
χρόνια, στο ποσό των £4.874.251 και ενώ αποτελούν κατά µέσο όρο το 3,5% του συνόλου των 
Ιδρυµάτων Κατάρτισης, απορροφούν επιχορηγήσεις µε ποσοστό περίπου 23% του συνόλου των 
επιχορηγήσεων σε Ιδρύµατα. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, εφόσον η συµµετοχή των εκπροσώπων Εργοδοτικών και Εργατικών 
Οργανώσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προβλέπεται στον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού Νόµο και κρίνεται από την Αρχή ότι είναι επιβεβληµένη, θα έπρεπε να προβληµατίσει 
σοβαρά την Αρχή η δραστηριοποίηση των Οργανώσεων αυτών στους τοµείς δραστηριοτήτων της 
Αρχής, οι οποίες λαµβάνουν µέρος στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική χορηγιών και όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Σχεδίων της Αρχής. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε γνωµάτευση της νοµικού της συµβούλου, το γεγονός ότι 
οι Εργοδοτικές και Εργατικές Οργανώσεις εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δεν 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό των εν λόγω Οργανώσεων από τη διοργάνωση προγραµµάτων 
κατάρτισης µε επιχορήγηση της Αρχής.  Θα ήθελα ωστόσο να παρατηρήσω ότι το θέµα που 
εγείρεται δεν είναι νοµικό αλλά δεοντολογικό. 

Σχέδιο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για µικροµεσαίες επιχειρήσεις – Ενδεχόµενη 
κατάχρηση του Σχεδίου µε υπερτιµολογήσεις µελετών.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή  µου 
για το 2005 και 2006,  σύµφωνα µε το Σχέδιο, η Αρχή επιχορηγούσε µέχρι και το 50% του κόστους 
των συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονταν από συµβούλους, µε ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης £4.500 για επιχειρήσεις που απασχολούν πέραν των 20 ατόµων.  Από έλεγχο της 
Υπηρεσίας µου φαίνεται να γινόταν υπερτιµολόγηση των δικαιούχων Κοινοτικών Συµβουλίων και 
∆ήµων από πλευράς των συµβούλων, µε αποτέλεσµα το ποσό της χορηγίας που καταβαλλόταν 
στους δικαιούχους να υπερέβαινε σηµαντικά το ποσό της χορηγίας που θα έπρεπε να 
καταβαλλόταν και να αποτελούσε το 100% του πραγµατικού κόστους της µελέτης, αντί µέχρι και το 
50% που προέβλεπε το Σχέδιο.  Για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις που διερευνήθηκαν και που 
αφορούν σε 3 Κοινοτικά Συµβούλια και ένα ∆ήµο που εξασφάλισαν υπηρεσίες από µια 
συγκεκριµένη εταιρεία, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνθηκαν µε οποιοδήποτε ποσό. 

Σε σχετική µου επιστολή προς την Αρχή επισήµανα ότι το ύψος των χρεώσεων της εταιρείας για 
εκπόνηση των µελετών στις πιο πάνω περιπτώσεις, φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε το ύψος της 
επιχορήγησης που θα δικαιούτο το κάθε Κοινοτικό Συµβούλιο/∆ήµος και όχι µε το πραγµατικό 
κόστος, ότι η Αρχή φαίνεται να αδυνατεί να ελέγξει ή/και να εξακριβώσει την ορθότητα του κόστους 
των µελετών και ότι δεν φαίνεται να είναι σε θέση να εξακριβώνει κατά πόσο οι αιτήσεις που της 
υποβάλλονται για συµµετοχή στο πιο πάνω Σχέδιο είναι δικαιολογηµένες. 

Λόγω της σοβαρότητας των πιο πάνω, εισηγήθηκα τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων 
µελετών τόσο του υπό αναφορά συµβούλου, όσο και όλων των άλλων συµβούλων, και τη λήψη 
των ενδεικνυόµενων µέτρων εναντίον των τυχόν παρανοµούντων συµβούλων ή/και επιχειρήσεων 
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που επιχορηγήθηκαν και το θέµα παραπέµφθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για τη 
λήψη οποιωνδήποτε µέτρων ήθελε κρίνει ενδεδειγµένα. 

Σηµειώνεται ότι, µετά από παράκληση της Αρχής, η Υπηρεσία µου συνέλεξε στοιχεία από άλλους 3 
∆ήµους και 10 Κοινοτικά Συµβούλια, που συµµετείχαν στο πιο πάνω Σχέδιο κατά την περίοδο 
31.8.1998-21.9.2004, σύµφωνα µε τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, φαίνεται, εκ πρώτης 
όψεως, ότι γινόταν υπερτιµολόγηση από την πιο πάνω αναφερόµενη εταιρεία συµβούλων.  Τα 
στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν στις 26.2.2007 στην Αρχή και στο Γενικό Εισαγγελέα για περαιτέρω 
διερεύνηση. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 27.11.2006, 
τερµατίστηκε η λειτουργία του Σχεδίου από 31.12.2006.  Με πληροφόρησε επίσης ότι προχώρησε 
στη λήψη µέτρων κατά παντός υπευθύνου και στην τροχοδρόµηση ενεργειών προς ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ότι, σε συνεννόηση µε τη Νοµική Υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας, οι υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνοµία. 

Ίδρυση ειδικών Ταµείων από οργανωτές προγραµµάτων κατάρτισης για κάλυψη του 
µέρους του δικαιώµατος συµµετοχής που πρέπει να καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις για 
συµµετοχή εργοδοτουµένων τους σε προγράµµατα κατάρτισης.  Όπως ανέφερα και στην 
προηγούµενη  Έκθεσή  µου, σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Αρχής, ηµερ. 17.4.2006, ενόψει της λειτουργίας από την ΟΕΒ ειδικού Ταµείου για ενθάρρυνση 
της συµµετοχής στελεχών των επιχειρήσεων-µελών της στα προγράµµατα κατάρτισης που 
διοργανώνει και τα οποία εµπίπτουν στο Σχέδιο των Πολυεπιχειρησιακών Προγραµµάτων 
Συνεχιζόµενης Κατάρτισης – Ζωτικής Σηµασίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως 
αποδεχθεί τη διευθέτηση  για κάλυψη του ποσού του δικαιώµατος συµµετοχής που πρέπει να 
πληρώσουν οι επιχειρήσεις και το οποίο αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της επιχορήγησης της Αρχής 
και του δικαιώµατος συµµετοχής, από ειδικά Ταµεία Ιδρυµάτων/Οργανισµών, οι πόροι των οποίων 
προέρχονται από προκαταβολές ή συνδροµές των επιχειρήσεων–µελών των εν λόγω  
Ιδρυµάτων/Οργανισµών. 

Ανέφερα στην Αρχή ότι η πιο πάνω απόφαση έχει ως αποτέλεσµα: 

(α) Να καταβάλλεται µεγαλύτερη επιχορήγηση στο Ίδρυµα/Οργανισµό, αφού, για σκοπούς 
υπολογισµού του χορηγήµατος, λαµβάνεται υπόψη ως επιλέξιµο κόστος ολόκληρο το ποσό του 
δικαιώµατος συµµετοχής,  στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και ποσό το οποίο δεν καταβάλλεται από 
τις επιχειρήσεις. 

(β) Να µη θεωρείται ως έκπτωση στο δικαίωµα συµµετοχής το ποσό που  έπρεπε να 
πληρώσουν οι επιχειρήσεις για συµµετοχή των εργοδοτουµένων τους και το οποίο πληρώνουν οι 
οργανωτές των προγραµµάτων. 

(γ) Να µην επιβαρύνεται η επιχείρηση µε κανένα κόστος για τη συµµετοχή εργοδοτουµένων της 
σε προγράµµατα που διοργανώνουν τα Ιδρύµατα/Οργανισµοί. 

Εξέφρασα επίσης την άποψη ότι το ποσό που καλύπτεται από τα Ειδικά Ταµεία των οργανωτών 
δεν µπορεί να θεωρείται δαπάνη του εργοδότη για τον πιο πάνω σκοπό και έθεσα το ερώτηµα 
κατά πόσο η συζήτηση και η λήψη τέτοιας απόφασης, µε παρόντες εκπροσώπους των 
οργανώσεων στις οποίες λειτουργούν τα πιο πάνω Ταµεία και οι οποίες εκπροσωπούνται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα µπορούσε να θεωρηθεί δεοντολογικά ορθή. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της πρακτικής 
αυτής, αφού, σύµφωνα µε τη θέση τόσο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, όσο και της 
νοµικού συµβούλου της Αρχής, δεν αντίκειται στη νοµοθεσία. 

Σε ό,τι αφορά στο θέµα της παρουσίας εκπροσώπων των Οργανώσεων, στις οποίες λειτουργούν 
τα πιο πάνω Ταµεία και οι οποίες εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής κατά τη 
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συζήτηση και λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Αρχή µε πληροφόρησε ότι η συζήτηση αφορούσε 
σε ευρύτερο θέµα πολιτικής και έγκρισης Σχεδίων και όχι σε έγκριση συγκεκριµένων 
προγραµµάτων των Οργανώσεων αυτών.  Ανεξαρτήτως όµως αν η συζήτηση αφορούσε στο 
γενικό θέµα πολιτικής, κατά τη γνώµη µου, εξακολουθεί να τίθεται θέµα δεοντολογίας. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι οι απόψεις µου για το θέµα αυτό θα τεθούν υπόψη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σε επόµενη συνεδρία του. 

Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων για καταβολή χορηγήµατος, σε σχέση µε 
Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα κατάρτισης στην Κύπρο.   Όπως ανέφερα και στην 
προηγούµενη  Έκθεσή  µου, στη συνεδρία του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, ηµερ. 3.4.2006, 
αποφασίστηκε όπως, για τα πιο πάνω προγράµµατα, όταν ελλείπουν στοιχεία από το 
παρουσιολόγιο ή ακόµα και όταν δεν έχει υποβληθεί το παρουσιολόγιο µαζί µε την αίτηση για 
καταβολή χορηγήµατος,  παραχωρείται προθεσµία ενός µηνός για την υποβολή νέου 
παρουσιολογίου, πλήρως συµπληρωµένου και υπογραµµένου από όλα τα µέρη, ανεξάρτητα από 
την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή χορηγήµατος. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι, µε την πιο πάνω απόφαση ανατρέπεται η γνωστοποιηµένη σε όλους 
πολιτική της Αρχής, όσον αφορά στις προϋποθέσεις για καταβολή χορηγήµατος, σύµφωνα µε τις 
οποίες για να καταστεί δυνατή η καταβολή του χορηγήµατος θα πρέπει να υποβάλλονται, µαζί µε 
την αίτηση, σωστά συµπληρωµένα όλα τα έντυπα/δικαιολογητικά  µέσα στα προκαθορισθέντα 
χρονικά πλαίσια. 

Έχοντας υπόψη ότι το παρουσιολόγιο αποτελεί πολύ σηµαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την 
καταβολή του χορηγήµατος, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται κατά το χρόνο εφαρµογής του 
προγράµµατος και όχι εκ των υστέρων, εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί η πιο πάνω απόφαση. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι το θέµα θα επανεξεταστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια 
της αναθεώρησης του Σχεδίου, το οποίο λήγει στις 31.12.2008 µετά την εξάµηνη παράταση που 
δόθηκε από τον ΄Εφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επίπεδο επιχορήγησης προγραµµάτων.  Σύµφωνα µε την υφιστάµενη πολιτική χορηγιών, 
επιτρέπεται η έγκριση προγραµµάτων  κατάρτισης σε τρία διαφορετικά επίπεδα.  Το κάθε 
επίπεδο σχετίζεται  µε το δικό του µέγιστο ωριαίο ποσό  επιχορήγησης.  Ο καθορισµός του 
επιπέδου έγκρισης του προγράµµατος, σύµφωνα µε την προκαθορισµένη ∆ιαδικασία Εξέτασης 
Προγραµµάτων, είναι συνάρτηση του περιεχοµένου του προγράµµατος και του επιπέδου 
ιεραρχίας των υποψηφίων για συµµετοχή.   Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις που στο πρόγραµµα 
συµµετέχουν άτοµα από διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας, τότε η επιλογή του επιπέδου έγκρισης 
είναι αυτή που συνάδει µε το πιο χαµηλό επίπεδο των συµµετεχόντων.  Στην περίπτωση που στο  
πρόγραµµα υπάρχουν  θέµατα ανάµικτου επιπέδου, τότε το  πρόγραµµα τοποθετείται στο πιο 
χαµηλό επίπεδο έγκρισης, ανάλογα µε το επίπεδο των συµµετεχόντων. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι, η έγκριση προγραµµάτων σε τρία διαφορετικά επίπεδα περιπλέκει τόσο 
τη διαδικασία έγκρισης, όσο και τη διαδικασία εξέτασης για καταβολή χορηγήµατος, αφού για να 
αξιολογηθεί το περιεχόµενο του  προγράµµατος και το επίπεδο ιεραρχίας των υποψηφίων για 
συµµετοχή, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάρα πολλοί παράγοντες, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση του διοικητικού κόστους. Επιπρόσθετα, υπεισέρχεται αναµφίβολα και ο υποκειµενικός 
παράγοντας, αφού ο καθορισµός του επιπέδου επιχορήγησης είναι συνάρτηση των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη το γεγονός ότι το ποσό µε το οποίο θα επιχορηγηθεί το Ίδρυµα 
Κατάρτισης ή η επιχείρηση, αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το επίπεδο που θα καθοριστεί, 
καθώς επίσης και ότι εντοπίστηκαν αρκετά προβλήµατα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
εισηγήθηκα όπως, στο πλαίσιο της αναθεώρησης και του επανασχεδιασµού όλων των Σχεδίων, 
µελετηθεί το ενδεχόµενο κατάργησης του επιπέδου επιχορήγησης. 
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Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 13.10.2008 τη διατήρηση 
των τριών επιπέδων επιχορήγησης και ότι παράλληλα έδωσε οδηγίες για διατύπωση ξεκάθαρων 
κριτηρίων για καθορισµό του κάθε επιπέδου στους Οδηγούς Πολιτικής και ∆ιαδικασιών που θα 
ετοιµαστούν για τα εν λόγω Σχέδια, απόφαση η οποία, κατά τη γνώµη µου, θα περιπλέξει ακόµη 
περισσότερο τόσο τη διαδικασία έγκρισης, όσο και τη διαδικασία εξέτασης για καταβολή 
χορηγήµατος. 

Προγράµµατα κατάρτισης ιδιωτικών Ιδρυµάτων. 

(α) Από δειγµατοληπτικό έλεγχο προγραµµάτων κατάρτισης συγκεκριµένου Ιδρύµατος, στο 
οποίο καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007 χορηγήµατα συνολικού ύψους £173.403 για 
προγράµµατα που εφάρµοσε, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Καταλληλότητα συµµετεχόντων σε προγράµµατα.  Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις για 
καταβολή χορηγήµατος, για να καταστεί δυνατή η καταβολή χορηγήµατος, θα πρέπει τα 
καθήκοντα και η θέση του συγκεκριµένου εργοδοτουµένου στην επιχείρηση να συνάδουν µε την 
περιγραφή των ατόµων στα οποία απευθύνεται το πρόγραµµα. 

Εξέφρασα τη γνώµη ότι αρκετοί εργοδοτούµενοι που συµµετείχαν σε 9 προγράµµατα, για τα 
οποία καταβλήθηκε συνολικό χορήγηµα ύψους £22.177, δεν ικανοποιούσαν την πιο πάνω 
προϋπόθεση. 

Επισήµανα επίσης και το γεγονός ότι πολλοί από τους πιο πάνω εργοδοτούµενους, που 
συµµετείχαν στα προγράµµατα αυτά, ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι καταχωρίστηκαν στο 
µηχανογραφηµένο σύστηµα µε τον αριθµό διαβατηρίου µόνο, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε 
αναφορά σε αριθµό κοινωνικών ασφαλίσεων ή αριθµό αλλοδαπού (ARC), µε αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να διασφαλιστεί ότι ήταν όντως εργοδοτούµενοι των συγκεκριµένων επιχειρήσεων.  Το 
ποσοστό των αλλοδαπών στα πιο πάνω προγράµµατα έφθασε περίπου στο 21% του συνόλου 
των συµµετεχόντων. 

(ii) Έγκριση επιπέδου επιχορήγησης και καταβολή χορηγήµατος. Συγκεκριµένα 
προγράµµατα εγκρίθηκαν σε ψηλότερο επίπεδο απ’  αυτό που θα έπρεπε να εγκριθούν, µε 
αποτέλεσµα να καταβληθούν ψηλότερα χορηγήµατα.  Σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία Εξέτασης 
Προγραµµάτων της Αρχή, σε περιπτώσεις που στο πρόγραµµα συµµετέχουν άτοµα από 
διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας, τότε η επιλογή του επιπέδου έγκρισης για σκοπούς καταβολής 
χορηγήµατος είναι αυτή που συνάδει µε το πιο χαµηλό επίπεδο των συµµετεχόντων. 

Εξέφρασα τη  γνώµη ότι απαιτείται η επαναξιολόγηση των προγραµµάτων του συγκεκριµένου 
Ιδρύµατος, στα πλαίσια της νοµοθεσίας και των διαδικασιών της Αρχής. 

Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι προχώρησε σε επαναξιολόγηση των προγραµµάτων του 
συγκεκριµένου Ιδρύµατος, καθώς και σε διερεύνηση της όλης συνεργασίας του µε την Αρχή από 
το 2006. 

(β) Από δειγµατοληπτικό έλεγχο στους φακέλους προγραµµάτων κατάρτισης άλλου Ιδρύµατος,  στο 
οποίο καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007 χορηγήµατα συνολικού ύψους £89.476 για 28 
προγράµµατα που εφάρµοσε και από στοιχεία που λήφθηκαν από το µηχανογραφηµένο σύστηµα 
προγραµµάτων της Αρχής «ΣΥΠΡΟ», παρατηρήθηκε ότι : 

(i) Οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα του πιο πάνω  Ιδρύµατος ήταν σχεδόν πάντοτε τα ίδια 
άτοµα, ενώ αρκετοί από αυτούς παρακολούθησαν σε διάστηµα 12 µηνών δύο προγράµµατα, τα 
οποία, σύµφωνα µε τα στοιχεία των φακέλων, είχαν το ίδιο περιεχόµενο. 

(ii) Στις περισσότερες αποδείξεις είσπραξης, τις οποίες εξέδωσε το Ίδρυµα προς τις επιχειρήσεις για 
την είσπραξη του δικαιώµατος συµµετοχής, που κυµαινόταν µεταξύ £200 και £240, αναγραφόταν ότι η 
πληρωµή από την επιχείρηση έγινε σε µετρητά, γεγονός για το οποίο εξέφρασα τη γνώµη ότι 
δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά και ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί. 
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Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος και ότι θα προβεί σε 
όλες τις δέουσες ενέργειες ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διερεύνησης. 

6.2 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

΄Ελεγχος οικονοµικών καταστάσεων.  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής για το 2007 έχουν 
ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 
3(1) των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 
έως 2007.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό 
και διαχειριστικό έλεγχο. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2007 υποβλήθηκε έγκαιρα στον Υπουργό 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 2.8.2006 και, µετά από διαβουλεύσεις που έγιναν µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007 και κατατέθηκε 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων την 1.3.2007, ενώ, µε βάση τις διατάξεις των πιο πάνω 
Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006. Ο Προϋπολογισµός 
ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 30.3.2007 
(αρ. 25(ΙΙ)/2007)  και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους £386,9 εκ. και έσοδα £329,4 εκ.  Για τη 
διενέργεια δαπάνης κατά τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007, λήφθηκε σχετική 
εξουσιοδότηση από την Βουλή των Αντιπροσώπων µε απόφαση της στις 22.12.2006 και 1.2.2007, 
αντίστοιχα. 

Κατά την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 29.3.2007 έγιναν πληρωµές συνολικού ποσού £4.612.435 χωρίς 
να υπάρχει εγκεκριµένος Προϋπολογισµός. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι πάγια θέση της Αρχής είναι ότι δεν δύναται να σταµατήσει 
η λειτουργία της για οποιοδήποτε λόγο ενώ έγιναν συστάσεις από τους ελέγχοντες Λειτουργούς 
προς τους αρµόδιους Λειτουργούς ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια δαπανών µέχρι την έγκριση 
του Προϋπολογισµού µε εξαίρεση τις απαραίτητες δαπάνες π.χ. για την απρόσκοπτη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του κοινού και την αποφυγή απαιτήσεων για ουσιαστικές 
αποζηµιώσεις από συµβληθέντα µε την Αρχή Μέρη. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός.  Στις 31.12.2007 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού 
Νόµος (Αρ. 1) του 2007 (Ν46(ΙΙ)/2007), ο οποίος προνοούσε για διάθεση των αναγκαίων 
πιστώσεων (£10.740.000) για εγκατάσταση µονάδων εφεδρείας παραγωγής (άρθρο 4-503).  

(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  Σε ορισµένα άρθρα εξόδων υπήρξε κατ’ 
αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όµως καλύπτονται είτε από 
εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου, είτε από το άρθρο «Μη προβλεπόµενες 
δαπάνες και αποθεµατικό» όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού Νόµου 
(Ν25(ΙΙ)/2007).  Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αρχής.  Επίσης µέσα σε τρεις µήνες από την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Αρχής, κατατίθεται από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια 
έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  Για τις υπερβάσεις του 2006 
λήφθηκε απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στις 29.5.2007 και κατατέθηκε έκθεση 
ενώπιον της Βουλής στις 28.8.2007.   

Οι υπερβάσεις για το 2007 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 
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Άρθρο/Κονδύλι 
Προϋπο-
λογισµός 

Πραγµατική 
δαπάνη Υπέρβαση 

 £ £ £ 
2. 211-239 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου 3.941.920 4.075.723 133.803 

2-242 Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 500.000 553.665 53.665 

2-253 Λειτουργία µηχανοκινήτων οχηµάτων 861.000 1.050.531 189.531 

2-257 Συντήρηση εξοπλισµού µεταφοράς και 
διανοµής 

2.100.000 2.333.995 233.995 

2-261  Έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων 199.628 276.572 76.944 

4-502  Βελτίωση σταθµού ∆εκέλειας 100.000 141.854 41.854 

4-511 Νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα παραγωγής 
(Σταθµός Βασιλικού µονάδα 4) 

32.400.000 38.462.890 6.062.890 

4-514  Επέκταση και ενδυνάµωση δικτύου διανοµής 22.265.840 29.552.886 7.287.046 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι για κάλυψη των υπερβάσεων του 2007, λήφθηκε απόφαση από την 
Αρχή στις 15 Μαΐου 2008 και σχετική επιστολή στάληκε στο Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού στις 16 Μαΐου 2008. 

Για όλες τις υπερβάσεις δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις από την Αρχή. 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2007, πριν από τη φορολογία, ήταν 
£33,26 εκ., σε σύγκριση µε £32,12 εκ. το προηγούµενο έτος. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα της Αρχής για το έτος 2007 ανήλθαν σε £336,84 εκ., σε σύγκριση µε 
£315,82 εκ. το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους £21,02 εκ. ή 6,66%. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα της Αρχής ήταν £303,58 εκ., σε σύγκριση µε £283,70 εκ. το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση ύψους £19,88 εκ. ή 7,01%. 

Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα, εργοδοτικές εισφορές και σχέδια συντάξεων.  Στις 
31.12.2007 η  Αρχή  εργοδοτούσε  2 263  πρόσωπα (2 273 για το 2006), από τα οποία τα 2 261 
(2 095 για το 2006) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 2 σε προσωρινές θέσεις.  Οι δαπάνες για 
µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές για το 2007 ανήλθαν σε £68,7 εκ., σε 
σύγκριση µε £63,95 εκ. το 2006. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος των δαπανών για το µόνιµο προσωπικό, 
χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, ήταν £26.009, σε 
σύγκριση µε £25.515 το 2006. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για προηγούµενη υπηρεσία 
ύψους £9,9 εκ., το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο ανέρχεται στις £30.386 σε σχέση µε £30.527 
για το έτος 2006.  

(α) Σχέδια Συντάξεων. 

(i) Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των υπαλλήλων κατά τα 
τελευταία δυο έτη ήταν:  
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  2007  2006 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  10.170   8.258 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  9.895 10.499 
  20.065 18.757 

(ii) Ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων.  Κατά την 31.12.2002 έγινε αναλογιστική 
µελέτη από την οποία διαπιστώθηκε έλλειµµα ύψους £53.142.000.  Από το έλλειµµα αυτό, ποσό 
£6.685.000 καλύφθηκε εντός του 2002 και έτσι το υπόλοιπο του κεφαλαίου που παρέµεινε στις 
31.12.2002 ήταν £46.457.000.  Το ποσό αυτό θα πληρωνόταν µε 5 ετήσιες δόσεις ύψους 
£9.291.000 εκάστη, πλέον τόκους µε έναρξη το 2003. Η αντίστοιχη δόση για το 2007 ήταν 
£9.895.000 (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων).   

Η νέα αναλογιστική µελέτη έγινε µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2007 και αποτελεί 
προσχέδιο εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς της 
αναλογιστικής µελέτης λήφθηκαν από το προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου 
Συντάξεων για το 2007.  Η µελέτη, η οποία δεν είχε εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι 
την ηµεροµηνία ελέγχου (Απρίλιος 2008), κατέδειξε έλλειµµα £28.129.000.  Στον υπολογισµό 
του ποσού αυτού λήφθηκε υπόψη και το έλλειµµα στο χαρτοφυλάκιο µετοχών του Ταµείου 
Συντάξεων, σηµαντικό µέρος του οποίου ήταν υπό διαχείριση αδειοδοτηµένης Εταιρείας 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).  Σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Ταµείου Συντάξεων, στις 31.12.2007 το έλλειµµα αυτό ανερχόταν στα 
£6.598.769.  

Εισήγηση του αναλογιστή είναι όπως το κανονικό ποσοστό εισφοράς για µελλοντική υπηρεσία 
είναι 28,8% (27% µέχρι το 2007) των µισθών και προτείνει όπως η Αρχή κάνει πρόσθετες 
συνεισφορές για χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος των £28.129.000.  Εισηγείται 
όπως η χρηµατοδότηση γίνει είτε εντός 5 χρόνων προς £6.216.000 το χρόνο, είτε εντός 10 
χρόνων προς £3.504.000 το χρόνο, είτε εντός 15 χρόνων προς £2.619.000 το χρόνο, µε 
ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2007 και προεξοφλητικό επιτόκιο 5,25%.  Η σχετική απόφαση 
θα ληφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής. 

(iii) Πρόωρη Αφυπηρέτηση βάσει του Κανονισµού 29Α των περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισµών του 1986-1996.  Μετά την ψήφιση του Τροποιητικού Κανονισµού 29Α των περί 
ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών 1986-1996, η ΑΗΚ δύναται µε απόφασή της να επιτρέψει 
σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 τουλάχιστον χρόνια 
πραγµατική υπηρεσία στην ΑΗΚ, όπως αφυπηρετήσει πρόωρα. 

Ένεκα του τρόπου υπολογισµού της αποζηµίωσης και της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης 
στο 63ο έτος µε σχετική δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 25.7.2007, αυξήθηκε το 
όφελος για τα άτοµα τα οποία θα αφυπηρετούσαν µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.  Σηµειώνεται ότι 
σε σύνολο 21 ατόµων που αφυπηρέτησαν, τα 14 πήραν ως αποζηµίωση το ανώτερο ποσό που 
δικαιούνται σύµφωνα µε το σχέδιο, δηλαδή £30.000 ο καθένας.  Με την πιο πάνω 
αναπροσαρµογή (επέκταση ορίου αφυπηρέτησης), παρουσιάστηκε και υπέρβαση στο κονδύλι 
ύψους £53.665 αφού το εγκεκριµένο κονδύλι στον Προϋπολογισµό για το 2007, ήταν £500.000, 
και η πραγµατική δαπάνη ανήλθε στις £553.665.  Αναφέρεται σχετικά ότι από την έναρξη του 
σχεδίου το 1996 µέχρι και το 2007 (για 11 συνεχή χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 
συνολικά 276 υπάλληλοι και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρηµα που τους καταβλήθηκε 
ανέρχεται στα £5,3 εκ.  Σηµειώνεται επίσης ότι βασικό κριτήριο για τον αριθµό των αιτητών που 
εγκρίνονται για πρόωρη αφυπηρέτηση φαίνεται να είναι η ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισµό.   
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Ο πιο πάνω Κανονισµός ο οποίος θεσπίστηκε το 1996, αρχικά για περίοδο 2 ετών και έκτοτε συνεχίζει 
να εφαρµόζεται µέσω της ψήφισης σχετικής πρόνοιας στους ετήσιους Προϋπολογισµούς της ΑΗΚ, έχει 
καταστεί πλέον µόνιµος θεσµός και ως εκτούτου συνιστά στην ουσία πρόσθετο συνταξιοδοτικό 
ωφέληµα.  Εισηγήθηκα όπως αξιολογηθεί κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργήθηκε ο εν 
λόγω θεσµός εξακολουθούν να ισχύουν και κατά πόσο αυτός χρήζει επανεξέτασης.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή θεωρεί επιβεβληµένη τη συνέχιση του πιο πάνω θεσµού, ο 
οποίος συµβάλλει στην προσπάθεια της ΑΗΚ για ανανέωση του προσωπικού της και στην 
αντικατάσταση µε καλύτερα εξειδικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό. 

(β) Ωφελήµατα προσωπικού.  Τα ωφελήµατα προσωπικού κατά τα τελευταία δύο έτη έχουν 
ως ακολούθως: 

  2007 2006 

  £ £ 

  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.838.002  1.905.136 

  Ταµείο Ευηµερίας  738.178  670.448 

  Ταµείο Βοηθείας  201.082  209.943 

  Σχέδιο Υποτροφιών  163.365  153.245 

  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  240.000  231.009 

  Επιχορήγηση Κυλικείων  201.217  158.327 

  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  279.182  *225.054 

  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  97.329  100.122 

  3.758.355  3.653.284 

* Ποσό £82.105 αφορά στο έτος 2005. 

 

Πρόσθετα µε τα πιο πάνω ωφελήµατα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της Αρχής άτοκα 
δάνεια για αγορά αυτοκινήτου το σύνολο των οποίων για το έτος 2007 ανήλθε στο ποσό των 
£459.802. 

(γ) Εργατικά ατυχήµατα.  Κατά τη διάρκεια του 2007 σηµειώθηκαν 29 εργατικά ατυχήµατα και 
2 οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση µε 17 και 0, αντίστοιχα για το 2006.  Η απώλεια σε 
εργατοηµέρες ανερχόταν συνολικά σε 1 108 το 2007 και 868 το 2006. 

(δ) Υπερωρίες. Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή αποζηµίωση στο 
προσωπικό της Αρχής συνολικού ύψους £2.647.200, σε σύγκριση µε £2.240.858 το 2006 και 
£1.860.272 το 2005.  Το συνολικό ποσό του εξόδου για το 2007 όµως ανέρχεται στις £2.947.200, 
καθώς περιλαµβάνει ποσό £300.000 ως πρόβλεψη για υπερωρίες που θα πληρωθούν εντός του 
2008 και αφορούν στο 2007. 

Σηµειώνεται ότι ποσό ύψους £234.487 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που κατέχουν 
µισθολογική κλίµακα Α13 και άνω.  

Σε απάντησή του ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης είναι 
αναπόφευκτη αλλά καταβάλλεται προσπάθεια για περιορισµό της. 

Συµβόλαια Παροχής Υπηρεσιών.  Στις 31.12.2007 η Αρχή απασχολούσε 32 άτοµα (37 το 
Μάρτιο του 2008) διαφόρων ειδικοτήτων µε συµβόλαια αγοράς υπηρεσιών.  Όπως διαπιστώθηκε, 
ενώ η Αρχή προκήρυσσε κατά διαστήµατα διαγωνισµούς για παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών 
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για συγκεκριµένη περίοδο, στις πλείστες περιπτώσεις για ένα έτος µε δικαίωµα ανανέωσης για ένα 
επιπλέον έτος, εντούτοις συνεχίζει µέχρι και σήµερα να ανανεώνει τα πλείστα από τα εν λόγω 
συµβόλαια κατά παράβαση των όρων των διαγωνισµών. Αναφέρεται σχετικά ότι εντοπίστηκαν 20 
περιπτώσεις ατόµων τα συµβόλαια των οποίων ανανεώθηκαν και τους παραχωρήθηκαν αυξήσεις, 
αντικανονικά. 

Σχετικά επισήµανα τα ακόλουθα: 

(α) Ενώ η Αρχή προκήρυξε διαγωνισµούς και σύναψε σχετικά συµβόλαια για µίσθωση 
συγκεκριµένων υπηρεσιών για συγκεκριµένο χρόνο, εντούτοις τόσο οι όροι των διαγωνισµών και οι 
πρόνοιες των συµβολαίων όσο και οι γενικές συνθήκες απασχόλησης, παραπέµπουν σε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας (π.χ. εργάζεται σύµφωνα µε τους περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισµούς του 1986, εποπτεία της εργασίας, µεταθέσεις). 

(β) Η Αρχή προέβη αντικανονικά σε συνεχείς παρατάσεις των υφιστάµενων συµβολαίων για 
συνολική µάλιστα περίοδο πέραν των 30 µηνών, οπότε και οι εν λόγω συµβάσεις τείνουν να 
µετατραπούν σε αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εργοδοτουµένων µε 
Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµου του 2003, Ν. 
98(Ι)/2003.  

(γ) Παρά τα υφιστάµενα προβλήµατα και την εµπλοκή του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή κατακύρωσε τον Ιανουάριο του 2008 δύο νέους διαγωνισµούς 
για παροχή υπηρεσιών.  Ως αποτέλεσµα, ενώ η προκήρυξη της Αρχής αφορούσε στη σύναψη 
συµβολαίων αγοράς υπηρεσιών, στο στάδιο της κατακύρωσης διαφοροποίησε τα εν λόγω 
συµβόλαια σε εργοδότηση ορισµένου χρόνου.   

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Αρχή αντικανονικά ακολούθησε τη διαδικασία πρόσληψης ατόµων 
µε τη µέθοδο της µίσθωσης υπηρεσιών για περιορισµένο χρόνο καθότι ο σκοπός και το πνεύµα 
της νοµοθεσίας που διέπει τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
(Ν.11(I)/2006) δεν καλύπτει την έµµεση απασχόληση προσωπικού µε τη µορφή µίσθωσης 
υπηρεσιών, αλλά την εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
συγκεκριµένα παραδοτέα τα οποία παραδίνονται εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 
Αναφορικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν, εισηγήθηκα όπως η Αρχή προβεί στις δέουσες 
ενέργειες για άµεση επίλυσή τους.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή βρίσκεται σε διάλογο µε τις Συντεχνίες για επίλυση 
των προβληµάτων που προέκυψαν, ενώ εξουσιοδοτήθηκε η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού να 
διαπραγµατευτεί µε τις Συντεχνίες προσχέδιο συνοµολόγησης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 
των µισθωτών που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, µέσα στο πνεύµα της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Μελέτη «Εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο δυναµικό»-  Εταιρεία 
«Α».  Τον Ιανουάριο του 2006 η Αρχή ανέθεσε σε συγκεκριµένη εταιρεία «Α» την ετοιµασία 
µελέτης για την εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών της Αρχής σε ανθρώπινο δυναµικό. Εκτός 
των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων για την επάρκεια ή έλλειψη του προσωπικού από τις 
διάφορες οργανικές µονάδες, εντοπίστηκαν προβλήµατα και δυσλειτουργίες του Οργανισµού για τα 
οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην Έκθεσή µου για το 2006. 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης έγινε ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
6.12.2006 το οποίο ανέθεσε στη ∆ιεύθυνση, την ετοιµασία εγγράφου µε εισηγήσεις για τη 
στρατηγική υλοποίησης των σχετικών διαπιστώσεων και συµπερασµάτων. Στις 13.2.2007 το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας µε την πιο πάνω εταιρεία και την 
υλοποίηση ενός προγράµµατος 10 έργων το οποίο προέκυψε µε βάση τη µελέτη και έχει ως στόχο 
τη σταδιακή και άµεση περαιτέρω βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Αρχής.  
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Στις 29.3.2007 υπογράφηκε σχετικό συµβόλαιο µε την εταιρεία το συνολικό κόστος του οποίου 
ανήλθε στα €168.000. Η παράδοση των µελετών για υλοποίηση των 10 έργων έγινε µεταξύ των 
µηνών Ιουνίου 2007 – Ιανουαρίου 2008.  

Μέχρι και την ηµεροµηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2008) η Αρχή είχε προχωρήσει στη διαδικασία 
υλοποίησης δύο µόνο έργων από τα δέκα και συγκεκριµένα εκείνων που αφορούν στη ∆ιάχυση 
των Αποτελεσµάτων της Μελέτης και στην Ανάπτυξη συστήµατος καταγραφής του τρόπου 
αξιοποίησης του προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι η Αρχή είναι σε διαδικασία υλοποίησης των υπολοίπων οκτώ 
έργων.  

Τέλη χαρτοσήµων σε έγγραφα/συµβάσεις της ΑΗΚ.  ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά συµβόλαια και 
γενικά έγγραφα της ΑΗΚ που αφορούν  σε αγορά υλικών, έργων και υπηρεσιών δεν 
χαρτοσηµαίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να ζηµιώνει 
αρκετές χιλιάδες λίρες.  Αναφέρεται σχετικά ότι σε αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες σύµφωνα µε 
τους όρους των συµβολαίων η καταβολή χαρτοσήµων είναι υποχρέωση του συµβαλλόµενου µε 
την ΑΗΚ, δεν υπάρχει σφραγισµένο συµβόλαιο στην Αρχή από τον Κλάδο Χαρτοσήµων, µε την 
ένδειξη ότι τα τέλη χαρτοσήµων έχουν καταβληθεί ούτε και η Αρχή επιβεβαιώνει στις περιπτώσεις 
αυτές την καταβολή από το συµβαλλόµενο των ανάλογων τελών.   

Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το έτος 2005, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του περί 
Χαρτοσήµων Νόµου αρ.19/1963, επιβάλλεται η  χαρτοσήµανση όλων των εγγράφων τα οποία 
συντάσσονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ως εκ τούτου  η Αρχή Ηλεκτρισµού έχει υποχρέωση 
όπως όλα τα έγγραφα της, περιλαµβανοµένων των συµβολαίων, που συνοµολογούνται µε τρίτους, 
είναι δεόντως χαρτοσηµασµένα, ανεξάρτητα από το ποιος βαρύνεται µε τα τέλη χαρτοσήµου.  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής έχουν δοθεί οδηγίες ώστε όπου η χαρτοσήµανση είναι 
υποχρέωση του συµβαλλόµενου, να απαιτείται από αυτόν η παρουσίαση του χαρτοσηµασµένου 
από τον Έφορο Χαρτοσήµων εγγράφου. 

Στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής.  Μετά τη σύναψη συµφωνίας µε δύο στρατηγικούς 
συνεργάτες, για την εκµετάλλευση του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και άλλης Υποδοµής της Αρχής για 
τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία µου σοβαρές αδυναµίες στις 
συµφωνίες που υπογράφηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά έγινε στις Εκθέσεις µας για το 2005 
και 2006. Κατά τον έλεγχο του 2007 διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα προβλήµατα παραµένουν  
για τα οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω. 

(α) Στρατηγικός Συνεργάτης «Α».  Σχετικά µε την πιο πάνω συνεργασία αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

(i) Με βάση τη συµφωνία, η Αρχή έχει δικαίωµα να εισπράττει το 50% επί του κέρδους των 
υπηρεσιών που πιθανόν να προσφέρονται σε αδειούχες εταιρείες τηλεφωνίας. Εντούτοις, η Αρχή 
δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης κατά πόσο η εταιρεία παρείχε ή όχι τέτοιες 
υπηρεσίες και κατά συνέπεια να απαιτήσει καταβολή του ποσού που δικαιούται µε βάση τη 
συµφωνία.   

(ii) Ενόψει του γεγονότος ότι στη συµφωνία προβλεπόταν το δικαίωµα της ΑΗΚ για αγορά του 
40% του κεφαλαίου του πιο πάνω στρατηγικού συνεργάτη, εντός 5 χρόνων από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της συµφωνίας, η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε στην επιστολή µας για το 2005 όπως η 
Αρχή προβεί σε σχετική µελέτη όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο και κατά πόσο 
µπορεί να επωφεληθεί από τη συµµετοχή της στις συγκεκριµένες εταιρείες. Μέχρι τις 29.8.2008 η 
ΑΗΚ θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο να προχωρήσει στην αγορά του 40% του κεφαλαίου 
του πιο πάνω στρατηγικού συνεργάτη, εφόσον αιτήµατα της προς το Συνεργάτη για παράταση 
του χρονικού περιθωρίου των 5 χρόνων που της είχε δοθεί αρχικά, δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στις 
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20.3.2008, η Αρχή πρότεινε στην εταιρεία όπως ο χρόνος λήψης της απόφασης παραταθεί 
τουλάχιστον µέχρι τις 31.12.2008. Τίθεται ωστόσο το εύλογο ερώτηµα πώς η Αρχή θα 
προχωρήσει σε τελική αξιολόγηση των επιλογών της, χωρίς την απαιτούµενη πληροφόρηση, 
όσον αφορά στις δραστηριότητες και στα οικονοµικά στοιχεία του συνεργάτη.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι ο Στρατηγικός Συνεργάτης έχει ήδη υποβάλει τεχνο-οικονοµικά 
στοιχεία τα οποία αξιολογούνται µε τη βοήθεια Συµβούλων και θα υποβληθεί εισήγηση προς την 
Αρχή. 

(β) Στρατηγικός Συνεργάτης «Β». 

(i) Οικονοµικές εκκρεµότητες. Το θέµα της καταβολής ποσού £201.250 (ενοίκια 11.7.2003 – 
10.2.2004 τα οποία έπρεπε να καταβάλει η εταιρεία στην Αρχή) που παραπέµφθηκε σε διαιτησία, 
µέχρι τον Απρίλιο του 2008 εκκρεµούσε. 

(ii) Συµµετοχή ΑΗΚ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Αρχής σε συνεδρία του στις 27.3.2007 αποφάσισε να µη συµµετάσχει στο µετοχικό του κεφάλαιο 
του Στρατηγικού Συνεργάτη και η Επιτελική Μονάδα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης να θέσει ενώπιον 
των µελών µέχρι το Μάιο 2007 µελέτη για το σωστό τρόπο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
Αρχής ως Carrier’s Carrier και την ενίσχυση της οµάδας µε 2 ακόµη άτοµα. Σχετική µελέτη που 
ανατέθηκε σε συγκεκριµένη εταιρεία το Μάιο του 2007 έναντι ποσού £23.338 ολοκληρώθηκε το 
Νοέµβριο του 2007. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2008 δεν παρουσιάστηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  

Όπως µου ανέφερε  ο Πρόεδρος, η παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο έγινε από το Σύµβουλο το Μάιο του 2008 και η Υπηρεσία ανέλαβε να υποβάλει 
λεπτοµερές σχέδιο δράσης για αξιολόγηση και λήψη τελικών αποφάσεων από την Αρχή.    

(iii) Ενοικίαση για το χώρο που χρησιµοποιεί η εταιρεία.   Εκκρεµεί η  κοστολόγηση και 
απόφαση του τρόπου χρέωσης του ενοικίου από µέρους της Αρχής όσον αφορά στη χρήση 
υποσταθµών διανοµής και µεταφοράς από το Στρατηγικό Συνεργάτη, για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του εξοπλισµού του. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ανατέθηκε σε εξειδικευµένους Συµβούλους η κοστολόγηση της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Αρχής που αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι 2008. 

(iv) Εκµίσθωση Ελεγχόµενης Ευρυζωνικής Χωρητικότητας (Managed Bandwidth 
Capacity) σε άλλους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Με βάση τη συµφωνία που 
υπογράφηκε µεταξύ της Αρχής και του Στρατηγικού Συνεργάτη στην περίπτωση εκµίσθωσης της 
Ελεγχόµενης Ευρυζωνικής Χωρητικότητας (Managed Bandwidth Capacity) σε άλλους 
αδειοδοτηµένους παροχείς Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών η Αρχή θα δικαιούται το 50% των 
κερδών που θα πραγµατοποιείται από αυτή τη δραστηριότητα.  Παρά τις κατά καιρούς 
απαιτήσεις της Αρχής για παραχώρηση στοιχείων σε σχέση µε τις πιο πάνω δραστηριότητες για 
εξακρίβωση κατά πόσο είναι επικερδείς ή όχι, η ανταπόκριση του Στρατηγικού Συνεργάτη είναι ότι 
δεν είναι επικερδείς.  Η Αρχή, το ∆εκέµβριο του 2007 ανέθεσε σε ανεξάρτητους λογιστές την 
εξέταση των οικονοµικών καταστάσεων του Στρατηγικού Συνεργάτη για να αποφανθούν για την 
ορθότητα των δηλώσεων του. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2008 η Αρχή δεν είχε λάβει οποιαδήποτε 
πληροφόρηση σχετικά µε το θέµα. 

Όπως µε ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, σύµφωνα µε την έκθεση των εγκεκριµένων λογιστών στους 
οποίους η Αρχή ανέθεσε τη διεξαγωγή ελέγχου, για τη διαπίστωση της επικερδότητας από την 
παραχώρηση υπηρεσιών Ευρυζωνικής Χωρητικότητας, η οποία λήφθηκε το Μάιο του 2008 το 
συνολικό έσοδο από αυτές τις υπηρεσίες ανέρχεται σε £19.400 µόνο. 

Στρατηγική για Αντιµετώπιση του Ανταγωνισµού.   Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του 
ανταγωνισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του ηµερ. 6.3.2007 αποφάσισε τη 
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σύσταση υπηρεσιακών επιτροπών, (α) για την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά µε τη στρατηγική 
της Αρχής για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και (β) για την υποβολή ενώπιον του 
προγράµµατος µείωσης των εξόδων που να καλύπτει όλο το φάσµα των λειτουργιών της Αρχής.  

Θεωρώ την πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως ορθή και επιβαλλόµενη όχι µόνο 
για αντιµετώπιση του ανταγωνισµού, αλλά εν γένει στα πλαίσια της πιο αποδοτικής διαχείρισης 
ενός µεγάλου Οργανισµού κοινής ωφελείας όπως η ΑΗΚ.  Ωστόσο παρατηρώ ότι η απόφαση δεν 
έχει υλοποιηθεί στον επιθυµητό βαθµό. 

Ειδικά καθ΄ όσον αφορά στις δαπάνες, επιβάλλεται όπως η Αρχή επικεντρώσει την προσοχή της 
τόσο στη συγκράτηση και µείωσή τους όπου είναι δυνατόν όσο και στην αποδοτικότερη διαχείριση 
των διαθέσιµων πόρων της. Σηµειώνεται επίσης το γεγονός ότι η ΑΗΚ καλείται να καταβάλει 
εταιρικό φόρο µε συντελεστή 25% τη στιγµή που ο αντίστοιχος συντελεστής για τις εταιρείες 
ανέρχεται µόνο στο 10%. 

Όσον αφορά στο σκέλος των δαπανών, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι τα επί µέρους θέµατα 
(µείωση λειτουργικών εξόδων, µείωση κόστους δανειοδότησης, βέλτιστος τρόπος λειτουργίας 
παραγωγής για µείωση του κόστους καυσίµων, µείωση αποθεµάτων κ.λπ.) µελετήθηκαν και 
µελετώνται συνεχώς από διάφορες οµάδες ειδικών της ΑΗΚ.  Επίσης µου ανέφερε ότι έχουν γίνει 
ουσιαστικές περικοπές στον Προϋπολογισµό του 2008. Όσον αφορά στην άνιση φορολογική 
µεταχείριση της Αρχής καθώς επίσης και στην εκταµίευση µε βάση τη µερισµατική πολιτική, ο 
Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή έχει επανειληµµένα  προβεί σε προφορικά και γραπτά 
διαβήµατα τόσο προς το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού όσο και προς το 
Υπουργείο Οικονοµικών.  Επιπρόσθετα, σηµείωσε ότι η Αρχή έχει υποβάλει προ διετίας αίτηση για 
αύξηση των διατιµήσεων κάτι που δεν έχει ακόµη εγκριθεί µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της 
οικονοµικής της κατάστασης.  Το όλο θέµα είναι υπό επανεξέταση στα πλαίσια του καταρτισµού 
νέου δεκαετούς αναπτυξιακού προγράµµατος.  

Έλεγχος µετρητών (καταγραφής ρεύµατος) - παραβιάσεις.  Κατά τη διάρκεια του 2007 έγινε 
έλεγχος σε 3 225 µετρητές σε σύγκριση µε 4 672 το 2006.  Οι 1 249 βρέθηκαν παραβιασµένοι 
χωρίς όµως να είναι δυνατή στοιχειοθέτηση υποκλοπής ρεύµατος ενώ σε 166 περιπτώσεις οι 
µετρητές βρέθηκαν παραβιασµένοι και από τη διερεύνηση που ακολούθησε στοιχειοθετήθηκε 
υποκλοπή ρεύµατος.  Για διερεύνηση των 1 249 περιπτώσεων παραβιάσεων, χρεώθηκε και 
εισπράχθηκε ποσό £705.965.  Όπως επισηµάνθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής στη συνεδρία του 
Συµβουλίου στις 28.3.2006 (συνεδρία αρ. 16/2006) η Αρχή παρουσιάζει σηµαντικές απώλειες στα 
εισοδήµατά της και εισηγήθηκε όπως ο Γενικός ∆ιευθυντής ετοιµάσει άµεσο σχέδιο δράσης για 
επίλυση του θέµατος.  Με οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή συστάθηκε στις 26.2.2007 οµάδα 
εργασίας, για να µελετήσει το πρόβληµα των παράνοµων επεµβάσεων σε µετρητές της Αρχής και 
την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος.  Η οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε την 
τελική έκθεση στις 16.1.2008.  Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα της έκθεσης είναι τα πιο κάτω : 

(α) Το µεγαλύτερο µερίδιο των µη-τεχνικών απωλειών αποτελούν οι υποκλοπές.  Η Αρχή δεν 
έχει υπολογίσει στο παρελθόν το ύψος των µη-τεχνικών απωλειών.  Όµως συγκρίνοντας τα 
δεδοµένα της Αρχής µε τα δεδοµένα άλλων ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιρειών, υπολογίζονται 
ετήσιες µη-τεχνικές απώλειες, που οφείλονται σε υποκλοπές ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 1,23% 
για το 2006 και 1,49% για το 2007 οι οποίες µεταφραζόµενες σε χρήµατα αντιστοιχούν, βάσει 
τιµών του 2006 µε 6,3 και 7,6 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. 

(β) Κατά τις επισκέψεις και τις συνεντεύξεις µε το εµπλεκόµενο προσωπικό η οµάδα 
πληροφορήθηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Κλάδου Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων οι 
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι δεν πραγµατοποιούνται σε καµιά από τις περιφέρειες.   

Για να διαπιστωθεί το µέγεθος του προβλήµατος από τις παράνοµες επεµβάσεις στους µετρητές 
της ΑΗΚ, ζητήθηκε από τους ∆ιευθυντές των περιφερειών όπως δώσουν οδηγίες ώστε να 
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πραγµατοποιηθούν δειγµατοληπτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι περίπου σε 100 καταναλωτές «υψηλού 
κινδύνου». Τελικά, λόγω φόρτου εργασίας των άλλων περιφερειών, µόνο η περιφέρεια Λεµεσού 
ανταποκρίθηκε όπου διεξήχθησαν 96 έλεγχοι από τέσσερεις επιθεωρητές για 4 εργάσιµες ηµέρες 
και βρέθηκαν 30 παράνοµες επεµβάσεις στον εξοπλισµό της ΑΗΚ (31%), ενώ σε µια περίπτωση 
που υπήρχε υπόνοια για υποκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας η υπόθεση καταγγέλθηκε στην 
Αστυνοµία.  

(γ) Οι καταγραφείς µετρητών δεν τυγχάνουν συνεχούς και συστηµατικής εκπαίδευσης. Επίσης 
σε αρκετές περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ανωµαλίες, λόγω φόρτου εργασίας το αρµόδιο Τµήµα 
αδυνατεί να τις διερευνήσει, µε αποτέλεσµα να µη λαµβάνονται τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

Ζήτησα να  ενηµερωθώ σχετικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει η Αρχή για αντιµετώπιση των 
πιο πάνω πολύ σηµαντικών προβληµάτων. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή θα εγκαθιδρύσει πιλοτικό σύστηµα αυτόµατης 
διαχείρισης µετρητών, θα ενισχύσει τον Κλάδο Επιθεωρήσεων Εγκαταστάσεων ο οποίος έχει την 
ευθύνη για την πραγµατοποίηση αιφνιδιαστικών ελέγχων και θα γίνει εκπαίδευση των 
καταγραφέων µετρητών ώστε να καταστούν ικανοί να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντα 
προστασίας του εισοδήµατος της ΑΗΚ.  

Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθµών σε σχέση µε τις Άδειες  
Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων στους Σταθµούς. 

(α) Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς της Αρχής 
Ηλεκτρισµού Κύπρου.  Η Αρχή οφείλει, σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποστέλλει κάθε χρόνο, και µέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόµενου χρόνου, στο εν λόγω Υπουργείο σχετική αναλυτική έκθεση αξιολόγησης 
των µετρήσεων ποιότητας αέρα που διεξάγει σε κατάλληλα σηµεία γύρω από τους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς. Το ελάχιστο ποσοστό έγκυρων µετρήσεων συστήνεται να είναι 
µεγαλύτερο του 90%.   

Για τα έτη 2006 και 2007 η Αρχή δεν έχει ετοιµάσει και αποστείλει προς το αρµόδιο Υπουργείο τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις καθότι δεν λήφθηκε ο αναγκαίος αριθµός έγκυρων µετρήσεων που 
απαιτείτο από τις σχετικές άδειες. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι το ποσοστό έγκυρων µετρήσεων ήταν µικρότερο του 90% διότι 
παρουσιάστηκαν προβλήµατα κυρίως στη συντήρηση των αναλυτών εκ µέρους του εξωτερικού 
εργολάβου. Η Αρχή έχει προχωρήσει στην κατακύρωση νέου συµβολαίου συντήρησης από τον 
Ιούνιο του 2007 και αναµένεται ότι θα υπάρχει συνεχής ροή µετρήσεων και θα ετοιµαστεί η σχετική 
έκθεση για το έτος 2008. 

(β) Επιτρεπόµενα όρια αποβλήτων. Στις σχετικές άδειες λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών 
σταθµών καθορίζονται οριακές τιµές εκποµπής αποβλήτων όπως οξειδίων του αζώτου (ΝΟ/ΝΟx), 
σκόνης, µονοξειδίου του άνθρακα κ.λπ. Όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Αρχής για τα 
έτη 2006 και 2007, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, κυρίως στους σταθµούς Βασιλικού και ∆εκέλειας, 
αναφορικά µε την εκποµπή ρύπων (κυρίως οξειδίου του αζώτου και σκόνης) πέραν των 
επιτρεπόµενων ορίων από τις σχετικές άδειες µε κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και 
ανάκλησης των σχετικών αδειών, σύµφωνα µε τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας 
Νόµους του 2002 έως 2008. Αναφέρεται επίσης ότι, µετά από σχετική επιθεώρηση του Τµήµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας στο σταθµό Βασιλικού στις 15.11.2007, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση 
σκόνης στα εκπεµπόµενα καυσαέρια από το φουγάρο της µονάδας ατµοπαραγωγής µε αρ. 2, 
υπερέβαινε κατά πολύ την οριακή τιµή των 50mg/Nm³ αφού, έφθασε µέχρι 155mg/Nm³. Ως 
αποτέλεσµα το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας παρέπεµψε το θέµα στο Γενικό Εισαγγελέα για 
λήψη ποινικών µέτρων εναντίον της Αρχής και ήδη εκκρεµεί σχετικό Κατηγορητήριο εναντίον της 
Αρχής µε αρ. 2066/08 ηµερ. 27.3.2008. 
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Ζήτησα να ενηµερωθώ για τις ενέργειες της Αρχής για συντονισµένη αντιµετώπιση των πιο πάνω 
και πλήρη συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία, δεδοµένου ότι οι εκποµπές ρύπων πέραν των 
επιτρεπόµενων ορίων δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα και αντιδράσεις κατοίκων των 
γειτονικών κοινοτήτων.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε, ότι τον Ιούνιο 2008 αναµενόταν η κατακύρωση σχετικού διαγωνισµού 
για  τη µετατροπή των Λεβήτων αρ. 1 και 2 στον Η/Σ Βασιλικού µε σκοπό τη βελτίωση των 
εκποµπών ρύπων. Για τον Η/Σ ∆εκέλειας, µου ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι κατακυρώθηκε σχετικός 
διαγωνισµός για εισαγωγή χηµικών πρόσθετων καυσίµου µε σκοπό τη µείωση των άκαυστων 
στερεών κατά 30% και τη µείωση των εκποµπών σκόνης και ότι παράλληλα θα καλείτο σύντοµα 
ειδικός για την καύση στους Λέβητες. 

Νοµικές υποθέσεις. 

(α) Υπεργολαβία ηλεκτρολογικών εργασιών - Αγωγή αρ. 7044/2007.  Η Αρχή προκήρυξε το 
διαγωνισµό αρ. 282/94 για την υπεργολαβία ηλεκτρολογικών εργασιών για τα Νέα Περιφερειακά 
Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, τόσο 
η έκθεση της τεχνικής επιτροπής όσο και η σύσταση της επιτροπής προσφορών εισηγήθηκε την 
κατακύρωση της προσφοράς σε συγκεκριµένη εταιρεία. Εντούτοις, το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
κατακύρωσε το διαγωνισµό σε άλλη εταιρεία µε το δικαιολογητικό ότι «λόγω της καλύτερης 
οικονοµικής της κατάστασης, δίδεται η βεβαιότητα ότι το έργο θα εκτελεσθεί µε ακρίβεια και 
πλήρως χωρίς καθυστερήσεις».  

Η εν λόγω εταιρεία καταχώρισε την αγωγή αρ. 549/95 η οποία εκδικάστηκε µε επιτυχία στις 
30.10.1996. Η Αρχή καταχώρισε την αναθεωρητική έφεση αρ. 2379 η οποία όµως απορρίφθηκε 
στις 2.9.1999.  

Με επιστολή της ηµερ. 22.3.2004 η εταιρεία επικαλούµενη το άρθρο 146(6) του Συντάγµατος 
ζήτησε την καταβολή αποζηµιώσεων που ανέρχονταν στο ποσό των £78.000. Η Αρχή δεν 
προχώρησε στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού µε αποτέλεσµα στις 31.5.2007 η εν λόγω 
εταιρεία να καταχωρίσει την αγωγή αρ. 7044/2007 µε την οποία αξιώνει γενικές και ειδικές 
αποζηµιώσεις που κυµαίνονται µεταξύ £50.000  και £250.000 πλέον τόκο. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής, το θέµα χειρίζονται οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ΑΗΚ. 

(β) Απαλλοτρίωση ακινήτων στη Λεµεσό - Προσφυγή αρ. 438/2007.   Με τη Γνωστοποίηση 
Απαλλοτρίωσης αρ. ∆Π 1017 ηµερ. 22.12.2000 και το ∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης ∆Π 612 ηµερ. 
22.6.2001, η Αρχή απαλλοτρίωσε έναντι του ποσού των £483.000 το κτήµα µε αριθµό εγγραφής 
αρ. 29391 στη Λεµεσό, για τη δηµιουργία υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθµευσης 
και την ανέγερση κτιρίων για την ικανοποίηση των αποθηκευτικών και άλλων αναγκών της Αρχής.  

Στις 20.9.2001 το απαλλοτριωθέν κτήµα µεταβιβάστηκε επ’ ονόµατι της Αρχής. Ένεκα όµως του 
γεγονότος ότι το κτήµα δεν χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε, οι 
πρώην ιδιοκτήτες του ακινήτου καταχώρισαν την προσφυγή αρ. 438/2007  µε την οποία ζητούν 
από το ∆ικαστήριο να διατάξει την επιστροφή σε αυτούς του κτήµατος το οποίο απαλλοτριώθηκε 
εφόσον δεν είχε επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση εντός του χρονικού 
περιθωρίου που καθορίζει το άρθρο 23(5) του Συντάγµατος και το άρθρο 15(ι) του περί 
Απαλλοτρίωσης Νόµου 15/1962.  

Από τα γεγονότα της υπόθεσης προκύπτει ότι παρόλο που ήταν σε γνώση της Αρχής ότι η 
χρησιµοποίηση του χώρου που απαλλοτριώθηκε έπρεπε να γίνει το αργότερο µέσα  σε τρία χρόνια 
από την ηµεροµηνία που το ακίνητο περιήλθε στην απαλλοτριούσα αρχή (ΑΗΚ) εντούτοις η αίτηση 
για έκδοση  πολεοδοµικής άδειας υποβλήθηκε στις 13.3.2003 δηλαδή µετά παρέλευση ενάµισι 
χρόνου  από την απαλλοτρίωση. Επίσης αναφέρεται ότι παρόλο που η πολεοδοµική άδεια 
εκδόθηκε στις 17.4.2004 η Αρχή προκήρυξε διαγωνισµό για την ανέγερση των αποθηκών στις 
25.9.2007 (αρ. διαγωνισµού 136/2007) 3,5 σχεδόν χρόνια µετά την έκδοση της πολεοδοµικής 
άδειας.  
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Σηµειώνεται ότι στις 3.11.2007 ένας εκ των δύο εναγόντων στην προσφυγή αρ. 438/2007 ζήτησε 
την άµεση επιστροφή του κτήµατος διαφορετικά προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει µε περαιτέρω 
αγωγή αξιώνοντας αποζηµιώσεις για τη µη χρησιµοποίηση ή εκµετάλλευση του κτήµατος για την 
περίοδο µετά την παρέλευση των τριών ετών που έπρεπε να τους επιστραφεί το κτήµα καθώς και 
γενικές αποζηµιώσεις συνολικού ποσού πέραν των £2 εκ.  

Για τον ίδιο σκοπό απαλλοτριώθηκε το ακίνητο µε αριθµό εγγραφής 24677 του οποίου 
εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης ήταν συγκεκριµένος Οργανισµός, έναντι του ποσού των £655.000 πλέον 
τόκους. Η απαλλοτρίωση του εν λόγω κτήµατος έγινε µε την Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. 
1019 ηµερ. 22.12.2000 και το ∆ιάταγµα Απαλλοτρίωσης αρ. 199 ηµερ. 9.3.2001. Με επιστολή του 
ηµεροµηνίας 24.1.2008 ο Οργανισµός ζήτησε την επιστροφή του ακινήτου στην τιµή που 
απαλλοτριώθηκε.  

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συντάγµατος «Εάν εντός τριών ετών από της απαλλοτριώσεως δεν 
καταστή εφικτός ο τοιούτος σκοπός, η απαλλοτριώσασα αρχή, ευθύς µετά την εκπνοήν της 
ρυθείσης προθεσµίας των τριών ετών υποχρεούται να προσφέρη την ιδιοκτησίαν επί καταβολή της 
τιµής κτήσεως εις το πρόσωπον παρ’ ου απηλλοτρίωσεν αυτήν.»  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή δεν διαφοροποίησε τις προθέσεις της αναφορικά µε το σκοπό 
που έγινε η απαλλοτρίωση και ότι το έργο καθυστέρησε κυρίως λόγω προβληµάτων µε τον 
αρχιτέκτονα του έργου και λόγω καθυστέρησης στην έκδοση πολεοδοµικής άδειας, άδειας 
οικοδοµής, άδειας αποκοπής δέντρων και ετοιµασίας δελτίων ποσοτήτων από τον επιµετρητή. 

(γ)  Συγκεκριµένη εταιρεία «Α» - vs. Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου - Αγωγή αρ. 11798/2004. 
Το 1998 η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ. 349/98 για την εκσκαφή χανδάκων και τοποθέτηση 
υπόγειων καλωδίων στη περιφέρεια Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου για τις περιοχές Α, Β και Γ. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού έγινε για την περιοχή Β σε δύο συνεργαζόµενες εταιρείες «Β»  και 
«Γ».  

Στις 2.8.1999 η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ. 1309/99 για την εκσκαφή χανδάκων και 
εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών για τοποθέτηση καλωδίων στην πόλη της Λεµεσού. Ο εν λόγω 
διαγωνισµός κατακυρώθηκε στην Εταιρεία «Β» σε συνεργασία µε άλλη εταιρεία  «∆» αφού η 
εταιρεία  «Β» δεν ήταν εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτών και δεν είχε υποβάλει Άδεια 
Εργολήπτη Πέµπτης Κατηγορίας σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού.  

Μετά από έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία µας, σε επιστολή µας ηµερ. 1.12.1999 προς την Αρχή 
υποδείχθηκε ότι ο διαγωνισµός αρ. 1309/99 κατακυρώθηκε σε εταιρεία η οποία δεν πληρούσε τις 
πρόνοιες των εγγράφων της προσφοράς αφού δεν ήταν εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτών. 
Επίσης συγκεκριµένος προσφοροδότης στον πιο πάνω διαγωνισµό µε επιστολή του ηµερ. 
4.1.2000 επισήµανε στην Αρχή την παράνοµη κατακύρωση του διαγωνισµού και γνωστοποιούσε 
την πρόθεση του να προχωρήσει στην καταχώριση προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κάτι το 
οποίο έπραξε αργότερα. 

Ενόψει των δύο πιο πάνω επιστολών, η Αρχή ζήτησε γνωµάτευση από τους Νοµικούς της 
Συµβούλους για τους δύο διαγωνισµούς αρ. 349/98 και 1309/99.  Με βάση τη σχετική γνωµάτευση, 
η εταιρεία «Β», η οποία δεν ήταν εγγεγραµµένος εργολάβος, δεν είχε κανένα νοµικό δικαίωµα να 
συµµετάσχει στους διαγωνισµούς ασχέτως το ότι συνεργάστηκε µε εταιρεία η οποία ήταν νόµιµα 
εγγεγραµµένη. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι εισηγήθηκαν την ανάκληση των πιο πάνω αποφάσεων, 
εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε από το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του 
ηµερ. 2.8.2000.  

Μετά την ακύρωση των κατακυρώσεων των διαγωνισµών, καταχωρίστηκαν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο οι προσφυγές αρ. 1356/2000 και αρ. 1355/2000 αναφορικά µε τους διαγωνισµούς αρ. 
349/98 και αρ. 1309/99, αντίστοιχα. Οι δύο προσφυγές συνεκδικάστηκαν και στις 28.1.2003 έγιναν 
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αποδεκτές από το ∆ικαστήριο. Η Αρχή δεν προχώρησε σε έφεση αφού κατά την άποψη των 
Νοµικών της Συµβούλων οι προοπτικές επιτυχίας ήταν πολύ περιορισµένες. 

Στη συνέχεια η συγκεκριµένη εταιρεία «Α» (πρώην εταιρεία «Β») καταχώρισε την αγωγή αρ. 
11798/2004 αξιώνοντας αποζηµιώσεις ύψους £240.858 πλέον τόκους, έξοδα και ΦΠΑ. Τελικά 
µεταξύ των δύο µερών έγινε εξώδικος συµβιβασµός σύµφωνα µε τον οποίο η Αρχή κατέβαλε στις 
8.2.2008 στην εταιρεία «Α» το ποσό των £100.000.  

Εισηγήθηκα όπως η Αρχή κατά την αξιολόγηση των προσφορών αποκλείει τους προσφοροδότες 
που δεν πληρούν τους όρους των προσφορών και εν ανάγκη στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
οποιαδήποτε αµφιβολία να ζητά, εκ των προτέρων, την άποψη των Νοµικών της Συµβούλων 
ούτως ώστε οι αποφάσεις της να είναι εντός νοµικών πλαισίων.  

(δ) Έρευνα για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος.  Το ∆εκέµβριο του 2006 η Αρχή 
εφάρµοσε νέα διαδικασία αναφορικά µε την αξιολόγηση προσφορών, στα πλαίσια της οποίας 
απαιτείται η υπογραφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ευσυνείδητης και Αµερόληπτης Εκτέλεσης 
Καθηκόντων Συντονιστή και Μελών Επιτροπής Αξιόλογησης. Μετά την εφαρµογή της πιο πάνω 
διαδικασίας ο Βοηθός ∆ιευθυντής (∆οµικών Έργων) ενηµέρωσε το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ότι 
έχει έµµεσο οικονοµικό συµφέρον σε συγκεκριµένη ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία που 
προσφοροδότησε σε διαγωνισµούς και έχει διοριστεί συντονιστής για την αξιολόγησή τους. 

Σηµειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2007 η εν λόγω εργοληπτική εταιρεία  εκτελούσε 3 οικοδοµικά 
έργα υποσταθµών µεταφοράς συνολικού ποσού ύψους £1.382.721 ενώ κατά τη περίοδο 2002 – 
2006 πληρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία το ποσό των £3.249.569 για συµβόλαια που 
κατακυρώθηκαν, ενώ εκκρεµεί ακόµη η πληρωµή τιµολογίων, αφού το ολικό ποσό που 
κατακυρώθηκε ανέρχεται περίπου σε £5 εκ. 

Με επιστολή του ηµερ. 26.1.2007 ο Γενικός ∆ιευθυντής ζήτησε γνωµάτευση από τους Νοµικούς 
Συµβούλους της Αρχής αναφορικά µε οποιεσδήποτε ευθύνες του εν λόγω λειτουργού αφού : 

- Ουδέποτε ανέφερε στο παρελθόν τα έµµεσα συµφέροντα του στην εταιρεία. 

- Αξιολογούσε προσφορές διαγωνισµών στις οποίες προσφοροδοτούσε η συγκεκριµένη 
εργοληπτική εταιρεία . 

- Επέβλεπε ή/και αναλάµβανε τη διοίκηση έργων της συγκεκριµένης εταιρείας. 

Η σχετική γνωµάτευση ηµερ. 12.2.2007  αναφέρει ότι η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί σε 
διαδικασία πειθαρχικής έρευνας αφού µε βάση τον Κανονισµό 8 της Κ.∆.Π. 490/2004 είναι ρητή 
υποχρέωση και καθήκον µέλους επιτροπής αξιολόγησης να αποκαλύψει τυχόν συγγενική ή 
ιδιάζουσα σχέση. 

Σύµφωνα µε το πόρισµα των Ερευνώντων Λειτουργών ηµερ. 10.12.2007 φαίνεται ότι έχουν 
παραβιαστεί οι πρόνοιες του Κανονισµού 8 της Κ.∆.Π. 490/2004 και δυνατόν να έχουν παραβιαστεί 
και οι πρόνοιες του Κανονισµού 56 των περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισµών του 1986, ο οποίος προνοεί ότι σε κανένα υπάλληλο επιτρέπεται όπως άµεσα ή 
έµµεσα αποκτά ή κατέχει οποιαδήποτε µετοχή ή άλλο συµφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση η 
οποία συγκρούεται µε τα συµφέροντα της Αρχής,  καθώς και του Κανονισµού 57 που ρητά 
αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο να ασχολείται άµεσα ή έµµεσα σε επιχείρηση άλλη από 
της θέσης του στην Αρχή, και συνεπώς ενδέχεται να στοιχειοθετείται πειθαρχική υπόθεση εναντίον 
του.  

Το πόρισµα στάληκε στους Νοµικούς Συµβούλους της Αρχής για γνωµάτευση στις 7.1.2008. 

Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση ενώπιον του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου της Αρχής.  
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∆ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, και ειδικότερα 
κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2000, 2005 και του 2006 έγινε αναφορά σχετικά µε τα 
προβλήµατα διαχείρισης των οχηµάτων της Αρχής. Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν αρκετές αδυναµίες 
και ελλείψεις που αφορούν µεταξύ άλλων στην παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίµων, στη 
συντήρηση οχηµάτων, αγορά ελαστικών, µπαταριών, απόσυρση οχηµάτων, ετοιµασία 
συγκεντρωτικών καταστάσεων µε το σύνολο των οχηµάτων κατά κατηγορία κ.λπ.  

Το 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρθηκε στο πολύ µεγάλο αριθµό οχηµάτων του στόλου της 
Αρχής και αποφάσισε τη διεξαγωγή µελέτης από οµάδα λειτουργών αναφορικά µε τις πραγµατικές 
ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του στόλου.  

Η µελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει υποβληθεί στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατέδειξε την ανάγκη για ουσιώδη βελτίωση και εκσυγχρονισµό του τρόπου 
διαχείρισης του στόλου οχηµάτων και την αναγκαιότητα άσκησης αυστηρότερου ελέγχου. 
Συγκεκριµένα η οµάδα κατέληξε, µεταξύ άλλων, στα πιο κάτω συµπεράσµατα και προχώρησε σε 
εισηγήσεις. 

(α) Υπάρχει ανοµοιοµορφία ανάµεσα στις Περιφέρειες αναφορικά µε τον τρόπο διαχείρισης και 
λειτουργίας του στόλου οχηµάτων. Η οµάδα πρότεινε το ενδεχόµενο ανακατανοµής των οχηµάτων 
στις Περιφέρειες επειδή σε κάποιες Περιφέρειες φαίνεται ότι αριθµός οχηµάτων υποαξιοποιείται.   

(β) Επιβάλλεται αυστηρότερος έλεγχος στις Περιφέρειες αναφορικά µε την κατάσταση και τη 
γενική διαχείριση του στόλου. Προτάθηκε να τεθεί σε πιο συστηµατική βάση ο θεσµός της 
περιοδικής επιθεώρησης των οχηµάτων των Περιφερειών και των Σταθµών από κλιµάκιο των 
Κεντρικών Γραφείων. Η οµάδα εισηγήθηκε τον καθορισµό  ενός υπεύθυνου λειτουργού σε κάθε 
Περιφέρεια µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη διαχείριση του στόλου οχηµάτων  κάτι το οποίο ήδη 
εφαρµόζεται στις Περιφέρειες Λεµεσού και Πάφου επιφέροντας σηµαντικά οικονοµικά και 
λειτουργικά οφέλη.  

(γ)  Η Αρχή πρέπει να υιοθετήσει πιο σύγχρονους τρόπους κάλυψης των αναγκών της σε 
οχήµατα µεταξύ των οποίων και η µακροχρόνια ενοικίαση.  

(δ) Το σύστηµα SAP δεν παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης καταγραφής των εξόδων 
και χιλιοµέτρων των οχηµάτων ενώ η δηµιουργία αναφορών και εκθέσεων είναι αδύνατη.  Επίσης 
το σύστηµα δεν παρέχει εύκολο τρόπο παρακολούθησης της ανάγκης των οχηµάτων για 
συντήρηση. Η Οµάδα εισηγήθηκε την περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος SAP καθώς και το 
ενδεχόµενο εισαγωγής εξειδικευµένου λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 

(ε) Η οµάδα εισηγήθηκε την εισαγωγή συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης οχηµάτων 
(Tracking System) το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταγράφει διάφορα στοιχεία που αφορούν στο 
δροµολόγιο των οχηµάτων µειώνοντας την αλόγιστη και αδικαιολόγητη χρήση τους.  

Ενόψει των πιο πάνω ζήτησα να ενηµερωθώ για τους λόγους που η πιο πάνω µελέτη δεν έχει 
µέχρι σήµερα υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  για ενηµέρωση και λήψη αποφάσεων, για 
καλύτερη και οικονοµικότερη διαχείριση του στόλου οχηµάτων της Αρχής. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η σχετική µελέτη βρίσκεται στο επίπεδο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης, η οποία αξιολογεί τις εισηγήσεις και ανάλογα τις υποβάλλει για  έγκριση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α) Μηχανογραφικό σύστηµα σφράγισης λογαριασµών πελατών. Σε προηγούµενες 
Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου έγινε αναφορά στις αδυναµίες στο σύστηµα είσπραξης των εσόδων 
και ειδικότερα στο µηχανογραφικό σύστηµα σφράγισης των λογαριασµών που προσκοµίζονται 
από τους πελάτες για την εξόφληση των οφειλών τους.  
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Από επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία µου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πλατρών 
τον Αύγουστο του 2007 παρατηρήθηκε ότι τις µέρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει µεγάλη 
προσέλευση καταναλωτών για εξόφληση των λογαριασµών τους, δεν χρησιµοποιείται καθόλου η 
ταµειακή µηχανή για την καταχώριση του λογαριασµού που εξοφλείται ούτε και για την αυτόµατη 
σφράγιση του λογαριασµού κατά την εξόφληση. Αντί αυτού το απόκοµµα του λογαριασµού που 
επιστρέφεται στον καταναλωτή σφραγίζεται µε τη σφραγίδα χεριού, ενώ το στέλεχος του 
λογαριασµού το οποίο κρατά η Αρχή παραµένει ασφράγιστο µέχρι την ηµέρα που θα 
χρησιµοποιηθεί η ταµειακή µηχανή. Οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί όταν δεν χρησιµοποιείται η 
ταµειακή µηχανή, παραµένει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης αντί να κατατεθεί στην Τράπεζα. 

Ως αποτέλεσµα το ταµείο δεν είναι ενηµερωµένο µε τις ηµερήσιες εισπράξεις και τα χρήµατα δεν 
κατατίθενται έγκαιρα στην Τράπεζα. Επίσης δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, ανά πάσα στιγµή, ο 
πραγµατικός αριθµός των λογαριασµών που εξοφλήθηκαν ούτε και το ποσό που εισπράχθηκε, 
ενώ το απόκοµµα του λογαριασµού που επιστρέφεται στον καταναλωτή φέρει διαφορετική 
ηµεροµηνία είσπραξης από εκείνη που φέρει το στέλεχος του λογαριασµού που κρατείται από την 
Αρχή.  

Σε σχετική επιστολή µας ηµερ. 26.11.2007 εισηγηθήκαµε όπως στις περιπτώσεις όπου προκύπτει 
αναγκαιότητα είσπραξης λογαριασµού και η καταχώριση και σφράγιση του στην ταµειακή µηχανή 
είναι αδύνατη, να εκδίδεται χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης στην οποία να καταχωρίζονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες  οι οποίες στη συνέχεια να καταχωρίζονται στο µηχανογραφικό σύστηµα 
από το αντίγραφο της απόδειξης που θα παραµένει στο διπλότυπο.  Επίσης εισηγηθήκαµε την 
άµεση τροποποίηση/ αναθεώρηση της οικονοµικής οδηγίας αναφορικά µε τη διαδικασία είσπραξης 
και ελέγχου η οποία είναι ξεπερασµένη (ηµερ. έκδοσης 25.5.1987) και δεν συνάδει πλέον µε τα 
σηµερινά δεδοµένα.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε επιστολή του ηµερ. 12.2.2008 µε πληροφόρησε ότι έχουν 
δοθεί σχετικές οδηγίες για τερµατισµό της χρήσης σφραγίδας µε το χέρι κατά την είσπραξη 
λογαριασµών ρεύµατος, ενώ προγραµµατίζεται και η αναθεώρηση της σχετικής οικονοµικής 
οδηγίας. 

(β) Αποθέµατα. 

(i) ∆ιαχείριση Αποθεµάτων.  Ο ∆ιευθυντής Προµηθειών, µε εσωτερικό σηµείωµα του προς 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ηµεροµηνίας 8.10.2007, αναφέρει διάφορα προβλήµατα όσον αφορά στη 
διαχείριση υλικών, που συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών δεν έχει ουσιαστική αρµοδιότητα στα αποθέµατα των 
Περιφερειακών Αποθηκών εκτός από τη γενική παρακολούθηση περίπου 700 υλικών που 
θεωρούνται ευρείας κατανάλωσης, από σύνολο περίπου 26 384 υλικών. 

• Η κεντρική διαχείριση των υλικών δυσχεραίνεται λόγω του ότι διοικητικά οι υπάλληλοι των 
αποθηκών υπάγονται στις ∆ιευθύνσεις των αντίστοιχων περιφερειών και όχι σε ένα κεντρικό 
φορέα.  

• Ο υπολογισµός των µελλοντικών αναγκών βασίζεται κατά κύριο λόγο σε εµπειρική 
πρόβλεψη, µε εξαίρεση 80 κύρια υλικά. 

• Γίνονται εικονικές εκδόσεις υλικών από τους αποθηκάριους µε στόχο την κατακράτηση 
υλικών όταν υπάρχει µείωση του αποθέµατος. 

• ∆εν γίνεται έγκαιρη καταχώριση των εκδόσεων υλικών στο λογισµικό σύστηµα.  

Περαιτέρω βελτίωση στη διαχείριση των αποθεµάτων, όπως αναφέρεται στο πιο πάνω σηµείωµα, 
είναι δυνατή µέσα από ριζικές αλλαγές, όπως η δηµιουργία κεντρικής αποθήκης, η απόκτηση 
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εξειδικευµένου λογισµικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΑΗΚ και η επιµονή στη σωστή 
και έγκαιρη πληροφόρηση του λογισµικού συστήµατος από τους χρήστες στις περιφέρειες.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, πέραν της µεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει η 
∆ιεύθυνση Προµηθειών για βελτιστοποίηση της όλης διεργασίας, έχει προσκαλέσει ξένους 
εµπειρογνώµονες για να τη συµβουλεύσουν σχετικά µε την καλύτερη διαχείριση και 
παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

(ii) ∆ηµιουργία Κεντρικής Αποθήκης. 

• Η Αρχή διαθέτει σήµερα περιφερειακές αποθήκες στη Λευκωσία (λειτούργησε το 1984), στη 
Λεµεσό (λειτούργησε το 1973), στη Λάρνακα (λειτούργησε τέλη του 2006) και στην Πάφο 
(λειτούργησε τέλη του 2006).  Τον Απρίλιο του 2007 είχε παραδοθεί και η νέα αποθήκη στην 
Πόλη Χρυσοχούς.  Υπάρχει επίσης υπαίθρια αποθήκη στο χώρο του Η/Σ Μονής µε 
διαχειριστή την αποθήκη Λεµεσού καθώς επίσης και περιφραγµένος χώρος στην ελεύθερη 
Βιοµηχανική Ζώνη Εµπορίου στη Λάρνακα µε διαχειριστή την αποθήκη Λάρνακας.  Επίσης, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 6.8.2007, αποφάσισε τη δηµιουργία 
νέας περιφερειακής αποθήκης στη Λεµεσό στον Ύψωνα και η λειτουργία της αναµένεται να 
αρχίσει µετά το τέλος του 2009.  Επισηµαίνεται, ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά 
καιρούς για ανέγερση περιφερειακών αποθηκών, φαίνεται να έγιναν αποσπασµατικά χωρίς 
αυτές να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό µε στόχο τη βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης των αποθεµάτων.  Από το 1996 µέχρι σήµερα, καµιά απόφαση δεν έχει 
ληφθεί ως προς την αναγκαιότητα ή µη, εγκαθίδρυσης κεντρικής αποθήκης.  Παρά τις 
διαπιστώσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις των Συµβούλων της ΑΗΚ, το Μάιο του 2002, για 
δηµιουργία κεντρικής αποθήκης, εντούτοις καµιά απόφαση δεν λήφθηκε ή έστω συζήτηση 
δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ή απόρριψης της εισήγησης αυτής. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28.8.2006 αποφάσισε τη διεξαγωγή µελέτης για ευρύτερο και 
µακροχρόνιο σχέδιο διαχείρισης των αποθεµάτων της Αρχής.  Με βάση την απόφαση αυτή, 
ο Γενικός ∆ιευθυντής διόρισε ειδική επιτροπή µε κύριο άξονα την εξέταση  του τρόπου 
λειτουργίας των αποθηκών έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή µη, λειτουργίας µιας 
κεντρικής αποθήκης.  Η έκθεση της Επιτροπής υποβλήθηκε στις 5.10.2007 στη ∆ιεύθυνση 
αλλά δεν έχει ακόµη παρουσιαστεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η θέση της Επιτροπής είναι 
πως πέραν από το φαινοµενικά ψηλό κεφαλαιουχικό κόστος για δηµιουργία κεντρικής 
αποθήκης, τα οφέλη που θα προκύψουν για την Αρχή θα είναι πολύ περισσότερα καθώς το 
κόστος αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί και κατανεµηθεί ως µια επένδυση που θα αποσβεστεί 
σε περίοδο 30 χρόνων, ενώ παράλληλα θα αποφέρει και σηµαντική εξοικονόµηση µε τη 
µείωση των αποθεµάτων.  Η Αρχή προέβη στο διαγωνισµό 183/2007, για ανάθεση σε 
εξωτερικούς Συµβούλους της διενέργειας µελέτης µε θέµα την αναδιοργάνωση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της ΑΗΚ. 

Σε απάντησή του ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 183/2007 και 
αναµένονται τα πορίσµατα της µελέτης. 

Προβλήµατα όσον αφορά σε υλικά. 

(α) Από τον έλεγχο προηγούµενων ετών, είχαν παρατηρηθεί διάφορα προβλήµατα αναφορικά 
µε τη διαχείριση των υλικών. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν ελλείψεις υλικών λόγω κυρίως µη 
ικανοποιητικού προγραµµατισµού καθώς και έλλειψης συντονισµού µεταξύ των διαφόρων 
αποθηκών.  Επίσης, είχε παρατηρηθεί αγορά και αποθήκευση ποσοτήτων πέραν των τρεχουσών 
αναγκών µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό και επένδυση κεφαλαίων σε µη παραγωγικούς τοµείς. 
Άλλη επισήµανση µας αφορούσε στη διαγραφή υλικών σηµαντικής αξίας ένεκα της µη 
χρησιµοποίησης υλικών για σειρά ετών και λόγω αλλαγής της τεχνολογίας θεωρούνταν άχρηστα 
και διαγράφηκαν.  
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(β) Υλικά χωρίς ουσιαστική κίνηση.  Σύµφωνα µε εσωτερικό σηµείωµα του ∆ιευθυντή 
Προµηθειών ηµεροµηνίας 12.10.2007, υπάρχουν διάφορα υλικά στις αποθήκες, όπως επίγειοι 
µετασχηµατιστές, εξοπλισµός διακοπής, καλώδια Μ.Τ. και Θ/Σ ενώσεις, χωρίς καµιά ουσιαστική 
κίνηση τα τελευταία χρόνια, µετά από την απόφαση για αναβάθµιση της τάσης από 11ΧΒ σε 22ΧΒ.  
Η αξία των υλικών αυτών ανερχόταν σε £1.143.540, κατά την ηµεροµηνία του πιο πάνω 
σηµειώµατος.  Το ποσό αυτό αναµένεται να αυξάνεται σταδιακά µε την επιστροφή στις αποθήκες 
των µετασχηµατιστών που αντικαθίστανται λόγω αύξησης του φορτίου.  Στην ίδια επιστολή 
σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι από πενταετίας έχει αποφασισθεί η αναβάθµιση του 
συστήµατος από 11ΧΒ σε 22ΧΒ, εντούτοις µέχρι σήµερα η λειτουργία του γίνεται στις 11 χιλιάδες 
βολτ. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο η χρήση των υλικών αυτών θεωρείται αδύνατη και αν όχι, κατά 
πόσο έχει καθοριστεί συγκεκριµένη διαδικασία για ουσιαστική χρήση τους, ως η εισήγηση του 
∆ιευθυντή Προµηθειών, όπως αναφέρεται στο πιο πάνω σηµείωµα.   

(γ) Παλαιοί Μετασχηµατιστές Εδάφους (Old Ground Mounded Transformers).  Σύµφωνα µε 
εσωτερικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών ηµεροµηνίας 17.9.2007, στις αποθήκες των 
περιφερειών διατηρούνται µεγάλα αποθέµατα µετασχηµατιστών εδάφους παλαιού τύπου αξίας 
περίπου £840.000 (µε τιµές του 1999-2003).  Στο ίδιο σηµείωµα, επισηµαίνεται η ανάγκη να 
δοθούν οδηγίες προς τις περιφέρειες ώστε να χρησιµοποιήσουν άµεσα, όπου είναι εφικτό, τους 
πιο πάνω µετασχηµατιστές.  Ακολούθησαν σηµειώµατα από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και εντός 
του 2008, τα οποία εξακολουθούν να επισηµαίνουν ότι οι περιφέρειες εξακολουθούν να µη 
χρησιµοποιούν τους µετασχηµατιστές αυτούς, ενώ στο διάστηµα 1.10.2007 µέχρι 8.1.2008 είχαν 
εγκατασταθεί παγκύπρια 85 καινούριοι µετασχηµατιστές εδάφους.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε 
ότι το πιο πάνω απόθεµα, όχι µόνο δεν µειώθηκε, αλλά αυξήθηκε ένεκα της επιστροφής 
µεταχειρισµένων.  Στις 31.3.2008, το ποσό του αποθέµατος τους ανήλθε στις £852.049.   

(δ) Παλαιοί εναέριοι µετασχηµατιστές διανοµής µε εξωτερικό µεταγωγέα τάσης.  Σύµφωνα 
µε εσωτερικό σηµείωµα της Επιχειρησιακής Μονάδας ∆ικτύων, ηµεροµηνίας 24.3.2008 προς τις 
περιφέρειες, σε ελέγχους που διενήργησε διαπιστώθηκε ότι παρόλο που στο απόθεµα των 
περιφερειακών αποθηκών υπάρχει µεγάλος αριθµός µεταχειρισµένων εναέριων µετασχηµατιστών 
διανοµής µε εξωτερικό µεταγωγέα τάσης, τα συνεργεία της αδικαιολόγητα εγκατέστησαν κατά το 
2007 ως επί το πλείστον καινούριους µετασχηµατιστές και όχι κατά προτεραιότητα τους 
µεταχειρισµένους.  Στο ίδιο σηµείωµα αναφέρεται ότι, όσον αφορά στους εναέριους 
µετασχηµατιστές, δεν υφίσταται κάποιος τεχνικός ή άλλος λόγος ο οποίος να περιορίζει την 
εγκατάστασή τους στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, και δόθηκαν οδηγίες εντός του 2008 όπως 
χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα. 

Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση αλλά και την αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατόν βαθµό των 
παλαιών αποθεµάτων, για τα οποία η Αρχή έχει δαπανήσει σηµαντικά ποσά, εισηγήθηκα όπως 
δοθούν αυστηρότερες οδηγίες προς τους αρµόδιους, προς όφελος της Αρχής και των 
καταναλωτών.  Φαίνεται επίσης επιτακτική πλέον η ανάγκη για ετοιµασία µηχανογραφηµένων 
καταστάσεων µε σκοπό την παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

Αναφορικά µε τα προβλήµατα σε υλικά, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις προηγούµενές µου Εκθέσεις 
για το θέµα ως εποικοδοµητικές, θεωρώντας ότι βοήθησαν στη βελτίωση της κατάστασης, η οποία 
σήµερα κρίνεται πολύ καλύτερη, ενώ γίνονται ενέργειες για εξάλειψη των προβληµάτων κυρίως της 
έλλειψης υλικών.  Ανέφερε επίσης ότι η ∆ιεύθυνση Προµηθειών της Αρχής υιοθέτησε νέα 
διαδικασία ετήσιας αναθεώρησης του Αρχείου Υλικών, όσον αφορά στο απόθεµα ασφαλείας και το 
µέγιστο απόθεµα για κάθε ένα υλικό, µε σκοπό την αγορά µικρότερων ποσοτήτων σε 
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περισσότερες παραλαβές και ότι γίνεται προσπάθεια για καθορισµό συγκεκριµένης διαδικασίας   
για ουσιαστική χρήση των παλαιών µετασχηµατιστών. 

Ο περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών στους τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2006, Ν.11(I)/2006. 

(α) Κανονισµοί.  Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο (άρθρο 73) που ψηφίστηκε από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ στις 17.2.2006, µέσα στα πλαίσια εναρµόνισης της Κύπρου 
µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο (Οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε), το Υπουργικό Συµβούλιο 
έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω 
Νόµου.   Οι Κανονισµοί θα τυγχάνουν εφαρµογής σε συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία, 
εκτός ΦΠΑ, θα ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που ορίζει ο πιο πάνω Νόµος. Η Αρχή 
ετοίµασε σε συνεργασία µε το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας, ως Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, προσχέδιο σχετικών Κανονισµών το οποίο εκκρεµεί στο Γενικό Εισαγγελέα για 
νοµοτεχνική επεξεργασία και προώθησή του στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση και για ψήφιση 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

(β) Εσωτερικές οδηγίες για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Ένεκα της καθυστέρησης 
στην έγκριση των πιο πάνω Κανονισµών, η Αρχή καθυστερεί την έγκριση της σχετικής οδηγίας 
(ετοιµάστηκε προσχέδιο) για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε την οποία 
και αναµένεται να εκσυγχρονιστούν όλες οι σχετικές οδηγίες της Αρχής οι οποίες και 
χρονολογούνται από το 1987 και να εναρµονιστούν µε την πιο πάνω Νοµοθεσία και τους σχετικούς 
Κανονισµούς.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, οι Κανονισµοί έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο 
και έχουν προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  Με την έγκριση των 
Κανονισµών, θα προωθηθεί ανάλογα και το προσχέδιο της Εσωτερικής Οδηγίας για διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων, προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής.  

Προσφορές και συµβάσεις. 

(α) Γενικά προβλήµατα προσφορών.  Από το σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκαν διάφορα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε την προκήρυξη/αξιολόγηση/κατακύρωση ή/και ακύρωση των 
προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των προσφορών, τις σχετικές εγγυητικές 
και την περίοδο ισχύος των προσφορών.   

(β) ∆ιαγωνισµοί που προκηρύχθηκαν και ακυρώθηκαν την περίοδο 2006 – 2007.  Κατά τα 
έτη 2006 και 2007 προκηρύχθηκαν από την Αρχή και ακυρώθηκαν διάφοροι διαγωνισµοί. Ως λόγοι 
ακύρωσης αναφέρονται µεταξύ άλλων, η υποβολή προσφορών που δεν πληρούσαν τους όρους 
του διαγωνισµού καθώς επίσης και οι ελλείψεις/ασάφειες/λανθασµένες προδιαγραφές του 
διαγωνισµού ή/και ύπαρξη αντιφάσεων στις προδιαγραφές ή προδιαγραφές στις οποίες δεν ήταν 
δυνατόν να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες. 

Επισηµαίνεται το γεγονός ότι µε την ακύρωση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών η Αρχή 
επιβαρύνεται µε πρόσθετο διοικητικό και άλλο κόστος ενώ δυνατόν να παρατηρούνται 
καθυστερήσεις σε έργα και γενικά να επηρεάζεται δυσµενώς η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της 
Αρχής. 

Για τους πιο πάνω λόγους εισηγήθηκα όπως δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στους όρους των προσφορών οι οποίοι πρέπει να είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν την όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή προσφοροδοτών στους διαγωνισµούς και να µην απαιτείται 
αναθεώρηση των προδιαγραφών/όρων του διαγωνισµού µε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε  ότι η Αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ετοιµασία των τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων των διαγωνισµών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση 
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µεταχείριση των προσφοροδοτών, αλλά και η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη επίδειξη ενδιαφέροντος 
και συµµετοχή τους. 

(γ) ∆ιαγωνισµός αρ. 106/2007 – Προµήθεια Χηµικών Πρόσθετων Βελτιωτικών Καύσης 
Οργανικής Σύνθεσης – Η/Σ ∆εκέλειας.  Ο εν λόγω διαγωνισµός προκηρύχθηκε, µέσα στα 
πλαίσια δέσµευσης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων 
Κυβερνητικών Οργάνων για λήψη µέτρων προκειµένου να βελτιωθεί η εκποµπή σκόνης και 
άκαυστων στερεών στην ατµόσφαιρα από τη λειτουργία του Η/Σ ∆εκέλειας. 

Η Αρχή κατακύρωσε το διαγωνισµό  στις 9.11.2007 στη µία από τις δύο  εταιρείες που συµµετείχαν 
στο διαγωνισµό, για το ποσό των €846.325 (£494.846).  Η αποτυχούσα εταιρεία, η οποία 
ειδοποιήθηκε ότι δεν επιλέγηκε γιατί δεν υπέβαλε ικανοποιητικά στοιχεία και εγγυήσεις, 
καταχώρισε ιεραρχική προσφυγή στις 21.11.2007.  Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) µε 
απόφασή της ηµερ. 17.3.2007 ακύρωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και επισήµανε ότι υπήρξε 
άνιση µεταχείριση των προσφοροδοτών. 

Η ΑΗΚ, µετά την πιο πάνω απόφαση της ΑΑΠ, προέβη σε εκ νέου αξιολόγηση των προσφορών. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η Αρχή όφειλε, κατά τη διαδικασία εξέτασης των προσφορών, να προβεί στη δέουσα 
έρευνα αναφορικά και µε τις δύο προσφορές.  Ενώ η Αρχή επικοινώνησε µε τη µοναδική 
επιχείρηση που περιλήφθηκε στην προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη, δεν επικοινώνησε 
µε καµιά από τις πολλές εταιρείες που παρέθεσε η αποτυχούσα εταιρεία.   

(ii) Το γεγονός ότι η προσφορά της αποτυχούσας εταιρείας ήταν χαµηλότερη µε διαφορά, θα 
έπρεπε να προβληµατίσει την ΑΗΚ, η οποία όφειλε, για σκοπούς προστασίας των συµφερόντων 
της, να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειµένου να βεβαιωθεί αν η εταιρεία πληροί ή όχι τους 
όρους του διαγωνισµού και να µπορεί να τεκµηριώσει οποιαδήποτε απόφασή της. 

(iii) Η ακύρωση της απόφασης της Αρχής από την ΑΑΠ και η διαδικασία επαναξιολόγησης του 
σχετικού διαγωνισµού θα καθυστερήσει ακόµη περισσότερο τη λήψη διορθωτικών µέτρων για την 
εκποµπή ρύπων πέραν των επιτρεπόµενων ορίων στον Η/Σ ∆εκέλειας.  

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της πιο πάνω επανεξέτασης των προσφορών, εισηγήθηκα όπως 
η Αρχή κατά τη διαδικασία εξέτασης των προσφορών προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και 
λαµβάνει όλες τις διευκρινίσεις και πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου οι αποφάσεις της να 
είναι µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας αλλά παράλληλα να είναι σε θέση να τις 
υποστηρίξει και τεκµηριώσει σε περίπτωση σχετικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι µετά την απόφαση της ΑΑΠ, η Αρχή διεξήγαγε εκτενή έρευνα, 
ωστόσο η συγκεκριµένη εταιρεία απέτυχε να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούµενη πείρα και 
προϊόντα για την επίτευξη των στόχων όπως καθορίστηκαν στις προδιαγραφές της Αρχής και η 
προσφορά της απορρίφθηκε εκ νέου. 

(δ) ∆ιαγωνισµοί αρ. 146/2007 & 159/2007 για αύξηση της παραγωγής µε σκοπό την 
επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύµατος. Μέσα στα πλαίσια δέσµευσης της Αρχής προς τον Υπουργό 
Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εµπορίου & 
Βιοµηχανίας στις 3.8.2007 µε θέµα την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά το πρόβληµα 
αυξηµένης ζήτησης που προέκυψε το καλοκαίρι του 2007, η ΑΗΚ προκήρυξε στις 20.8.2007 το 
διαγωνισµό αρ.146/2007 – DHEKELIA POWER STATION – ICE POWER PLANT. Ο διαγωνισµός 
αφορούσε στην επίδειξη ενδιαφέροντος και προεπιλογή εταιρειών για εγκατάσταση µονάδας 
παραγωγής τεχνολογίας εσωτερικής καύσης και δυναµικότητας 50MW έως 60MW στον 
ηλεκτροπαραγωγό σταθµό ∆εκέλειας, µέχρι την 1η Ιουνίου 2008, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που αναµενόταν να υπάρξουν το καλοκαίρι του 2008. Η Αρχή στις 13.9.2007, αποφάσισε 
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την ακύρωση του διαγωνισµού επειδή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν πληρούσε τους 
όρους του διαγωνισµού. Στις 17.9.2007 προκηρύχθηκε ο νέος διαγωνισµός αρ. 159/07 που 
περιλάµβανε την εγκατάσταση µέχρι την 1η Ιουνίου 2009 στον Η/Σ ∆εκέλειας νέας µονάδας 
παραγωγής συνολικής ισχύος 50MW έως 60MW µε µηχανές εσωτερικής καύσης και εγκατάσταση 
προσωρινής µονάδας παραγωγής  στον  σταθµό  για  την  περίοδο  1η Ιουνίου  µέχρι 30 
Σεπτεµβρίου 2008. Για το διαγωνισµό προεπιλέγησαν µόνο δύο οικονοµικοί φορείς οι οποίοι 
κλήθηκαν να υποβάλουν τις τελικές τους προσφορές µέχρι 2.11.2007. Την 1.11.2007 ο ένας εκ 
των δύο, ειδοποίησε την Αρχή ότι αδυνατεί να εγκαταστήσει τις µόνιµές µηχανές µέχρι 1.6.2009 και 
ως εκ τούτου δεν υπέβαλε προσφορά. Κατά συνέπεια παρέµεινε ένας µόνο οικονοµικός φορέας ο 
οποίος υπέβαλε την προσφορά του στις 2.11.2007 και το Συµβούλιο της Αρχής προχώρησε στη 
σχετική κατακύρωση στις 13.11.2007, για το ποσό των €72.044.000. Στο ποσό αυτό δεν 
περιλαµβάνεται το κόστος µετατροπής των µηχανών για καύση Φυσικού Αερίου που ανέρχεται σε 
περίπου €4,5 εκ.. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Τα χρονικά πλαίσια για εγκατάσταση µόνιµης µονάδας εσωτερικής καύσης, στο διαγωνισµό 
αρ. 146/2007, ήταν πολύ περιορισµένα στα οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν τεχνικά αδύνατον να 
ανταποκριθούν οι προσφοροδότες, µε αποτέλεσµα η Αρχή να ακυρώσει το διαγωνισµό.  

(ii) Η Αρχή κατακύρωσε το νέο διαγωνισµό αρ. 159/07 στο µοναδικό προσφοροδότη για το 
ποσό των €72.044.000 που υπερβαίνει κατά περίπου 60% το προϋπολογισθέν ποσό του 
συµβολαίου και χωρίς εκ των προτέρων να µελετηθούν οι όροι και οι σχετικές εκθέσεις 
αξιολόγησης από το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής, προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα 
της Αρχής.  

(iii) Τόσο για το διαγωνισµό αρ. 146/2007 όσο και για το διαγωνισµό αρ.159/2007, λόγω του 
επείγοντος του θέµατος, ζητήθηκαν συµβουλευτικές υπηρεσίες απευθείας από συγκεκριµένη 
εταιρεία «Α» (για σκοπούς ετοιµασίας εγγράφων διαγωνισµού/προδιαγραφές, αξιολόγηση 
προσφορών, ετοιµασία περιβαλλοντικής µελέτης), χωρίς όµως να τηρηθούν οι εσωτερικές 
Οδηγίες για συνοπτικές διαδικασίες που απαιτούσαν την εκ των προτέρων σχετική έγκριση. 
Καλυπτική έγκριση δόθηκε στις 12.2.2008 και ταυτόχρονα εγκρίθηκε το ποσό των €177.935 προς 
την εταιρεία για εργασία που είχε ολοκληρώσει. 

(iv) Στις 26.2.2008 η Αρχή ενέκρινε χρήση της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης για 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, µε διαπραγµάτευση µε 
τους υφιστάµενους συµβούλους µηχανικούς, εταιρεία «Α», για την εγκατάσταση µονάδας 
παραγωγής συνολικής ισχύος 50-60MW στον Η/Σ ∆εκέλειας. Στις 15.4.2008 το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αρχής κατακύρωσε το σχετικό διαγωνισµό αρ. 68/2008s στην πιο πάνω εταιρεία 
για το ποσό των GBP934.790 (€1.217.844).  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η άµεση προκήρυξη του διαγωνισµού µέσα στα εξαιρετικά στενά 
χρονικά περιθώρια, είχε ως αποτέλεσµα τη µη εξασφάλιση ευρύτητας συµµετοχής και 
ανταγωνιστικών τιµών, τόσο για την εγκατάσταση της συγκεκριµένης µόνιµης µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ φαίνεται επίσης ότι 
έχουν  αποκλειστεί ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η ΑΗΚ ενέργησε, µε στόχο την ικανοποίηση της επάρκειας 
ηλεκτρικού ρεύµατος για το καλοκαίρι του 2008, ο οποίος (στόχος) αν δεν επιτυγχάνετο, το κόστος 
για την εθνική οικονοµία θα ήταν τεράστιο. 

(ε) ∆ιαγωνισµός αρ. 176/2007, Supply of Boilers Air Heater Elements for DPS, 
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός ∆εκέλειας. Η Αρχή προκήρυξε στις 20.11.2007 διαγωνισµό για 
αγορά υλικών για όλους τους λέβητες του Η/Σ ∆εκέλειας, µε σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους. 
Στις 14.2.2008 η Αρχή κατακύρωσε το διαγωνισµό σε συγκεκριµένη εταιρεία, για το ποσό των 
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€130.000.  Στις 15.4.2008 η Αρχή αποφάσισε την ακύρωση της σχετικής παραγγελίας και την 
προκήρυξη νέου διαγωνισµού µε επιλεγµένους προσφοροδότες αφού η συγκεκριµένη εταιρεία 
αδυνατούσε να εκπληρώσει την παραγγελία µε το υλικό και το χρονοδιάγραµµα που είχαν 
καθοριστεί, προφανώς λόγω αύξησης στην τιµή των µετάλλων που επηρέασε σηµαντικά την τιµή 
των προσφεροµένων υλικών.   
Αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Παρόλο που στους όρους  του διαγωνισµού δεν υπήρχε πρόνοια για αναπροσαρµογή της 
τιµής προσφοράς  ένεκα διακύµανσης στην τιµή των µετάλλων και ο επιτυχών προσφοροδότης 
όφειλε να εκτελέσει την προσφορά στην καθορισµένη τιµή, εντούτοις λόγω του ότι   δεν 
περιλήφθηκε ούτε απαίτηση για κατάθεση εγγυητικής προσφοράς και εγγυητικής για πιστή 
εκτέλεση του συµβολαίου και το σχετικό συµβόλαιο δεν υπογράφηκε από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη, η Αρχή δεν φαίνεται να µπορεί να διεκδικήσει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.  

(ii) Υπολογίζεται ότι η Αρχή θα επωµιστεί πολύ ψηλότερο κόστος µε το νέο διαγωνισµό αφού η 
αξία των συγκεκριµένων υλικών επηρεάζεται από την τιµή των µετάλλων η οποία έχει ανέλθει 
διεθνώς.   

Εισηγήθηκα όπως, εκτός από τις περιπτώσεις συµβάσεων αξίας πέραν των £100.000 για τις 
οποίες η Αρχή περιλαµβάνει  στους όρους των διαγωνισµών την κατάθεση σχετικών εγγυητικών 
(εγγυητική προσφοράς και εγγυητική για πιστή εκτέλεση του συµβολαίου), µελετηθεί το ενδεχόµενο 
όπως απαιτούνται σχετικές εγγυητικές στις περιπτώσεις που η αξία των υλικών έχει συνεχείς 
διακυµάνσεις π.χ. επηρεάζεται από την τιµή του χαλκού ή την τιµή των µετάλλων, έστω και για 
προσφορές χαµηλότερης αξίας.  Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η κατάθεση 
σχετικών εγγυητικών, εισηγήθηκα άµεση υπογραφή των σχετικών συµβολαίων από τους 
επιτυχόντες προσφοροδότες. 

(στ) ∆ιαγωνισµός αρ. 124/2007 – Πώληση Άχρηστων Υλικών και Αγορά Ειδικών 
Μεταλλικών Συλλεκτών. Η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ.124/2007 για την πώληση 
άχρηστων υλικών και ταυτόχρονα την αγορά ειδικών µεταλλικών συλλεκτών.  Στις 1.11.2007 έγινε 
κατακύρωση σε συγκεκριµένη εταιρεία «Χ» για την  οµάδα Α (£878.758) ενώ για την οµάδα Β έγινε 
κατακύρωση και  στους τρείς προσφοροδότες.  Υπολογίστηκε ότι η Αρχή θα εισέπραττε συνολικά 
περίπου £1.015.119.  
Ακολούθησε καταχώριση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προφορών (ΑΑΠ), από ένα από 
τους τρεις επιτυχόντες προσφοροδότες, εναντίον της απόφασης της Αρχής για κατακύρωση 
µέρους του διαγωνισµού στην εταιρεία «Χ», καθότι η εν λόγω εταιρεία δεν κατείχε την απαιτούµενη 
άδεια διαχείρισης αποβλήτων  (άρθρο 11 του περί Στερεών και Αποβλήτων Νόµου 215(Ι)/2002).  
Στις 7.12.2007, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενηµέρωσε την Αρχή ότι θα προχωρήσει σε σχετική 
καταγγελία σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµων του 
2002 έως 2006 καθότι η Αρχή ενέργησε παράνοµα και εν γνώσει της.  Η Αρχή, µετά και από 
γνωµάτευση του Νοµικού της Συµβούλου, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού για την 
οµάδα Α και την επαναπροκήρυξή του.  Μετά την εν λόγω απόφαση η προσφυγή στην ΑΑΠ 
αποσύρθηκε.   

Αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Οι όροι του διαγωνισµού και οι επεξηγήσεις που δόθηκαν στους ενδιαφερόµενους πιθανούς 
προσφοροδότες έδιναν το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό και διαχείρισης αποβλήτων σε 
µη αδειούχες εταιρείες, γεγονός που δεν επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία. 

(ii) Παρόλο ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, µε σχετική επιστολή της ηµερ. 30.8.2007, σύστησε 
στην Αρχή όπως επανεξετάσει τους όρους του διαγωνισµού στα πλαίσια της σχετικής 
νοµοθεσίας, εντούτοις η Αρχή προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισµού, χωρίς 
τουλάχιστον προηγουµένως να ζητηθεί γνωµάτευση από το Νοµικό της Σύµβουλο.  
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(iii) Σχετικά µε τον εν λόγω διαγωνισµό, εκκρεµούν δύο προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, 
µία εκ των οποίων καταχωρίστηκε από την εταιρεία «Χ» της οποίας η Αρχή τερµάτισε τη 
σύµβαση, µε ενδεχόµενο η εταιρεία να υποβάλει αγωγή και να διεκδικήσει αποζηµιώσεις. 

(iv) Η συγκεκριµένη εταιρεία πριν από την ανάκληση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, 
παρέλαβε από την Αρχή ποσότητα άχρηστου υλικού αξίας £30.474, ποσό το οποίο καταβλήθηκε 
ήδη στην ΑΗΚ. Η παράδοση του υλικού αυτού από την Αρχή σε πρόσωπο που δεν κατείχε άδεια 
διαχείρισης αποβλήτων είναι παράνοµη καθότι αντίκειται στη σχετική νοµοθεσία.  

Συναφώς αναφέρεται ότι σε επιτόπια έρευνα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στις 21.9.2007 σε 
αποθήκες της ΑΗΚ διαπιστώθηκε µη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, 
και ζητήθηκε άµεση συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Νόµου και όπως υποβληθεί σχέδιο δράσης 
αναφορικά µε τα µέτρα που θα εφαρµόσει η ΑΗΚ και σχετικό χρονοδιάγραµµα.  

Πέραν του ότι αναµένεται συµµόρφωση µε τις πρόνοιες της πιο πάνω νοµοθεσίας, εισηγήθηκα 
όπως συστάσεις αρµόδιων Αρχών λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και όπου κρίνεται απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται και έγκαιρα γνωµάτευση από το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής, προς αποφυγή, 
µεταξύ άλλων, αχρείαστων καθυστερήσεων και επιπρόσθετου κόστους. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για πλήρη συµµόρφωση µε τη σχετική 
νοµοθεσία και παράλληλα η Αρχή έχει εκδώσει διαγωνισµό για παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών που θα καλύπτουν πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της Αρχής, που πηγάζουν από τη 
νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και κατ’ επέκταση τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, 
όσον αφορά στα θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητας. Όσον αφορά στην καταγγελία σε σχέση µε 
τη φύλαξη αποβλήτων στις αποθήκες της Αρχής στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι έχει 
ήδη αρχίσει η αποµάκρυνση των υλικών αυτών από το χώρο των αποθηκών. 

(ζ) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού – Φάση ΙΙ - Μονάδα Αριθµός 3. 

(i) Γενικά.  Το Έργο προνοεί την εγκατάσταση µιας πετρελαϊκής µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130 MW στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού. Το κόστος των 
συµβολαίων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε £79.586.562 και περιλαµβάνει τα συµβόλαια για 
τα έργα πολιτικού µηχανικού, του λέβητα, του ατµοστροβίλου, της µονάδας αποθείωσης, του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και καλωδιώσεων και των µετασχηµατιστών ισχύος. Μέχρι το Μάρτιο  
2008,  πληρώθηκε στους Εργολάβους του Έργου  ποσό £78,34 εκ. έναντι εκτελεσθείσας 
εργασίας και εξοπλισµού ενώ ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός για το Έργο είναι περίπου 
£89,05 εκ. Με βάση το αρχικό πρόγραµµα του Έργου, η εµπορική λειτουργία της Μονάδας ήταν 
Ιούνιος 2005.  Η µονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2005 και προσφέρει στο σύστηµα 
παραγωγής.  Η παραλαβή όµως του λέβητα καθυστερεί και δεν αναµένεται να γίνει πριν το τέλος 
του 2008, λόγω προβληµάτων σε διάφορα συστήµατά του. Ο Πρόεδρος της Αρχής µε 
πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αποπεράτωση της Μονάδας 
οφείλονται κυρίως στον Εργολάβο του λέβητα και  ότι για τις καθυστερήσεις αυτές θα 
εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου που προβλέπουν την επιβολή χρηµατικών προστίµων. 

(ii) Έργα Πολιτικού Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε το συµβόλαιο 
ανέρχεται στα £8,92 εκ, ενώ το αναµενόµενο τελικό κόστος ανέρχεται στα £10,41 εκ. Η αύξηση 
στο κόστος οφείλεται σε αλλαγές των σχεδίων στην επαναµέτρηση των εργασιών και στις 
αυξήσεις στις τιµές των υλικών και εργατικών.  

Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών  στα επιµέρους τµήµατα  οι οποίες 
όµως δεν επηρέασαν την τελική ολοκλήρωση του Έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα του 
συµβολαίου. Οι καθυστερήσεις  οφείλονταν τόσο στον Εργολάβο όσο και στη µη έγκαιρη έκδοση 
κατασκευαστικών σχεδίων για τις ανάγκες του Έργου από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  

Το Σεπτέµβριο 2004, ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων, µε 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 535

συνεπαγόµενη αποζηµίωση £1,23 εκ. Το Μάρτιο 2005,  ο Μηχανικός του Έργου αφού 
αξιολόγησε τις απαιτήσεις του Εργολάβου, µε έγκριση της Αρχής, παραχώρησε ενδιάµεσες 
παρατάσεις χρόνου για τα διάφορα τµήµατα του Έργου. 

Τον Απρίλιο 2005, η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον Εργολάβο ποσού  £137.604, λόγω 
της αυξηµένης πολυπλοκότητας της µεταλλικής κατασκευής του κτιρίου των ατµοστροβίλων.  Ο 
Εργολάβος δεν αποδέχθηκε το πιο πάνω ποσό και υπέβαλε περαιτέρω στοιχεία.  Μετά από 
εισήγηση των Συµβούλων Μηχανικών, το Μάιο 2007, η Αρχή ενέκρινε την καταβολή επιπλέον 
ποσού £87.559. 

Το Μάιο 2005, ο Εργολάβος αµφισβήτησε τις παρατάσεις χρόνου που του παραχώρησε ο 
Μηχανικός του Έργου ενώ υπέβαλε και επιπλέον απαίτηση για ισχυριζόµενη επιτάχυνση στο 
Έργο για ποσό £230.859, µειώνοντας όµως το κόστος που διεκδικεί για την παράταση χρόνου 
από £1.230.000 σε £958.821 και το χρόνο από 60 εβδοµάδες σε 47.  Τον Ιανουάριο 2006, η 
Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον Εργολάβο των ποσών των £12.198 και £36.000 για την 
επιτάχυνση και την παράταση χρόνου, αντίστοιχα, τα οποία είχε εισηγηθεί ο Μηχανικός του 
Έργου. 

 Τον Ιούνιο 2006, Εργολάβος ζήτησε Απόφαση Μηχανικού σε σχέση µε τις απαιτήσεις του για την 
παράταση χρόνου και την επιτάχυνση. Τον Ιούλιο 2006, ο Μηχανικός εξέδωσε την Απόφαση του 
µε την οποία επιβεβαίωσε τις αρχικές του θέσεις. Ο Εργολάβος διαφώνησε µε την Απόφαση του 
Μηχανικού και εξέφρασε την πρόθεση να προσφύγει σε διαιτησία για επίλυση του θέµατος. 

(iii) Ευθύνες των Συµβούλων Μηχανικών για τις καθυστερήσεις στη συµπλήρωση του 
Έργου. Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε 
τµήµατα του Έργου, για τις οποίες ο Εργολάβος των έργων Πολιτικού Μηχανικού υπέβαλε το 
Σεπτέµβριο 2004, απαιτήσεις για παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων και οικονοµική αποζηµίωση 
£1,23 εκ.   

Σε σχετική έκθεση που ετοίµασε η Οµάδα του Έργου για το θέµα των καθυστερήσεων 
καταγράφεται µεταξύ άλλων λόγων και η καθυστέρηση στην έκδοση οδηγιών, πληροφοριών και 
σχεδίων από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  Ωστόσο οι Σύµβουλοι επιρρίπτουν όλη την ευθύνη 
για την καθυστέρηση στους εργολάβους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, οι οποίοι, 
σύµφωνα µε αυτούς, δεν τους υπέβαλαν έγκαιρα τις απαιτούµενες πληροφορίες για την ετοιµασία 
των κατασκευαστικών σχεδίων. 

Επειδή, κατέστη αναγκαία η παρουσία των Συµβούλων Μηχανικών στο εργοτάξιο πέραν του 
Ιουνίου 2005, όπως προβλεπόταν στο συµβόλαιό τους, υπήρξε υπέρβαση του καθορισµένου 
από το συµβόλαιο αριθµού των ανθρωποµηνών και µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2007 πληρώθηκε 
σε αυτούς από την Αρχή το επιπρόσθετο ποσό των £381.297. Τον Απρίλιο 2007, η Αρχή 
ενέκρινε την πληρωµή στους Συµβούλους του επιπλέον ποσού των £150.000 λόγω της 
υπέρβασης στο χρόνο παραµονής τους στο εργοτάξιο. 

Με επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής παρατήρησα ότι το θέµα της κατανοµής 
ευθυνών από την Αρχή για την καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών αποτελεί σηµαντική 
πτυχή στην ορθή διαχείριση του Έργου, επειδή επηρεάζει άµεσα την ανάκτηση από την Αρχή 
µέρους της αποζηµίωσης που αυτή τελικά θα καταβάλει για καθυστερήσεις στον Εργολάβο των 
έργων Πολιτικής Μηχανικής, και ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τις εξελίξεις στο θέµα αυτό.  Η 
Αρχή µε πληροφόρησε ότι για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του θέµατος αυτού αναµένεται η 
συµπλήρωση της αξιολόγησης των απαιτήσεων του Εργολάβου των έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
Με πληροφόρησε επίσης ότι λόγω του ότι η Αρχή απέρριψε, ως εκπρόθεσµη την προσφυγή σε 
διαιτησία του Εργολάβου των έργων Πολιτικής Μηχανικής, συνεπάγεται ότι ο Εργολάβος έχει 
απωλέσει το δικαίωµα επί των οικονοµικών διεκδικήσεών του, µε εξαίρεση τα ποσά των £12.198 
και £36.000 που έχουν ήδη εγκριθεί από την Αρχή όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 
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παράγραφο.  Επειδή ο Εργολάβος των έργων Πολιτικού Μηχανικού δεν έχει προβεί σε 
οποιαδήποτε νέα κίνηση που να δείχνει τις προθέσεις του σε σχέση µε την εκπρόθεσµη 
ειδοποίηση για προσφυγή σε διαιτησία, προς το παρόν, οι διεκδικήσεις της Αρχής περιορίζονται 
στα πιο πάνω ποσά. Το θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα. 

(iv) Συµβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισµού – Καθυστέρηση στην λειτουργία. Στο 
πρόγραµµα ανέγερσης και αρχικής λειτουργίας του λέβητα παρατηρήθηκε καθυστέρηση περίπου 
20 µηνών η οποία  οφείλεται στον Εργολάβο.  

Στις 13 Ιουνίου 2005, στάληκε επίσηµη ειδοποίηση στον Εργολάβο του λέβητα πληροφορώντας 
τον για την αποτυχία του να συµπληρώσει το Έργο µε βάση τη συµβατική του υποχρέωση και να 
παραδώσει τον λέβητα για εµπορική λειτουργία στις 8.6.2005 και ότι η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα 
να απαιτήσει αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις όπως προβλέπεται στο συµβόλαιο. 

Ο Εργολάβος υπέβαλε τον Ιανουάριο 2007 απαίτηση για αποζηµιώσεις ύψους €1.812.095 για 
ζηµιές που όπως ισχυρίζεται προκλήθηκαν από καθυστερήσεις άλλων.  Η Αρχή τον Απρίλιο 
2007, απέρριψε τις απαιτήσεις του Εργολάβου ως µη τεκµηριωµένες µετά από εισήγηση των 
Συµβούλων Μηχανικών και της Οµάδας Έργου.   

Όσον αφορά στο θέµα των ευθυνών του Εργολάβου για τις καθυστερήσεις, το Συµβούλιο της 
Αρχής ενέκρινε τον Απρίλιο 2007, κατ’ αρχήν εισήγηση των Συµβούλων Μηχανικών και της 
Οµάδας Έργου, για την επιβολή ποινών σε αυτόν, συνολικού ποσού περίπου £3,6 εκ.  Η Αρχή µε 
πληροφόρησε ότι αναφορικά µε τις διεκδικήσεις της, ο Εργολάβος διατηρεί σε ισχύ τραπεζικές 
εγγυήσεις αρκετά µεγαλύτερου ποσού από το συνολικό ποσό των ποινών που αυτή αποφάσισε 
να επιβάλει στον Εργολάβο.  

(v) Συµβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισµού – Προβλήµατα στη καύση και τις 
εκποµπές ρύπων. Ο λέβητας δεν έχει συµβατικά παραληφθεί, λόγω σοβαρών προβληµάτων, 
παρόλο που εργάζεται και συνεισφέρει στο σύστηµα της Αρχής.  Ένα από τα προβλήµατα είναι η 
αποτυχία του κατασκευαστή να µειώσει τα όρια εκποµπών ρύπων (οξείδιο του αζώτου), κάτω 
από το όριο των 200mg/Nm3  που είναι συµβατό µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ο Εργολάβος 
ισχυρίζεται ότι, για το πρόβληµα αυτό ευθύνεται η ποιότητα του µαζούτ που παρέχεται από την 
ΑΗΚ για την καύση και συγκεκριµένα το ποσοστό του αζώτου το οποίο είναι πέραν του 0,3% που 
προνοείται στο Συµβόλαιο. Επίσης ότι λόγω της πρόσµιξης (blending) του µαζούτ δηµιουργείται 
ένα ανοµοιογενές µείγµα το οποίο επιδρά στην καύση.  Οι εν λόγω ισχυρισµοί έχουν εξεταστεί µε 
τους Συµβούλους της Αρχής  καθώς επίσης και µε άλλους ανεξάρτητους ειδικούς και έχουν 
απορριφθεί. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, το Νοέµβριο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως 
οι τεχνικές υπηρεσίες επιδιώξουν σε συνεργασία µε τον Εργολάβο του λέβητα να µειωθούν οι 
ρύποι σε αποδεκτά επίπεδα, διερευνηθεί η πιθανότητα ο υφιστάµενος προµηθευτής να 
προµηθεύσει µαζούτ περιεκτικότητας σε άζωτο µικρότερη από 0,3% και εάν είναι δυνατόν un-
blended για σκοπούς δοκιµής, οι εγγυητικές του Εργολάβου του λέβητα να ανανεώνονται 
συνεχώς µέχρι να λυθεί το πρόβληµα, εξασφαλιστεί νοµική γνωµάτευση για πιθανή λήψη 
δικαστικών µέτρων εναντίον του Εργολάβου λόγω αποτυχίας του να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
για τους ρύπους και οι Σύµβουλοι Μηχανικοί απευθυνθούν σε ειδικούς, αν χρειάζεται, και 
τοποθετηθούν επί του θέµατος. 

Ο Εργολάβος µε επιστολή του ηµεροµηνίας 7 Ιανουαρίου 2008, ζήτησε την επιστροφή της 
επιπρόσθετης εγγυητικής και της εγγύησης της  προκαταβολής καθώς και την πληρωµή του 
τιµολογίου για την προµήθεια εξαρτηµάτων που εκκρεµούσε. Ταυτόχρονα δήλωσε ότι η εγγύηση 
πιστής εκτέλεσης θα ανανεώνεται µέχρι την ικανοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
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Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, ο Εργολάβος µε επιστολή του προς την Αρχή επανέλαβε τη 
δέσµευσή του να υποβάλει προτάσεις για την επίλυση του προβλήµατος σχετικά µε το θέµα των 
ρύπων ΝΟx που είναι και συµβατική υποχρέωσή του. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής µετά από διαβούλευση µε το 
Νοµικό της Σύµβουλο, και έχοντας υπόψη σχετική έκθεση των Συµβούλων Μηχανικών και τις 
γραπτές δεσµεύσεις του Εργολάβου για τη συµπλήρωση του Έργου καθώς και την υποβολή 
πρότασης για την επίλυση του προβλήµατος των ψηλών ρύπων ΝΟx και τέλος λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η εγγυητική πιστής εκτέλεσης αξίας €4.027.552 θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί έναντι 
των ποινών για καθυστερήσεις που τυχόν να επιβληθούν, σε µια προσπάθεια συνέχισης της 
συνεργασίας της ΑΗΚ µε τον Εργολάβο µε στόχο την επίλυση όλων των εκκρεµοτήτων, 
αποφάσισε τα ακόλουθα: 

- Επιστροφή της επιπρόσθετης εγγυητικής αξίας €4.027.552, η οποία είχε δοθεί από τον 
Εργολάβο πριν την υπογραφή του Συµβολαίου. 

- Επιστροφή της εγγύησης της  προκαταβολής που η αξία της έχει σταδιακά µειωθεί στα 
€261.740. 

- Την πληρωµή του τιµολογίου που εκκρεµεί για εκτελεσθείσα εργασία (προκαθορισµένα 
εξαρτήµατα του Συµβολαίου). 

 Στις 26 Φεβρουαρίου 2008, ο Εργολάβος απέστειλε την τεχνική πρότασή του για την 
επίλυση του προβλήµατος που αφορά στο θέµα των ρύπων ΝΟx.  Η Αρχή µε 
πληροφόρησε ότι οι Σύµβουλοι Μηχανικοί αφού µελετήσουν την πρόταση θα υποβάλουν 
εισήγηση στην Αρχή. 

(vi) Συµβόλαιο για τη Στροβιλογεννήτρια και Βοηθητικό Εξοπλισµό.  Λόγω καθυστερήσεων 
το µεγαλύτερο µέρος των οποίων οφειλόταν στα προβλήµατα στο συµβόλαιο του λέβητα 
επηρεάστηκε ο έλεγχος και η παραλαβή της στροβιλογεννήτριας. 

Στις 16.2.2005, στάληκε ειδοποίηση στον Εργολάβο της στροβιλογεννήτριας πληροφορώντας τον 
για την αποτυχία του να δεχθεί ατµό στη στροβιλογεννήτρια όπως προνοείται από το Συµβόλαιο 
και ότι η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις όπως 
προβλέπεται στο συµβόλαιο. 

Τον Απρίλιο 2006, υποβλήθηκε απαίτηση του Εργολάβου της στροβιλογεννήτριας που ανέρχεται 
σε €3.078.936 και £243.153 κυρίως για θέµατα που αφορούν στην παράταση εργασιών ως 
αποτέλεσµα καθυστερήσεων για τις οποίες ευθύνονται άλλοι.  Η Αρχή σε συνεργασία µε τους 
Συµβούλους Μηχανικούς αποφάσισε το Νοέµβριο 2006, την παραχώρηση παράτασης χρόνου 
αλλά και την επιβολή ποινών για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση µε βάση τις πρόνοιες του 
συµβολαίου, στον Εργολάβο της στροβιλογεννήτριας. 

Ο Εργολάβος απέρριψε τη θέση της Αρχής για την επιβολή ποινών σε αυτόν και παρέθεσε 
επιπρόσθετα στοιχεία επιµένοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε τρίτους και όχι στον ίδιο.  
Το Συµβούλιο της Αρχής, τον Απρίλιο 2007 ενέκρινε τη θέση των Συµβούλων Μηχανικών ότι από 
την ανάλυση των επιπρόσθετων στοιχείων που υπέβαλε ο Εργολάβος, προκύπτει ότι οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αυτόν αλλά σε τρίτους από τους οποίους θα πρέπει να 
διεκδικηθεί η ζηµιά που υπέστη η Αρχή. 

Σε ότι αφορά στις απαιτήσεις του Εργολάβου, µετά από διεξοδικές διαπραγµατεύσεις µε τους 
Συµβούλους Μηχανικούς και την Οµάδα Έργου, ο Εργολάβος αποδέχθηκε να µειώσει τις 
απαιτήσεις του σε €1.429.973 και £179.703.  Το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την πιο πάνω 
διευθέτηση. 
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(η) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση ΙΙΙ – Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 
Αριθµός 4. 

(i) Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού – Ανάθεση Σύµβασης. Το Έργο χωρίζεται σε δύο συµβόλαια. 
Το πρώτο συµβόλαιο περιλαµβάνει την κατασκευή µιας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Μονάδα αρ. 4) Συνδυασµένου Κύκλου και το δεύτερο συµβόλαιο την συντήρηση της 
Μονάδας για 9 χρόνια. Για την υλοποίηση του Έργου ακολουθείται η µέθοδος του 
ολοκληρωµένου συµβολαίου (Turn Key). Μετά την προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού από την Αρχή, 
υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2003, τέσσερεις προσφορές.  Το Νοέµβριο 2003, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού επειδή κανένας από τους 
προσφοροδότες δεν πληρούσε βασικό όρο των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού ο οποίος προνοούσε 
ότι οι προσφοροδότες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια αποδεδειγµένη πείρα στην 
εκτέλεση συµβολαίων παρόµοιας φύσης και αξίας. 

Το ∆εκέµβριο 2003, αφού έγιναν µετατροπές στα έγγραφα και διευκρινίστηκαν ορισµένοι όροι, 
επαναπροκηρύχθηκε ο ∆ιαγωνισµός.  Το Φεβρουάριο 2004, υποβλήθηκαν 4 προσφορές από 
τους ίδιους προσφοροδότες που είχαν υποβάλει προσφορά στον ακυρωθέντα ∆ιαγωνισµό. Τον 
Ιανουάριο 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την ακύρωση του νέου ∆ιαγωνισµού λόγω 
των διαφορετικών συµπερασµάτων στα οποία κατέληξαν στην αξιολόγηση των προσφορών η 
Επιτροπή Αξιολόγησης και η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής.  

Τον Ιούλιο 2005, αφού έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις στα έγγραφα, προκηρύχθηκε ξανά ο 
∆ιαγωνισµός κατά τον οποίο υποβλήθηκαν 2 προσφορές. Τον Ιανουάριο 2006, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως προχωρήσει η αξιολόγηση της οικονοµικής πρότασης 
µόνο του ενός από τους δύο προσφοροδότες, ενώ για τον άλλο προσφοροδότη αποφάσισε όπως 
η προσφορά του απορριφθεί και αποκλειστεί από περαιτέρω αξιολόγηση, λόγω ουσιώδους 
απόκλισης από τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού. Το Φεβρουάριο 2006, ο αποτυχών 
προσφοροδότης προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και παράλληλα στη Γενική 
∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο 2006, η Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών αποφάσισε να απορρίψει τη σχετική προσφυγή, κρίνοντας ότι ορθά το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής απέρριψε την πιο πάνω προσφορά. 

Στις 10.6.2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να κατακυρώσει τον ∆ιαγωνισµό 
στον επιτυχόντα προσφοροδότη και να προχωρήσει σε τελικές διαπραγµατεύσεις µαζί του µε 
σκοπό την υπογραφή του συµβολαίου. 

Τον Ιούνιο 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Αρχή αναλυτική έκθεση εκφράζοντας 
τις θέσεις της επί της προσφυγής του αποτυχόντα προσφοροδότη. Στην έκθεσή της η Επιτροπή 
αναφέρει ότι η Αρχή λανθασµένα απέκλεισε τον αποτυχόντα προσφοροδότη και ότι θεωρεί την 
απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λανθασµένη και µη τεκµηριωµένη. 

Τον Αύγουστο 2006, δόθηκε η απάντηση της Κυβέρνησης στην αναλυτική έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Οκτώβριο 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού µελέτησε το 
περιεχόµενο της απάντησης της Κυβέρνησης απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών. 

Με την προειδοποιητική επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ΑΗΚ ως ο 
αναθέτων φορέας, παραβίασε τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των 
διαγωνιζόµενων και δεν παρέσχε στον αποτυχόντα προσφοροδότη τις αναγκαίες πληροφορίες 
σχετικά µε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, κατά παράβαση των σχετικών Οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυβέρνηση απάντησε στην πιο πάνω επιστολή στα τέλη Ιανουαρίου 
2007.   
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Παρατήρησα ότι, λόγω της ακύρωσης δύο φορές του ∆ιαγωνισµού έχει επηρεαστεί η υλοποίηση 
του αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής, βάσει του οποίου η λειτουργία της 4ης  Μονάδας 
του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού προβλεπόταν να αρχίσει πριν από το καλοκαίρι του 2007.  
Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα της Αρχής, η λειτουργία της πιο πάνω Μονάδας 
µετατέθηκε για το Μάιο 2008 σε µορφή Ανοικτού Κύκλου και το ∆εκέµβριο 2008 σε µορφή 
Συνδυασµένου Κύκλου.  Λόγω των πιο πάνω προβληµάτων, η Αρχή υπέστη αδικαιολόγητα 
έξοδα για πληρωµή του Εργολάβου για επίσπευση των εργασιών για επιπλέον πληρωµές των 
Συµβούλων Μηχανικών, καθώς και για διοικητικά έξοδα. 

(ii) Εκτέλεση Σύµβασης. Στις 30.6.2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό 
∆ιευθυντή της Αρχής να υπογράψει το συµβόλαιο για την κατασκευή και εξοπλισµό της νέας  
Μονάδας Αρ. 4 έναντι ποσού €154.922.000 και το συµβόλαιο για τη συντήρηση της Μονάδας για 
περίοδο 9 χρόνων έναντι ποσού €55.262.501. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης την επίσπευση του χρόνου παράδοσης και λειτουργίας της πιο 
πάνω Μονάδας, σε πρώτο στάδιο σε µορφή Ανοικτού Κύκλου, από 24 µήνες σε 22 µήνες, έναντι 
ποσού €3.500.000, έτσι ώστε να µπορέσει η Αρχή να ανταποκριθεί στην αναµενόµενη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι του 2008. 

Τον Αύγουστο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη διαφοροποίηση του συµβολαίου, 
αναθέτοντας στον Εργολάβο την κατασκευή επιπλέον εργασιών, οι οποίες θεωρούνται τεχνικά 
αναγκαίες και απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία των υφιστάµενων Μονάδων καθώς και της 
νέας Μονάδας Αρ. 4, έναντι ποσού  €2.727.000. 

Το Σεπτέµβριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη διαπραγµάτευση µε τον Εργολάβο, 
πρότασης του τελευταίου, για την εγκατάσταση ατµοστροβίλου και γεννήτριας διαφορετικού 
κατασκευαστή από αυτόν που προβλεπόταν στην σύµβαση.  Στην πρόταση του Εργολάβου 
αναφερόταν ότι τα οφέλη από την αλλαγή θα ήταν σηµαντικά λόγω κυρίως αυξηµένης 
δυναµικότητας και λόγω του ότι ο νέος ατµοστρόβιλος θα ήταν παρόµοιος µε αυτούς των 
υφιστάµενων µονάδων 1, 2 και 3.  Το επιπρόσθετο κόστος που απαιτούσε ο Εργολάβος ήταν 
€2.270.000. Το ∆εκέµβριο 2006,  Το Συµβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Οµάδας Έργου για την 
αλλαγή του ατµοστροβίλου και της γεννήτριας νοουµένου ότι το επιπρόσθετο κόστος δεν θα 
υπερβαίνει τα €900.000.  Στην έκθεση της Οµάδας Έργου αναφέρεται ότι µετά από λεπτοµερή 
τεχνική και οικονοµική µελέτη προέκυψε ότι τα µετρήσιµα οικονοµικά οφέλη από την αλλαγή 
υπολογίζονται σε €950.000, ενώ λόγω συµβατότητας του ατµοστροβίλου και γεννήτριας µε τις 
υφιστάµενες µονάδες υπάρχουν και άλλα οφέλη που δεν µπορούν να υπολογιστούν σε 
οικονοµικά µεγέθη.  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι τελικά ο Εργολάβος αποδέχθηκε την αλλαγή 
έναντι επιπλέον δαπάνης €900.000. 

(iii) Πρόοδος Εργασιών. Παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών για 
λειτουργία της Μονάδας σε µορφή Ανοικτού Κύκλου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που 
συµφωνήθηκε µεταξύ της Αρχής και του Εργολάβου  για  επίσπευση  της  παράδοσης  και  
λειτουργίας της µέχρι την 1η Μαΐου 2008. Παρατηρείται επίσης καθυστέρηση στη πρόοδο των 
εργασιών που αφορούν την λειτουργία της Μονάδας σε µορφή Συνδυασµένου Κύκλου. Από την 
αρχή του Έργου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην έκδοση κατασκευαστικών σχεδίων για 
έργα Πολιτικού Μηχανικού οι οποίες συνεχίζονται µέχρι και σήµερα µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται καθυστέρηση και στα έργα εγκατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση προόδου των εργασιών που έχει υποβάλει ο Εργολάβος, το 
Έργο βρίσκεται στο 63% της ανέγερσης αντί στο 71%, και στο 14% του σταδίου αρχικών δοκιµών 
αντί στο 28%. 
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(θ) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση IV – Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 
Αριθµός 5 & 6. 

(i) Γενικά. Η Φάση IV προνοεί την εγκατάσταση 2 Μονάδων (αρ. 5 & 6) Συνδυασµένου Κύκλου διπλής 
καύσης (φυσικό αέριο και ντίζελ) δυναµικότητας περίπου 180MW η καθεµιά.  Για την υλοποίηση 
του Έργου θα ακολουθηθεί η µέθοδος του ολοκληρωµένου συµβολαίου (Turn Key).  

Με βάση τη µελέτη για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Παραγωγής που διενεργήθηκε το 2001, η 
Αρχή κατέληξε στη θέση όπως οι Μονάδες αρ. 5 & 6 εγκατασταθούν το καλοκαίρι του 2009. Ενόψει 
όµως αναθεώρησης των δεδοµένων, µεταξύ των οποίων η καθυστέρηση στην κατασκευή της 
Μονάδας αρ. 4, και οι νέες προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή ανέθεσε το Μάιο 
2006, µε τη µέθοδο της διαπραγµάτευσης για το ποσό των £198.900 στους Συµβούλους Μηχανικούς 
του Έργου την εκπόνηση µελέτης για αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος 
Παραγωγής. Η µελέτη ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2006 και το ∆εκέµβριο 2006, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατά της αποφάσισε όπως η Μονάδα αρ. 5 παραδοθεί 
για εµπορική λειτουργία το 2011 ενώ η εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 6 θεωρηθεί ως 
προαιρετική (optional).  

Τον Ιούλιο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως, για λόγους 
εξοικονόµησης χρόνου, η µελλοντική ανάθεση της Μονάδας αρ. 6 γίνει µε απευθείας 
διαπραγµάτευση µε τον προσφοροδότη στον οποίο θα ανατεθεί η εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 
5. και τον ίδιο µήνα η Αρχή προκήρυξε ∆ιαγωνισµό για την προεπιλογή Εργολάβων για την 
εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 5. Τον Οκτώβριο 2007, υποβλήθηκαν έξι αιτήσεις Προεπιλογής 
των Εργολάβων.  

Τον Ιανουάριο 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής 
Προσφορών και της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης όπως προεπιλεγούν για να υποβάλουν 
προσφορά τρεις Αιτητές. Τον ίδιο µήνα ο ένας από τους τρεις προεπιλεγέντες Αιτητές προσέφυγε 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών προσβάλλοντας την απόφαση της Αρχής να συµπεριλάβει 
συγκεκριµένο Αιτητή στους τρεις προεπιλεγέντες για υποβολή προσφοράς. Η απόφαση της 
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το πιο πάνω θέµα εκδόθηκε το Μάιο 2008 απορρίπτοντας 
την προσφυγή του Αιτήτη, επικυρώνοντας έτσι την απόφαση της ΑΗΚ.  

(ii) Απαιτήσεις Συµβούλων Μηχανικών. Τον Οκτώβριο 2007, λόγω καθυστέρησης στην 
υλοποίηση του Έργου και τις αλλαγές που προέκυψαν στα έγγραφα προεπιλογής και στις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι Σύµβουλοι Μηχανικοί υπέβαλαν απαίτηση για αποζηµίωση ύψους 
€472.394.    

Το ∆εκέµβριο 2007, οι Σύµβουλοι Μηχανικοί µείωσαν τις απαιτήσεις τους στα €159.871. Μετά 
από διαπραγµατεύσεις επήλθε συµφωνία µε την οποία οι Σύµβουλοι θα πληρωθούν €120.000. 

(ι) Νέα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε στις 10.7.2000, έναντι ποσού 
συµβολαίου £10.450.000 και µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης τις 9.3.2003.  Το Έργο συµπληρώθηκε 
µε µεγάλη καθυστέρηση στις 18.3.2005.  Ο Εργολάβος υπέβαλε σε διάφορα στάδια απαιτήσεις για 
χρονική παράταση και οικονοµικές αποζηµιώσεις γύρω στα £2,7εκ. 

Οι απαιτήσεις του Εργολάβου εξετάστηκαν από τον Αρχιτέκτονα του Έργου καθώς και από 
πενταµελή Ειδική Τεχνική Επιτροπή που ορίστηκε από την Αρχή. Τον Οκτώβριο 2005, η πιο πάνω 
Επιτροπή υπέβαλε προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής σχετική έκθεση, µε εισήγηση όπως 
παραχωρηθεί στον Εργολάβο συνολική παράταση χρόνου 96 ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή 
µέχρι τις 13 Ιουνίου 2003.  Το Μάρτιο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την πιο 
πάνω εισήγηση.  Αποφάσισε επίσης το διορισµό ειδικού Συµβούλου για να εξετάσει τις 
πιθανότητες και τους κινδύνους που διατρέχει η Αρχή σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν 
αποδεχθεί το χρόνο παράτασης και παραπέµψει το θέµα σε διαιτησία.  
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Τον Απρίλιο 2006, ο Εργολάβος µε επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα απέρριψε την παράταση 
χρόνου και ζήτησε Απόφαση Αρχιτέκτονα. Το Μάιο 2006, ο Αρχιτέκτονας εξέδωσε την Απόφασή 
του µε την οποία παραχωρούσε στον Εργολάβο παράταση χρόνου µέχρι τις 17 Ιουλίου 2003. 

Το Μάιο 2006, η Αρχή διόρισε το Σύµβουλο ο οποίος ετοίµασε και υπέβαλε τον Οκτώβριο 2006, 
την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου σχετικά µε τις απαιτήσεις του Εργολάβου για την παράταση 
χρόνου.  

Τον Οκτώβριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε το διορισµό επταµελούς 
∆ιαπραγµατευτικής Οµάδας µε σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε τον Εργολάβο για 
φιλικό διακανονισµό του θέµατος της παράτασης χρόνου. Η διαπραγµάτευση µε τον Εργολάβο 
άρχισε τον Απρίλιο 2007 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007 χωρίς να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη συµφωνίας µε φιλικό διακανονισµό. Το Νοέµβριο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Αρχής αφού µελέτησε την Έκθεση που υπέβαλε η ∆ιαπραγµατευτική Οµάδα σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης, αποφάσισε και ζήτησε από το Σύµβουλο την υποβολή 
πλαισίου µε την πιθανή καλύτερη/χειρότερη κατάληξη του θέµατος καθώς και έκθεση για το 
συνολικό ποσό του τελικού διακανονισµού που εισηγείται να πληρωθεί στον Εργολάβο. 

(ια) Νέες Αποθήκες ΑΗΚ στη Λάρνακα.   Μετά από επιτόπιο έλεγχο στο Έργο, το Σεπτέµβριο 
2005, παρατήρησα ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση που 
οφειλόταν βασικά στους ακόλουθους λόγους: 

• Επαναχάραξη του χώρου εργοταξίου λόγω διαφορών στα όρια του οικοπέδου. 

• Αλλαγή του τύπου της θεµελίωσης των κτιρίων λόγω ψηλής στάθµης των υπόγειων υδάτων 
και ακαταλληλότητας του υφιστάµενου εδάφους. 

• Αύξηση των ποσοτήτων των χωµατουργικών εργασιών και των εργασιών του σκυροδέµατος 
της υποδοµής λόγω της αλλαγής στη µελέτη της θεµελίωσης και των τελικών υψοµέτρων των 
κτιρίων. 

• Επιπλέον εργασία για την κατασκευή συστήµατος αποχέτευσης των όµβριων υδάτων. 

Το Σεπτέµβριο 2005, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, παρατήρησα ότι τα 
πιο πάνω προβλήµατα αφορούσαν θέµατα τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί πριν από την 
έναρξη των εργασιών κατά το στάδιο της µελέτης. Στην επιστολή µου ανέφερα επίσης ότι, ως 
επακόλουθο, προκλήθηκαν καθυστερήσεις στο Έργο που πιθανόν να επιφέρουν αχρείαστες 
δαπάνες για την Αρχή, όπως οικονοµικές αποζηµιώσεις προς τον Εργολάβο και αύξηση του 
κόστους διαχείρισης και επίβλεψης των εργασιών.  

Το ∆εκέµβριο 2005, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι πράγµατι η πρόοδος 
των εργασιών παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση, οι λόγοι όµως που προκάλεσαν την 
καθυστέρηση δεν θα µπορούσαν, κατά την άποψη της Αρχής, να προβλεφθούν στο στάδιο της 
µελέτης. Συµφώνησε µε την άποψη της Υπηρεσίας µου ότι οι πιο πάνω καθυστερήσεις δυνατόν να 
επιφέρουν οικονοµικές δαπάνες στην Αρχή λόγω απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Το Μάρτιο 2008, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο του Τελικού Λογαριασµού του πιο πάνω Έργου 
παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Καθυστέρηση στη συµπλήρωση των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών έγινε τον 
Μάρτιο 2004, µε ποσό συµβολαίου £3.138.468. Οι εργασίες συµπληρώθηκαν το Σεπτέµβριο 
2006 µε καθυστέρηση περίπου 13 µηνών. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο 
Αρχιτέκτονας εξέδωσε 112 αρχιτεκτονικές οδηγίες που αφορούσαν σε τροποποιήσεις των 
σχεδίων καθώς και εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών. Το ποσό του Τελικού Λογαριασµού, όπως 
αρχικά ετοιµάστηκε από το Σύµβουλο Επιµετρητή της Αρχής, ανήλθε στο ποσό των £3.982.961. 
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται και ποσό £168.000 που κατέβαλε η Αρχή στον Εργολάβο για 
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διευθέτηση όλων των απαιτήσεών του, περιλαµβανοµένης και της καθυστέρησης στην 
ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και ποσό £238.735 για αυξήσεις εργατικών και υλικών. 

Τον Οκτώβριο 2006, η Αρχή διόρισε τριµελή Ερευνητική Επιτροπή για διερεύνηση του θέµατος 
των αλλαγών που προέκυψαν στο Έργο και την εξέταση τυχόν ευθυνών οποιουδήποτε 
εµπλεκόµενου στη διαχείριση του Έργου. Το Νοέµβριο 2007, η Ερευνητική Επιτροπή υπέβαλε 
σχετική Έκθεση, όσον αφορά τυχόν ευθύνες των Συµβούλων Μελετητών. Θα ακολουθήσει 
Συµπληρωµατική έκθεση για τυχόν ευθύνες των άλλων εµπλεκοµένων και τυχόν παράλειψή τους 
για διασφάλιση έγκρισης εκ των προτέρων από την αρµόδια Προϊστάµενη Αρχή. 

(ii) Τελικός Λογαριασµός Συµβολαίου. Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των αρχιτεκτονικών 
οδηγιών προέκυψε ότι, τόσο οι τελικές ποσότητες, όσο και οι τιµές µονάδας των εργασιών που 
περιλαµβάνονταν στη οδηγία αριθµός 13, ήταν λανθασµένες.  Μετά τη διόρθωση των ποσοτήτων 
και τιµών µονάδας το ποσό για την οδηγία αυτή µειώθηκε από £144.695,84 σε £101.514,71 
(µείωση £43.181,13). Παρατηρήθηκε επίσης ότι το τελικό ποσό για την οδηγία αριθµός 4Μ που 
περιλαµβανόταν στο συνοπτικό κατάλογο των οδηγιών (£4.581,66) διέφερε από το αντίστοιχο 
ποσό της ανάλυσης των εργασιών (£3.633,18).   

Όσον αφορά στα πιο πάνω θέµατα (I) και (II), µε νέα επιστολή µου το Μάρτιο 2008, προς το 
Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ζήτησα: 

- Να µε ενηµερώσει για τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής επί του θέµατος των αλλαγών και 
των ευθυνών που πιθανόν να προκύπτουν σύµφωνα µε το πόρισµα της έρευνας 

- Όπως γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις στα ποσά του Τελικού Λογαριασµού και ακολούθως 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µου ο διορθωµένος Τελικός Λογαριασµός.   

Τον Απρίλιο 2008, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Έκθεση της 
Ερευνητικής Επιτροπής εξετάστηκε ήδη και υιοθετήθηκε από την αρµόδια Επιτροπή Πολιτιστικών 
Υποθέσεων και Κτιριακών Σχεδιασµών και ότι τόσο αυτή όσο και η Συµπληρωµατική Έκθεση 
που ζητήθηκε να γίνει, θα υποβληθούν µαζί µε τα πορίσµατα της αρµόδιας Επιτροπής 
Πολιτιστικών Υποθέσεων και Κτιριακών Σχεδιασµών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

(ιβ) Προµήθεια Φαναριών Οδικού Φωτισµού - Αρ. ∆ιαγωνισµού 35/2005.  Ο ∆ιαγωνισµός 
προκηρύχθηκε το Μάιο 2005 και προέβλεπε την προµήθεια φαναριών οδικού φωτισµού σε δύο 
οµάδες, την οµάδα Ι που περιλάµβανε την προµήθεια 4 000 τεµαχίων 250W και 2 000 τεµαχίων 
150W και την οµάδα ΙΙ που περιλάµβανε την προµήθεια 12 000 τεµαχίων 70W. 

Λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
χαµηλότερη προσφορά για την οµάδα ΙΙ κατέστη άκυρη.  Μετά από επανειληµµένες συζητήσεις του 
θέµατος και διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από Ερευνητική Επιτροπή, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το Μάιο 2006, την κατακύρωση του διαγωνισµού για την οµάδα Ι 
στο χαµηλότερο προσφοροδότη έναντι ποσού £248.098 και την επαναπροκήρυξη του 
∆ιαγωνισµού για την οµάδα ΙΙ. 

Τον Οκτώβριο 2006, µε επιστολή µου στην Αρχή παρατήρησα τα ακόλουθα: 

Από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέχρι τη µερική κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
παρήλθε αδικαιολόγητα µεγάλο χρονικό διάστηµα 10 µηνών από τους οποίους 6 µήνες για την 
υποβολή της έκθεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των 
καθυστερήσεων στην κατακύρωση των προσφορών στον κρατικό τοµέα, µετά από απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ο Γενικός Λογιστής εξέδωσε Εγκύκλιο τον Απρίλιο 2006, όπως η 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών συµπληρώνεται εντός 30 ηµερών ενώ για τυχόν 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ µέρους των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης στην έγκαιρη 
ολοκλήρωση του έργου τους, αυτοί θα διώκονται πειθαρχικά. 
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Το ∆εκέµβριο 2006, ο ∆ιευθυντής Γραφείου Γενικής ∆ιεύθυνσης µε πληροφόρησε ότι η 
καθυστέρηση στην ετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης οφειλόταν στην ανάγκη όπως ζητηθούν 
διευκρινίσεις από τους προσφοροδότες καθώς και νοµικές γνωµατεύσεις. Οφειλόταν επίσης στην 
απουσία στο εξωτερικό µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και στις θερινές διακοπές.   

Τον Ιανουάριο 2007, µε νέα επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής εξέφρασα την 
επιφύλαξή µου για τις εξηγήσεις της Αρχής και ειδικά κατά πόσο δικαιολογείται το υπερβολικό 
χρονικό  διάστηµα των 10 µηνών το οποίο παρήλθε από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών µέχρι τη µερική κατακύρωση του διαγωνισµού.  Υπέδειξα ότι η Αρχή θα έπρεπε να 
λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να αντιµετωπιστούν οι λόγοι που αναφέρονται στην επιστολή 
της και η διαδικασία να ολοκληρωθεί σε λογικό χρονικό διάστηµα.  Τέλος σχετικά µε το θέµα της 
εγγύησης των προσφορών ζήτησα όπως η Αρχή µε πληροφορήσει για τις τελικές αποφάσεις της 
σχετικά µε την αναθεώρηση του όρου για την Τραπεζική Εγγύηση.  

Τον Απρίλιο 2007, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Υποστήριξης της Αρχής µε πληροφόρησε ότι, όσον 
αφορά στο θέµα της καθυστέρησης στην ετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης, έχει κοινοποιηθεί σε 
όλους τους αρµόδιους λειτουργούς της Αρχής εγκύκλιος µε οδηγίες όπως η αξιολόγηση των 
διαγωνισµών γίνεται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης σε συνεχείς συνεδρίες κατά το πρότυπο που 
εφαρµόζεται στον κρατικό τοµέα, έτσι ώστε η διάρκεια της αξιολόγησης να µην υπερβαίνει χρονικά 
τις 30 ηµέρες. Περαιτέρω µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο θέµα της εγγύησης των 
προσφορών, αυτό έχει διευθετηθεί µε την εφαρµογή νέας πρακτικής σύµφωνα µε την οποία σε 
περίπτωση παράτασης της ισχύος των προσφορών να ζητείται παράλληλα και παράταση της 
ισχύος της εγγύησης.   

(ιγ) ∆ιαγωνισµός για την ανέγερση του Υποσταθµού Μεταφοράς “∆εκέλεια 66 KV”. Αρ. 
∆ιαγ. 149/2006. Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 2.11.2006 µε ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 
10.1.2007 και περίοδο ισχύος µέχρι την 10.5.2007. Υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προσφορές. 

Στις 17.4.2007, η Αρχή ζήτησε από τους διαγωνιζόµενους όπως παρατείνουν την ισχύ της 
προσφοράς τους µέχρι τις 11.6.2007.  Την παράταση αποδέχθηκε µόνο ο χαµηλότερος 
διαγωνιζόµενος. 

Στις 31.5.2007, η Αρχή ζήτησε από τον εναποµείναντα διαγωνιζόµενο όπως παρατείνει περαιτέρω 
την ισχύ της προσφοράς του µέχρι τις 11.7.2007, αίτηµα το οποίο έγινε αποδεκτό.  Στις 25.6.2007, 
η Αρχή ζήτησε από το διαγωνιζόµενο νέα παράταση της ισχύος της προσφοράς του µέχρι τις 
6.8.2007. 

Στις 22.6.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής µε Έκθεσή της εισηγήθηκε την κατακύρωση 
του ∆ιαγωνισµού στον πιο πάνω διαγωνιζόµενο έναντι του ποσού των £628.071.  Στις 29.6.2007, 
η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής αφού, µελέτησε την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
υιοθέτησε την εισήγησή της και παρέπεµψε το θέµα για τελική απόφαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Αρχής.   

Τελικά στις 10.7.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισµού 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών. 

Στις 18.7.2007, η Αρχή πληροφόρησε τον διαγωνιζόµενο ότι έχει αποδεχθεί την προσφορά του µε 
την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη Άδεια Οικοδοµής για να καταστεί δυνατή η 
έναρξη των εργασιών.  Τον πληροφόρησε επίσης ότι η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών 
θα οριστεί σε µεταγενέστερο στάδιο από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Αρχής. 

Τον Οκτώβριο 2007, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής παρατήρησα ότι 9 
µήνες µετά την υποβολή των προσφορών και 3 µήνες µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού δεν 
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είχαν ακόµα αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες. Παρατήρησα επίσης ότι παρουσιάστηκε µεγάλη 
καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάστηκε για αξιολόγηση του διαγωνισµού (6 µήνες).  Λόγω των 
πιο πάνω καθυστερήσεων αναµένεται να αυξηθεί η δαπάνη του Έργου ως αποτέλεσµα των 
αυξήσεων στις τιµές των υλικών και εργατικών. Περαιτέρω τόνισα ότι, παρόµοιες παρατηρήσεις 
όσον αφορά σε καθυστερήσεις στην αξιολόγηση προσφορών εγέρθηκαν από την Υπηρεσία µου 
και στο παρελθόν.  Για επίλυση του προβλήµατος η Υπηρεσία µου ζήτησε τη λήψη µέτρων από 
την Αρχή ώστε να καθοριστεί διαδικασία αξιολόγησης τους σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστή ηµερ. 7.4.2006  που διέπει  την έγκαιρη αξιολόγηση των διαγωνισµών στο δηµόσιο τοµέα. 

Με την πιο πάνω επιστολή µου ζήτησα όπως η Αρχή µε πληροφορήσει: 

(i) Κατά πόσο έχει προωθηθεί από την Αρχή η σχετική διαδικασία για αξιολόγηση των 
διαγωνισµών εντός χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών από την ηµέρα υποβολής των προσφορών 
όπως προβλέπεται στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή ηµερ. 7.4.2006. 

(ii) Γιατί δεν έγινε ο κατάλληλος προγραµµατισµός ώστε να αποφευχθεί ετεροχρονισµός 
µεταξύ της έκδοσης της Άδειας Οικοδοµής και της υποβολής των προσφορών.    

Το ∆εκέµβριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε τα ακόλουθα:  

• Η Αρχή έχει εκδώσει σχετική Οδηγία που διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών.  

• Λόγω της επείγουσας ανάγκης για εκτέλεση του Έργου είχαν γίνει προκαταρκτικές επαφές 
µε την Αρµόδια Αρχή για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της Άδειας και βάσει αυτού η 
Αρχή προχώρησε στην προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Τελικά όµως η έκδοση της Άδειας 
καθυστέρησε και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατόν το Έργο να αρχίσει όπως ήταν 
προγραµµατισµένο. Η Άδεια Οικοδοµής εκδόθηκε τελικά στις 16.4.2008. 

(ιδ) ∆ιαγωνισµός για την ανέγερση του Υποσταθµού Μεταφορά - “Αµαθούς” της ΑΗΚ στη 
Λεµεσό Αρ. ∆ιαγ. 148/2006.  Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 12.10.2006 µε ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 
7.12.2006 και περίοδο ισχύος µέχρι την 6.4.2007. Λόγω µη έγκαιρης κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού η ισχύς των προσφορών ανανεώθηκε µέχρι την 31.8.2007. 

Στις 7.6.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής µε Έκθεσή της εισηγήθηκε την κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού στο δεύτερο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο έναντι του ποσού των £815.000 και την 
απόρριψη της προσφοράς του χαµηλότερου διαγωνιζόµενου, έναντι του ποσού των £767.589, 
λόγω του ότι δεν πληρούσε, σύµφωνα µε την Έκθεση, τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού. 
Συγκεκριµένα αναφερόταν στην Έκθεση ότι η προσφορά δεν πληρούσε (α) τον όρο που αφορούσε 
στην εκτέλεση τα τελευταία πέντε χρόνια ενός παρόµοιου έργου αξίας πάνω από £1.000.000 ή δύο 
παρόµοιων έργων αξίας πάνω από £650.000 και (β) τον όρο σχετικά µε την εµπειρία των 
Πολιτικών Μηχανικών που προτάθηκαν, σε έργα ανάλογης ή παρόµοιας φύσης και 
πολυπλοκότητας.     

Στις 5.7.2007, η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής αφού µελέτησε την Έκθεση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης υιοθέτησε την εισήγησή της και παρέπεµψε το θέµα για τελική απόφαση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής. 

Στις 10.7.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να ζητήσει νοµική γνωµάτευση από 
το Νοµικό της Σύµβουλο θέτοντας συγκεκριµένα ερωτήµατα αναφορικά µε τους λόγους απόρριψης 
της προσφοράς του χαµηλότερου διαγωνιζόµενου και την ορθότητα της ερµηνείας των σχετικών 
άρθρων των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή 
Προσφορών. 
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Στις 17.7.2007, ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής απάντησε στα ερωτήµατα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης ως έχει πάσχει 
νοµικά και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το Συµβούλιο ως βάση για λήψη απόφασης.  Ειδικά 
όσον αφορά στο θέµα της έννοιας του όρου παρόµοιο έργο, ο Νοµικός Σύµβουλος παρατήρησε ότι 
δεν καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισµού τι θεωρείται παρόµοιο έργο µε σαφήνεια και 
διαφάνεια. 

Στις 17.7.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε γνώση της γνωµάτευσης του Νοµικού 
Συµβούλου επανεξέτασε το θέµα και µε συµπληρωµατική Έκθεσή της εισηγήθηκε ξανά την 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο δεύτερο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο εµµένοντας στις αρχικές 
της θέσεις και κυρίως στο γεγονός ότι κανένα από τα έργα που είχε εκτελέσει ο χαµηλότερος 
διαγωνιζόµενος δεν µπορούσε να θεωρηθεί παρόµοιο µε το έργο του ∆ιαγωνισµού.  

Στις 20.7.2007, η Επιτροπή Προσφορών αφού µελέτησε τη νοµική γνωµάτευση και τη 
συµπληρωµατική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαφώνησε µε τη θέση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και αποφάσισε να υποβάλει αναθεωρηµένη εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο.  

Στις 8.8.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει την αναθεωρηµένη εισήγηση της 
Επιτροπής Προσφορών καθώς και τη νοµική γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου και να 
κατακυρώσει το διαγωνισµό στο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο. 

Το Νοέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ζήτησα όπως µε 
πληροφορήσει κατά πόσο η Αρχή προχώρησε στην αναθεώρηση των σχετικών άρθρων των 
εγγράφων για µελλοντικούς διαγωνισµούς ώστε να µην παρατηρούνται ασάφειες όσον αφορά στο 
δικαίωµα υποβολής προσφοράς από τους Εργολάβους καθώς και όσον αφορά στα κριτήρια 
αξιολόγησης των διαγωνισµών για έργα που θεωρεί η Αρχή ότι είναι εξειδικευµένα και για την 
εκτέλεση των οποίων απαιτούνται ειδικές ικανότητες και εµπειρίες από τους Εργολάβους. 

Το ∆εκέµβριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι σε µελλοντικούς 
διαγωνισµούς θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια όπως οι όροι και τεχνικές προδιαγραφές 
διατυπώνονται µε σαφήνεια και διαφάνεια έτσι ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο παρερµηνείας 
τους. 

Μέρος Β 

∆ιόρθωση µισθών υπαλλήλων που προέκυψε από την εφαρµογή της Αναδιοργάνωσης.  
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για ανανέωση της Συλλογικής Σύµβασης για την περίοδο 
1.1.2001 – 31.12.2003 συµφωνήθηκε, µεταξύ άλλων, ότι το υφιστάµενο επιστηµονικό προσωπικό 
που θα παρέµεινε στις κλίµακες εισδοχής Α9/Α11-Α12+2 και Α8-Α10/Α11-Α12+2 µετά από 11 και 
14 χρόνια υπηρεσίας, αντίστοιχα θα «προάγεται» σε προσωπική βάση στη κλίµακα Α13.  

Με την εφαρµογή της πιο πάνω συµφωνίας, 5 υπάλληλοι που είχαν «προαχθεί» µε βάση τις 
πρόνοιες της πιο πάνω συµφωνίας, βρέθηκαν ψηλότερα από υπαλλήλους που είχαν προαχθεί στη 
κλίµακα Ν2 (Α13-Α14-Α14,5) πριν από αυτούς µε απόφαση της Αρχής και δεν είχαν επωφεληθεί 
της συµφωνίας για µισθολογική «προαγωγή» στην Α13 σε προσωπική βάση.  

Στη συνεδρία ηµερ. 31.10.2006 το Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση αναστολή της εφαρµογής της 
απόφασής του ηµερ. 8.8.2006. Επίσης αποφάσισε όπως η Αρχή από κοινού µε τη Συντεχνία 
ζητήσουν τη δεσµευτική µεσολάβηση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Μετά από µεσολάβηση του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συµφωνήθηκε µεταξύ της Αρχής και των συντεχνιών όπως:  
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- Ο τρόπος ερµηνείας και εφαρµογής της συλλογικής σύµβασης συνεχίσει να γίνεται όπως 
γινόταν µέχρι σήµερα, 

- στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων µε µισθολογική κλίµακα Ν1 (Α15+1) εισαχθεί πρόνοια που 
θα ρυθµίζει το θέµα της ανέλιξης των κατόχων θέσεων Ν2, δηλαδή δικαιούχοι για προαγωγή 
θα είναι κάτοχοι θέσεων Ν2, µε τουλάχιστον 6 χρόνια υπηρεσίας στη θέση. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή ενέκρινε το προσχέδιο της συµφωνίας που 
συνοµολογήθηκε µεταξύ της ΑΗΚ και των Συντεχνιών προς επίλυση του θέµατος και αναµένεται η 
υπογραφή της. 

Γαλβανισµένα Υλικά - ∆ιαγωνισµός αρ. 224/04.  Το ∆εκέµβριο του 2004 η Αρχή δηµοσίευσε το 
διαγωνισµό αρ. 224/04 «Γαλβανισµένα Υλικά» ο οποίος κατακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2005 σε 
συγκεκριµένη εταιρεία «Α» για την Οµάδα 1(α) και σε συγκεκριµένη εταιρεία «Β» για τις υπόλοιπες 
οµάδες για το συνολικό ποσό των £140.413 και US$408.415, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι µετά την 
κατακύρωση του διαγωνισµού δεν πραγµατοποιήθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος αναφορικά µε την 
ποιότητα των υλικών που παραλήφθηκαν από την εταιρεία «Β» παρά µόνο µετά την διαπίστωση 
της ακαταλληλότητας τους.  

Κατά την εκτέλεση του συµβολαίου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών µε 
αποτέλεσµα η Αρχή να προχωρήσει στην αγορά των συγκεκριµένων υλικών αξίας £55.558 από 
άλλους προµηθευτές. Επίσης διαπιστώθηκε πρόβληµα αναφορικά µε την ποιότητα των υλικών, τα 
οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν εκτός προδιαγραφών, µε αποτέλεσµα το Νοέµβριο του 2006 
να σταµατήσει η χρήση τους. Η ακαταλληλότητα των υλικών επιβεβαιώθηκε όταν η Αρχή 
προχώρησε στην ανάλυση των υλικών που παραλήφθηκαν και διαφάνηκε ότι το µέταλλο που 
χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν κατάλληλο, γεγονός το οποίο ο προµηθευτής προσπάθησε να 
αποκρύψει µε παραπλανητική ανάλυση. 

Στην  συνεδρία του ηµερ. 19.12.2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζήτησε τη διεξαγωγή διοικητικής 
έρευνας αναφορικά µε τα ακατάλληλα για χρήση αποθέµατα υλικών που βρίσκονται στις αποθήκες 
και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λόγω κακής ποιότητας.  Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποφάσισε την καταγγελία/διακοπή του συµβολαίου και εξαργύρωση της εγγυητικής ύψους 
$40.841 καθώς και την εξέταση του ενδεχοµένου λήψης νοµικών µέτρων εναντίον του 
προµηθευτή.  

Η Αρχή εξαργύρωσε την εγγυητική επιστολή ύψους £17.696 στις 3.4.2007  ενώ προχώρησε στον 
υπολογισµό του κόστους των ακατάλληλων υλικών που πληρώθηκαν και το οποίο ανέρχεται σε 
$21.492 και οφείλεται προς την Αρχή. Μετά από επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή προς τον 
προµηθευτή ότι η Αρχή µελετά το ενδεχόµενο στέρησης του δικαιώµατος συµµετοχής σε 
µελλοντικούς διαγωνισµούς της ο προµηθευτής µε επιστολή του ηµερ. 15.12.2007 ισχυρίστηκε ότι 
η Αρχή δεν µπορεί να διακόψει το συµβόλαιο αφού έπρεπε πρώτα να του δοθεί η ευκαιρία να 
αντικαταστήσει τα υλικά.  

Στη συνεδρία του ηµερ. 18.12.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως ετοιµασθεί και 
υποβληθεί ενώπιον του έκθεση σχετικά µε την πιο πάνω αναφερόµενη επιστολή του προµηθευτή 
και εξουσιοδότησε την Αρχή να προχωρήσει στην επιστροφή των ακατάλληλων υλικών και την 
ανάκτηση του ποσού των $21.492 ενώ δεν πήρε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά µε την 
στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής της εταιρείας «Β» σε µελλοντικούς διαγωνισµούς της Αρχής.  

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής έχει αποφασίσει 
όπως διενεργούνται εργοστασιακοί έλεγχοι πριν από την κατακύρωση Συµβολαίων σε εταιρείες 
που είναι άγνωστες στην Αρχή και προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  
Επιπρόσθετα µε πληροφόρησε ότι  η ∆ιεύθυνση εξετάζει πρόταση της εταιρείας «Β» για 
αντικατάσταση όλων των ποσοτήτων των υλικών που έχουν απορριφθεί, µε νέα υλικά τα οποία θα 
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σταλούν στην ΑΗΚ, αφού πρώτα ικανοποιηθούν όλοι οι νενοµισµένοι έλεγχοι.  Σχετική πρόταση θα 
υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής για λήψη τελικής απόφασης. 

Αναϊσορρόπηση Τελών. Στα πλαίσια της εισαγωγής ∆ιατιµήσεων Οριακού Κόστους, η Βουλή 
ενέκρινε στις 15.11.2002 (Κ∆Π 546/02) τις ∆ιατιµήσεις που υποβλήθηκαν από την Αρχή. Στόχος 
των νέων διατιµήσεων είναι να γίνουν σωστές και ορθολογιστικές διατιµήσεις για να µπορεί ο κάθε 
καταναλωτής να χρεώνεται µε το πραγµατικό του κόστος και να καταργηθεί η αλληλοεπιδότηση 
µεταξύ των κατηγοριών. Η εφαρµογή των διατιµήσεων έπρεπε να γίνει σε τρεις φάσεις. Η Φάση Α 
άρχισε  τη 1η Μαρτίου 2003 και η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005. Η εισαγωγή νέων διατιµήσεων θα 
γίνει µετά την έγκριση τους από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

Στις 14.4.2006 η ΡΑΕΚ δηµοσίευσε τη ∆ήλωση Ρυθµιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας 
∆ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού βάσει της οποίας  στις 30.11.2006 η Αρχή της απέστειλε  τις 
προκαταρκτικές της απόψεις για αναθεώρηση των διατιµήσεων µε προτεινόµενη αύξηση 6,1% για 
την τελική διαµόρφωσή τους. 

Με επιστολή της ηµερ. 17.12.2007, η ΡΑΕΚ ζήτησε από την Αρχή όπως επανεξετάσει  τον 
υπολογισµό των διατιµήσεων. Ως εκ τούτου η η Αρχή ετοιµάζει αναθεωρηµένη πρόταση για 
διατιµήσεις.  

Κατασκευή/∆ιέλευση Εναέριων Γραµµών Μεταφοράς. Η Αρχή δεν ακολουθεί οµοιόµορφη 
πολιτική στις περιπτώσεις όπου η διέλευση εναέριων γραµµών υψηλής τάσης επηρεάζει τεµάχια 
γης. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η Αρχή προβαίνει στην αγορά των 
επηρεαζόµενων τεµαχίων, σε άλλες αποζηµιώνει τους ιδιοκτήτες ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζηµίωση µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες γης να καταφεύγουν στα 
∆ικαστήρια διεκδικώντας αποζηµιώσεις για την επιβλαβή επίδραση στην περιουσία τους.  

Το θέµα αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου και σε απάντησή σας αναφέρατε ότι, το 
θέµα των αποζηµιώσεων θα πρέπει να ρυθµιστεί νοµοθετικά µε την ψήφιση του τροποποιητικού 
Νοµοσχεδίου του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησης) Νόµου Κεφ. 224 
που εκκρεµεί στη Νοµική Υπηρεσία από το 1996 για νοµοτεχνικό έλεγχο. 

Ειδική ∆ιατίµηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες.  Στο προσχέδιο του 
Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την 
εξοικονόµηση ενέργειας και των αντισταθµιστικών µέτρων που προτάθηκαν από το εν λόγω 
Υπουργείο για την ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων και ευπαθών οµάδων του 
πληθυσµού από το ψηλό ενεργειακό κόστος, εντάχθηκε και η εφαρµογή ειδικής διατίµησης για τις 
πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες. 

Με την απόφαση του αρ. 10.703(3) ηµερ. 20.9.2005 το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την 
εφαρµογή ειδικής διατίµησης για τις πολύτεκνες οικογένειες µε 4 εξαρτώµενα παιδιά και πάνω, µε 
ετήσιο µεικτό εισόδηµα µέχρι £30.000 καθώς και για δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν 
δηµόσια βοηθήµατα, την οποία απέστειλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση. Επίσης τόσο το Συµβούλιο της 
Αρχής όσο και το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως τα µειωµένα κατά £2.000.000 έσοδα 
ετησίως ανακτώνται από τους υπόλοιπους καταναλωτές υπό µορφή υποχρέωσης δηµόσιας 
ωφέλειας. Σηµειώνεται ότι η Αρχή ανέστειλε την εφαρµογή του τρόπου ανάκτησης των χαµένων 
εσόδων.  

Η διατίµηση για τις πολύτεκνες οικογένειες τέθηκε σε εφαρµογή την 1.5.2006. Παρόλα αυτά η Αρχή 
δεν είναι σε θέση ακόµη να προβαίνει στο συστηµατικό έλεγχο των δικαιούχων αφού  το 
πρόγραµµα ελέγχου των αιτητών µε τα αρχεία των δικαιούχων των πολυτέκνων και 
δυσπραγουσών οικογενειών που τηρούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται στο στάδιο 
της τελικής επεξεργασίας και ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας του. Σηµειώνεται ότι τα 
µειωµένα έσοδα από την ειδική αυτή διατίµηση για την περίοδο Ιανουαρίου– ∆εκεµβρίου  2007 
ανέρχονται στις £825.000.  
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Συµβόλαιο για προµήθεια µαζούτ από συγκεκριµένο προµηθευτή - Αρ. συµβολ. 122/2004.  
Κατά την εκτέλεση του πιο πάνω συµβολαίου διαπιστώθηκαν αρκετά προβλήµατα αφού µετά την 
παραλαβή συγκεκριµένων φορτίων από τον προµηθευτή διαπιστώθηκε ότι ενώ οι αναλύσεις όλων 
των φορτίων που απέστελλε ο προµηθευτής από το λιµάνι φόρτωσης εµφάνιζαν το µαζούτ που 
επρόκειτο να παραδοθεί να είναι εντός των προδιαγραφών, εντούτοις οι αναλύσεις του 
ανεξάρτητου αναλυτή που γίνονταν µετά την εκφόρτωση έδειξαν ότι όλα τα πιο πάνω φορτία ήταν 
εκτός προδιαγραφών. 

Λόγω της προµήθειας µαζούτ κατώτερης ποιότητας από αυτή που προνοείται στο συµβόλαιο, η 
ΑΗΚ υπολόγισε το όφελος του προµηθευτή στο συνολικό ύψος των $750.130. Το πιο πάνω ποσό 
παρακρατήθηκε στις 10.7.2006 από την εγγυητική εκτέλεσης των όρων του συµβολαίου ύψους 
$1.000.000 ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους $249.870 επιστράφηκε στον προµηθευτή. Ο 
προµηθευτής παρέπεµψε  τη διαφορά σε διαιτησία η οποία ακόµη εκκρεµεί.  

∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες καταγγελίες.  Όπως 
ανέφερα και στις προηγούµενες µου Εκθέσεις, µετά από προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου 
καταναλωτή και τη διερεύνηση τους από την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για 
επεµβάσεις σε µετρητές καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Από µεγάλη εκστρατεία που άρχισε από 20.12.2001 σε παγκύπρια κλίµακα, για διερεύνηση τόσο 
των περιπτώσεων του συγκεκριµένου υπόπτου, όσο και άλλων πιθανών υποκλοπών, προέκυψαν 
τα πιο κάτω στοιχεία.  

Ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάληκαν σε καταναλωτές για µη καταγραφείσα κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 168.  Από αυτές, οι 120 ήταν υποθέσεις που σχετίζονται µε το 
συγκεκριµένο ύποπτο και οι υπόλοιπες αφορούσαν σε άλλες περιπτώσεις.  Από τις 168 
περιπτώσεις διευθετήθηκαν ήδη οι 89, σε 21 περιπτώσεις κινήθηκε αγωγή εναντίον τους, 52 
περιπτώσεις κίνησαν αγωγή εναντίον της ΑΗΚ, ενώ 6 περιπτώσεις αφορούν σε υπαλλήλους της 
ΑΗΚ που καταγγέλθηκαν, αλλά αθωώθηκαν από το δικαστήριο. 

Η αξία της µη καταγραφείσας κατανάλωσης υπολογίζεται σε £2,9 εκ. στην οποία, αν προστεθούν η 
συνεισφορά στο ΡΙΚ, ο ΦΠΑ, οι τόκοι και τα έξοδα διερεύνησης, τότε το ποσό  αυξάνεται  σε £4,2 εκ. 
από τα  οποία µέχρι σήµερα διευθετήθηκε η πληρωµή £1,1 εκ.. 

Μετά από σχετικές διευθετήσεις, ως εγγύηση έναντι των οφειλόµενων ποσών, έχει εισπραχθεί από 
37 περιπτώσεις το ποσό των £348.638, ενώ σε µία περίπτωση δεσµεύτηκε χωράφι αξίας 
£100.000, ως εγγύηση, είτε για διευθέτηση προσωρινού διατάγµατος είτε για επανασύνδεση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Εντός του 2007 έγινε εξώδικος διακανονισµός και διευθετήθηκε η είσπραξη για ακόµα δύο 
περιπτώσεις.   

Η Αρχή µετά από παρότρυνση και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Ανάπτυξης και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών (αποφ. ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ. 10.457 25.1.2005 
και 10.719 10.10.2005) προώθησε βελτίωση της νοµοθεσίας ώστε να διευκολύνονται οι ποινικές 
καταδίκες.  Ο σχετικός περί Ηλεκτρισµού Τροποποιητικός Νόµος δηµοσιεύτηκε στις 21.12.2007 
(Ν.169(Ι)/2007). 

Αλλαγή µετρητών καταναλωτών διότι ξεπέρασαν κατά πολύ το περιθώριο χρήσιµης ζωής.  
Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις µου για τους λογαριασµούς του 2004, 2005 και 2006, 
µεγάλος αριθµός µετρητών (περίπου 75 000 ήταν άνω των 30 χρόνων) έχει ξεπεράσει εδώ και 
αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιµης ζωής τους χωρίς να αντικατασταθεί.  Ως αποτέλεσµα υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα αρκετοί από αυτούς να µην καταγράφουν σωστά την καταναλωθείσα ποσότητα 
ρεύµατος και έτσι να µην υπάρχει ικανοποιητική προστασία τόσο του εισοδήµατος της Αρχής όσο 
και των καταναλωτών. 
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Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω λόγω των νέων Κανόνων Μεταφοράς προέκυψε και η ανάγκη 
αναθεώρησης της περιόδου καταγραφής της Μέγιστης Ζήτησης Φορτίου από 20 λεπτά σε 30 
λεπτά.  Ως εκ τούτου πρέπει όλοι οι µετρητές όσοι είναι ηλεκτρονικοί να επαναπρογραµµατιστούν 
και όσοι είναι ηλεκτροµηχανικοί να αντικατασταθούν.  Το θέµα συζητήθηκε σε συνεδρία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 4.10.2005 και το οποίο οµόφωνα αποφάσισε όπως οι σχετικές 
εργασίες αρχίσουν όσον το δυνατόν πιο σύντοµα, παράλληλα µε την υλοποίηση του έργου για 
αντικατάσταση των µετρητών άνω των 30 χρόνων. 

Το έργο αντικατάστασης των µετρητών που άρχισε την 1η ∆εκεµβρίου 2006 µε υφιστάµενο 
προσωπικό των περιφερειών εκτός ωρών εργασίας, χωρίς καταβολή αποζηµίωσης για υπερωρίες 
(αποζηµίωση µε το κοµµάτι), συνέχισε και κατά τη διάρκεια του 2007 µε εξαίρεση τις περιφέρειες 
Λευκωσίας και Λεµεσού.  Όπως επισηµαίνεται και σε έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
ηµερ. 5.2.2008 «η αντικατάσταση παλαιών µετρητών στην περιφέρεια Λευκωσίας και Λεµεσού έχει 
διακοπεί από τον Ιούνιο 2007 λόγω έλλειψης καινούριων µετρητών».  Η διαδικασία 
αντικατάστασης των παλαιών µετρητών θα πρέπει να είναι συνεχής αφού σύµφωνα µε 
υπολογισµούς του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου 4-5 χιλιάδες µετρητές προστίθενται ετήσια στον 
κατάλογο των µετρητών που χρήζουν αντικατάστασης. 

Από την έναρξη του έργου µέχρι και τις 31.12.2007 αντικαταστάθηκαν συνολικά 34 011 µετρητές 
(από τους οποίους 1 081 τριφασικοί) έναντι κόστους £216.553.  Το σύνολο των  µετρητών  που  
έπρεπε  να αντικατασταθούν µέχρι τις 31.12.2007 ήταν περίπου 90 000. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τους λόγους για τους οποίους προκλήθηκε η έλλειψη και για τις σχετικές 
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Αρχή για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των πιο πάνω 
εργασιών. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι η ΑΗΚ µελετά την εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά 
στα συστήµατα Αυτόµατης ∆ιαχείρισης Μετρητών (ΑΜΜ) και έχει αποφασισθεί, σε επίπεδο 
Επιχειρησιακής Μονάδας, όπως προχωρήσει στην εγκαθίδρυση ενός τέτοιου πιλοτικού 
συστήµατος. Ενόψει του γεγονότος ότι, στην περίπτωση που θα ληφθούν οι εγκρίσεις για 
υλοποίηση του έργου αυτού, οι µετρητές που θα χρησιµοποιούνται θα είναι πολύ διαφορετικοί απ’ 
αυτούς που προµηθεύεται τώρα η ΑΗΚ, έχουν δοθεί οδηγίες προς όλες τις περιφέρειες όπως 
αναστείλουν τις εργασίες αντικατάστασης µέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση για έγκριση. 

6.3 ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής για το έτος 2007 
παρουσίασαν, πριν τη φορολογία και την κυβερνητική επιχορήγηση, έλλειµµα ύψους £719.391, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £440.432 κατά το προηγούµενο έτος, όπως έχει αναθεωρηθεί µε την 
αναγνώριση επιπρόσθετης πρόβλεψης για υποχρέωση στο Σχέδιο Συντάξεων που προέκυψε µε 
την εφαρµογή, από τη Αρχή, του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ.19. 
Η αύξηση που σηµειώθηκε στο έλλειµµα κατά £278.959 ή 63,3%, οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των εξόδων κατά £519.798 σε σχέση µε την αύξηση των εσόδων κατά £240.839. 

(β) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης/ταµειακή ρευστότητα.  Στις 31.12.2007 οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις της Αρχής ανέρχονταν σε £1.138.809, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν 
£646.500, δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £492.309 (πλεόνασµα £87.076 
στις 31.12.2006), που καταδεικνύει ότι η Αρχή αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, µε 
αποτέλεσµα να µην έχει καταβάλει τις δόσεις των δανείων της κατά τα έτη 2003-2007. Η Αρχή 
ξεκίνησε ωστόσο την αποπληρωµή του δανείου µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα µε µηνιαίες 
δόσεις από το Μάρτιο του 2008. Για αντιµετώπιση του πιο πάνω προβλήµατος ο Υπουργός 
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Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ενέκρινε, µετά από αίτηµα της Αρχής, την εξασφάλιση 
µόνιµου ορίου παρατραβήγµατος  ύψους £75.000 και προσωρινού ορίου παρατραβήγµατος ύψους 
£135.000 διάρκειας οκτώ µηνών (από το Νοέµβριο 2007 µέχρι και τον Ιούνιο 2008 
συµπεριλαµβανοµένων). 

(γ) Έσοδα.  Τα έσοδα της Αρχής, περιλαµβανοµένης της κυβερνητικής επιχορήγησης ύψους 
£19.025 (2006 £17.498) για τόκους δανείων, ανήλθαν σε £1.972.664, σε σύγκριση µε £1.730.298 
κατά το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £242.366 ή 14,01%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των Κονδυλίων «∆ικαιώµατα συµµετοχής» και «Εισιτήρια εισόδου» κατά £119.252 και  £63.028 
αντίστοιχα. 

(δ) Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £2.673.030, σε σύγκριση µε £2.153.232 το                  
2006, όπως έχουν αναθεωρηθεί µε την αναγνώριση επιπρόσθετης πρόβλεψης για υποχρέωση στο 
Σχέδιο Συντάξεων.  Η αύξηση  που σηµειώθηκε ύψους £519.798 ή 24,1%. οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των Κονδυλίων «Μισθοί και ηµεροµίσθια» κατά £39.850, «Ειδικές Εκθέσεις/Εκδηλώσεις» 
κατά £296.512 και «Πρόβλεψη  για Επισφαλείς Χρεώστες» κατά £223.299. 

(ε) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Αρχής, 
περιλαµβανοµένης της αναβαλλόµενης φορολογίας, και της υποχρέωσης προς το Σχέδιο 
Συντάξεων ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £662.458, σε σύγκριση µε £433.619 το 2006, όπως 
έχουν αναθεωρηθεί µε την αναγνώριση επιπρόσθετης πρόβλεψης για υποχρέωση στο Σχέδιο 
Συντάξεων που προέκυψε µε την εφαρµογή, από τη Αρχή, του ∆ιεθνούς Προτύπου 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ.19. 

(στ) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2007 υπήρχαν κυβερνητικές εγγυήσεις ύψους 
£336.623, για δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Σηµειώνεται επίσης ότι στις 
31.12.2007 υπήρχε οφειλή προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ύψους £155.000, λόγω αποπληρωµής 
από το Υπουργείο Οικονοµικών του παλαιού δανείου της Αρχής στη Λαϊκή Τράπεζα, καθώς και 
οφειλή από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία προς την Αρχή, ύψους £52.752, που αφορά στην 
επιχορήγηση του επιτοκίου του πιο πάνω δανείου. 

Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20.7.2006 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού στις 25.7.2006. Ενώ, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµο, ο Προϋπολογισµός της Αρχής έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.2006, κατατέθηκε στις 22.2.2007 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 
29.3.2007 (Νόµος 27(II)/2007). 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ο κύριος λόγος καθυστέρησης της υποβολής του 
Προϋπολογισµού στη Βουλή ήταν η διαδικασία υιοθέτησης των εισηγήσεων του Υπουργείου 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου 
Προγραµµατισµού ώστε ο Προϋπολογισµός της Αρχής να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός. 

Προσωπικό.  Η Αρχή  εργοδοτούσε  κατά τις 31.12.2007 22  υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις (22 το 
2006) και 8 εργάτες (8 το 2006). Εργοδότησε επίσης, κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκθέσεων, 
46 άτοµα. 

Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα ωφελήµατα των µόνιµων υπαλλήλων ανήλθαν σε 
£1.223.198, σε σύγκριση µε £1.183.348 το 2006, περιλαµβανοµένων και των χρεώσεων για το 
Σχέδιο Συντάξεων, ύψους £493.452 και £488.542 για τα έτη 2007 και 2006 αντίστοιχα.  Η αύξηση 
που σηµειώθηκε κατά £39.850  (3,4%)  οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιµαριθµικού 
επιδόµατος και στις ετήσιες προσαυξήσεις.  Με βάση τον αριθµό των µόνιµων υπαλλήλων που 
εργοδοτούσε η Αρχή στις 31.12.2007, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε µόνιµο υπάλληλο, 
λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων ανέρχεται σε £49.785 
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(£47.760 το 2006) και χωρίς την ελλειµµατική εισφορά σε £31.949 (£29.875 το 2006). 

Χρεώστες.  Στις 31.12.2007 οι χρεώστες ανέρχονταν σε £676.620, σε σύγκριση µε £565.664 το 
2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά £110.956 ή 19,62%.  Το µεγαλύτερο µέρος των χρεωστών 
αντιπροσωπεύει κυρίως υποχρεώσεις εκθετών, οι οποίες, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, έπρεπε 
να τακτοποιούνται έγκαιρα. 

Επισήµανα ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Παραγραφής Νόµου (Κεφ. 15) όπως 
τροποποιήθηκε  µε το Νόµο 60(Ι) του 2007, δίνεται τριετής περίοδος αναστολής του χρόνου 
παραγραφής ορισµένων χρεών και οφειλών. Ο χρόνος έναρξης της τριετούς αναστολής 
υπολογίζεται  µε βάση την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του περί Αναστολής του Χρόνου 
Παραγραφής (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµου του 2002 (Ν. 110(Ι)/2002), δηλαδή την 1.6.2005. Η 
εφαρµογή των διατάξεων του υπό αναφορά Νόµου αναστάληκε, βάσει του Νόµου 28(Ι) του 2008, 
µέχρι την 31.3.2009. 

Ως εκ τούτου σε σχέση µε τα οφειλόµενα ποσά τα οποία έχουν δηµιουργηθεί πριν ή κατά την 
1.6.2005 και δεν έχουν διεκδικηθεί δικαστικώς πρέπει όπου κρίνεται αναγκαίο να καταχωριστούν 
αγωγές, έτσι ώστε να µην  υπάρχει κίνδυνος παραγραφής τους λόγω παρέλευσης της πιο πάνω 
προθεσµίας.  

Επίσης πρέπει να γίνεται τακτική επισκόπηση των καθυστερηµένων εσόδων στο µέλλον, µε σκοπό 
τον εντοπισµό των οφειλών που αφορούν σε χρεώσεις που πλησιάζουν το χρονικό όριο των τριών 
ετών, ώστε αυτές να προωθούνται πριν την ηµεροµηνία παραγραφής τους, στους Νοµικούς 
Συµβούλους, για λήψη νοµικών µέτρων είσπραξής τους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθούν οι µέγιστες προσπάθειες ώστε να 
τακτοποιηθούν οι υποθέσεις εκκρεµούντων υπολοίπων. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι 
επισηµάνσεις µας όσον αφορά στη λήψη νοµικών µέτρων έγκαιρα για την αποτροπή του κινδύνου 
παραγραφής τους µε την πάροδο της τριετούς προθεσµίας.  

Επισφαλείς χρεώστες.  Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται  σε £368.817 και 
αντιπροσωπεύει το 54,5% των χρεωστών.  Μεγάλο µέρος της πρόβλεψης αφορά σε περιπτώσεις 
χρεωστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίου για είσπραξη, χωρίς όµως 
αποτέλεσµα επειδή δεν µπορούν να εντοπιστούν εφόσον όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων 
πρόκειται για ανύπαρκτες εταιρείες. 

Για αποφυγή επανάληψης του πιο πάνω φαινοµένου εισηγήθηκα (σχετική  είναι και η εισήγηση της 
Ad hoc Επιτροπής που συστάθηκε για τους χρεώστες), όπως στις αιτήσεις συµµετοχής 
επισυνάπτονται και επιβεβαιωµένα στοιχεία της εταιρείας. 

∆άνεια.  Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2007 ανερχόταν σε £438.871 και αποτελείται από 
δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (£336.623) και προσωρινό δάνειο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας (£102.248). 

∆ιαπιστώθηκε ότι, λόγω προβληµάτων ρευστότητας, δεν έγινε οποιαδήποτε αποπληρωµή για το 
δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κατά τα πέντε τελευταία έτη (2003-2007) ενώ, έχει 
καταστεί ληξιπρόθεσµο από 31.12.2005. Από το Μάρτιο 2008 η Αρχή ξεκίνησε την αποπληρωµή 
του πιο πάνω δανείου µε µηνιαίες δόσεις ύψους  €9.000 (£5.267). 

Σηµειώνεται ότι µετά από διαβουλεύσεις της Αρχής µε το Υπουργείο Οικονοµικών για διευθέτηση 
των πιο πάνω δανείων, συµφωνήθηκε όπως το προσωρινό δάνειο από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
αποπληρωθεί σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις όπως η εισήγηση της Αρχής και αποµένει να 
διευκρινιστούν µε το Γενικό Λογιστήριο τα τελικά ποσά προς διακανονισµό.  

Σε ό,τι αφορά, όµως, στην εισήγηση της Αρχής για ευνοϊκότερους όρους  αποπληρωµής του 
δανείου από τη Συνεργατική Τράπεζα, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ανέφερε σε 
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σχετική επιστολή του ότι, η παράταση της κρατικής εγγύησης επί του δανείου συνιστά νέα 
ενίσχυση η οποία επεκτείνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του Κράτους διευκολύνοντας οικονοµικά 
την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων και εποµένως, η υιοθέτηση της θα αποτελούσε νέα κρατική 
ενίσχυση, η οποία δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί µε βάση το κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

Στρατηγικός Σχεδιασµός.  Για τη δηµιουργία Σύγχρονου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 
και αξιοποίησης ολόκληρου του χώρου των 264 000 τ.µ. της Αρχής Κρατικών  Εκθέσεων, η Αρχή 
σε συνεδρία της στις 14.7.2005, αποφάσισε να υιοθετήσει τις εισηγήσεις της τελικής έκθεσης για 
Ολοκληρωµένο Σχεδιασµό Ανάπτυξης (Master Plan) που ετοίµασε συγκεκριµένη εταιρεία µετά την 
κατακύρωση σ’ αυτή σχετικής προσφοράς έναντι ποσού ύψους £89.700 (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ).  Σε συνεδρία της στις 8.2.2006 ενέκρινε τα χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση του 
πιο πάνω σχεδιασµού. 

Οι σχετικές εισηγήσεις περιλαµβάνουν την ανέγερση κτιρίων εικονικής αρχιτεκτονικής και 
συγκεκριµένα τη δηµιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου, την ανέγερση νέων εκθεσιακών 
περιπτέρων, τη δηµιουργία ανοικτού εκθεσιακού χώρου και τη  δηµιουργία ανοικτής «αρένας» για 
εκδηλώσεις, ενώ στον υπόλοιπο χώρο συστήνεται ανέγερση ξενοδοχείου και ενός πολυτελούς 
πολυώροφου γραφειακού συγκροτήµατος, µε τη συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα.   Το συνολικό 
κόστος της επένδυσης της Αρχής σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Master Plan υπολογίζεται να 
ανέλθει περίπου στα 20 εκατοµµύρια λίρες. 

Η Αρχή ανέθεσε επίσης  µε τη διαδικασία προσφορών, σε άλλη εταιρεία την ετοιµασία µελέτης 
βιωσιµότητας της προτεινόµενης ανάπτυξης, έναντι ποσού ύψους £22.000, η οποία  παραδόθηκε 
στην Αρχή τον Αύγουστο του 2006 και κατέδειξε ότι η αποδοτικότητά του θα είναι πολύ 
ικανοποιητική και σε όρους οικονοµικούς αξίζει να αναληφθεί. 

Σηµειώνεται ότι ο χώρος στον οποίο προγραµµατίζεται να γίνουν τα πιο πάνω έργα είναι κρατική 
γη που ενοικιάστηκε στην Αρχή από την Κυβέρνηση για την περίοδο 21.11.1986 µέχρι 20.11.2019, 
µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλες δύο περιόδους 33 χρόνων η καθεµιά, έναντι ονοµαστικού 
ενοικίου £1.  Σύµφωνα µε επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προς το Γενικό 
∆ιευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών µε ηµερ. 24.7.2007, αν και η καταβολή ονοµαστικού ενοικίου 
συνιστά κρατική ενίσχυση µη συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο, εντούτοις  ως «υφιστάµενη» 
σύµβαση, δύναται να συνεχίσει µέχρι το τέλος της, καθότι η σύµβαση µίσθωσης, µεταξύ του 
Υπουργείου Εσωτερικών  και της Αρχής, υπογράφηκε πριν από τις 10.12.1994.  Επειδή όµως η 
πρώτη περίοδος της σύµβασης λήγει στις 20.11.2019, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
στην πιο πάνω επιστολή του, αναφέρει ότι οποιαδήποτε παράταση της σύµβασης πιθανόν να 
θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νέα  ενίσχυση και η Αρχή θα κληθεί να καταβάλει στο 
Κράτος το αγοραίο ενοίκιο για τη µίσθωση του συγκεκριµένου χώρου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, η σύµβαση για µίσθωση της κρατικής γης που υπογράφηκε στις 
21.11.1986, δεν έχει εγγραφεί στο Τµήµα Κτηµατολογίου και   Χωροµετρίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου Κεφ.224 και 
των µετέπειτα τροποποιήσεων αυτού και σύµφωνα µε την παράγραφο 7(στ) της σύµβασης 
µίσθωσης, έτσι ώστε η Αρχή να αποκτήσει εµπράγµατο δικαίωµα επί της πιο πάνω ακίνητης 
ιδιοκτησίας για να µπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του πιο πάνω σχεδιασµού. 

Σηµειώνεται  ότι  ο Γενικός  ∆ιευθυντής του  Υπουργείου Οικονοµικών  σε  επιστολή του µε ηµερ. 
19.7.2007 προς το Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού αναφέρει 
ότι η εγγραφή της σύµβασης, στο  Τµήµα Κτηµατολογίου και   Χωροµετρίας, είναι ανεξάρτητη από 
τη χρηµατοδότηση του πιο πάνω αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής και πρέπει να γίνει αφού 
καταβληθεί το προβλεπόµενο τέλος εγγραφής ύψους περίπου £800.000. 
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Σύµφωνα µε επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών προς τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, ηµερ. 14.6.2007, απαραίτητη προϋπόθεση για την  υλοποίηση της προτεινόµενης 
ανάπτυξης είναι η εκ των προτέρων εξασφάλιση θετικής γνωµάτευσης από τον Έφορο Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων ότι, το σύνολο των σχεδιασµών δεν αντιβαίνει τους Νόµους περί Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στην προηγούµενη Έκθεσή µου εισηγήθηκα όπως γίνει επανεκτίµηση της βιωσιµότητας των 
έργων, λαµβάνοντας υπόψη την πληρωµή του αγοραίου ενοικίου και πληρωµή του 
προβλεπόµενου τέλους εγγραφής και µίσθωσης που τυχόν να προκύψει µετά το 2019 ή και 
ενωρίτερα λόγω τροποποίησης της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης της κρατικής γης. 

Μέχρι σήµερα δεν έγινε επανεκτίµηση  της βιωσιµότητας των έργων όπως αναφέρεται πιο πάνω 
αλλά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµερ. 15.5.2008 αποφάσισε, για να µπορέσει να 
προχωρήσει µε τις προγραµµατισµένες αναπτύξεις χωρίς την παρέµβαση του Εφόρου Κρατικών 
Ενισχύσεων,  να προτείνει στην Κυβέρνηση να ακυρώσει τη σύµβαση που έχει για την χρήση της 
γης έκτασης 264 000 τ.µ.,  µε αντάλλαγµα να µεταβιβαστεί επ’ ονόµατι της Αρχής περίπου το µισό 
της πιο πάνω έκτασης.  Για υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης στάληκε σχετική επιστολή, µε 
ηµερ. 28.7.2008, στον Υπουργό Εσωτερικών, ενώ  µε επιστολή ηµερ. 26.8.2008 ο Πρόεδρος της 
Αρχής ενηµέρωσε τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για την πιο πάνω απόφαση, 
ζητώντας τις απόψεις του. 

Οφειλές στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων.  Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων από το 2002 
απέστελλε στην Αρχή ειδοποιήσεις για πληρωµή καθυστερηµένων φόρων.  Η τελευταία 
ειδοποίηση ηµερ. 29.5.2008 µε  την επισήµανση «ακολουθεί αγωγή», παρουσιάζει υποχρέωση 
συνολικού ύψους €569.946 (£333.574). 

Τον Ιούλιο 2006, οι φορολογικοί σύµβουλοι της Αρχής υπέβαλαν στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος 
τους τελικούς λογαριασµούς και τις φορολογικές δηλώσεις της Αρχής  για τα έτη 1997 – 2004. 
Μετά την υποβολή τους πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 
προς διακανονισµό και ξεκαθάρισµα όλων των φορολογικών εκκρεµοτήτων της Αρχής. Στις 
16.3.2007 το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων έστειλε στην Αρχή 4 ειδοποιήσεις συµψηφισµού 
επιστροφής φόρου (Ε/Πρ. 165) για συνολικό επιστρεπτέο ποσό φόρου ύψους £85.447,85, 
συµπεριλαµβανοµένου τόκων, που αφορούσε στα έτη 2000, 2002, 2003 και 2004 και το οποίο 
πιστώθηκε  εξ ολοκλήρου, σύµφωνα µε τις πιο  πάνω ειδοποιήσεις, έναντι πληρωτέου φόρου που 
αφορούσε στα έτη 1991-1993.  Η συνολική πρόβλεψη για οφειλόµενη φορολογία, που 
παρουσιάζεται στον Ισολογισµό της Αρχής, στις 31.12.2007 είναι £326.000. 

Ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τις εξελίξεις. 

∆ιοργάνωση Έκθεσης «Legend of a Doll»  Στις 7.9.2007, η Αρχή υπέγραψε συµφωνία, µε 
εταιρεία του εξωτερικού, για την διοργάνωση της πιο πάνω έκθεσης (παρουσίαση µιας διαχρονικής 
έκθεσης της κούκλας «Barbie») κατά την χρονική περίοδο µεταξύ 13.12.2007-13.1.2008, στην 
οποία κατέβαλε συνολικά, µε 2 εντάλµατα ηµερ. 12.9.2007 και 4.10.2007 αντίστοιχα, €15.000 
(£8.779). Με βάση τη συµφωνία αυτή η Αρχή είχε υποχρέωση να καταβάλει ακόµα €14.000 
(£8.194) µέχρι και τις 15.12.2007. 

Στις 24.10.2007 τηλεφωνικώς και στις 21.11.2007 γραπτώς, δικηγορικό γραφείο που 
αντιπροσώπευε εταιρεία που κατέχει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπορικών 
σηµάτων που αφορούν στην κούκλα «Barbie», ενηµέρωσε την Αρχή ότι σε περίπτωση που στην 
πιο πάνω έκθεση εκτεθούν εµπορικά σήµατα και υλικό που προστατεύεται από δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς την συγκατάθεσή τους, θα προχωρήσουν στη λήψη όλων των 
αναγκαίων µέτρων περιλαµβανοµένου και δικαστικών διαδικασιών. 

Ως εκ τούτου η Αρχή δεν προχώρησε στη διοργάνωση της πιο πάνω έκθεσης ενώ ο Νοµικός 
Σύµβουλος µε επιστολή του ηµερ. 17.12.2007 πληροφόρησε την Αρχή ότι οποιαδήποτε ενέργειά 
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της για να εξαναγκάσει την εταιρεία, που κατέχει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
εµπορικών σηµάτων που αφορούν στην κούκλα «Barbie», να της καταβάλει αποζηµιώσεις, δεν θα 
επιτύχει.  

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία µε την οποία η Αρχή έχει συµβληθεί για τη διοργάνωση της πιο πάνω 
έκθεσης έχει πτωχεύσει και ως εκ τούτου οποιαδήποτε προσπάθεια της Αρχής για επιστροφή της 
προκαταβολής των €15.000 δεν φαίνεται ότι µπορεί να επιτύχει. Σηµειώνεται επίσης ότι το 
συµβόλαιο, πριν την υπογραφή του, δεν φαίνεται να είχε τεθεί υπόψη του Νοµικού Σύµβουλου της 
Αρχής για οποιεσδήποτε απόψεις. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το συµβόλαιο δεν τέθηκε υπόψη του Νοµικού 
Συµβούλου της Αρχής διότι ήταν απλό και τα προβλήµατα δεν προέκυψαν λόγω του συµβολαίου 
αλλά επειδή η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους εµπόδισε να 
πραγµατοποιήσουν την εκδήλωση στην Κύπρο παρόλο που η ίδια εκδήλωση διοργανώθηκε σε 
πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. 

Θυγατρικές Εταιρείες Αρχής Κρατικών Εκθέσεων . Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της 
για ενίσχυση των οικονοµικών της και απάµβλυνση του προβλήµατος ρευστότητας που 
αντιµετωπίζει η Αρχή, την 1.9.2007, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας µε την 
επωνυµία “EXPO CYPRUS KIDS LIMITED” και στις 3.9.2007 στη σύσταση ακόµα 2 θυγατρικών 
εταιρειών µε την επωνυµία “EXPO CYPRUS EVENTS LIMITED” και “EXPO CYPRUS PLAN 
LIMITED”. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα οι τρεις εταιρείες δεν είχαν οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή ή 
άλλη δραστηριότητα. 

Μέρος Β 

Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
και παρά τη διαβεβαίωση ότι έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να τεθεί σε αποτελεσµατική και ορθή 
λειτουργία το ηλεκτρονικό αρχείο της Αρχής, παρατηρούνται αδυναµίες στη διαχείριση και 
αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εγγράφων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής σηµείωσε ότι, κατά την άποψή τους, το  ηλεκτρονικό αρχείο λειτουργεί 
ικανοποιητικά,  παρατηρούνται όµως µερικές αδυναµίες στη σύνδεση των εγγράφων, θέµα το 
οποίο επιλαµβάνεται η Αρχή. 

Άδειες οικοδοµής.  Το θέµα της εξασφάλισης αδειών οικοδοµής για αρκετά περίπτερα που 
ανεγέρθηκαν στο χώρο της Αρχής συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, η διαδικασία ετοιµασίας µελετών και βεβαιώσεων 
της στατικής επάρκειας των διαφόρων κατασκευών για κατάθεση στο ∆ήµο Έγκωµης καθυστερεί 
λόγω αναµονής της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδιασµού Ανάπτυξης όπου θα διαφανεί η 
χρησιµότητα της κάθε κατασκευής και κατά πόσο θα πρέπει να παραµείνει ή όχι. 

Περιουσιακά στοιχεία – Φυσική καταµέτρηση.  Εκκρεµεί η συµφιλίωση των αποτελεσµάτων της 
φυσικής καταµέτρησης που διενεργήθηκε το 2003, µε τα µητρώα κινητής περιουσίας. Ενόψει του 
ότι η µηχανογράφηση του µητρώου περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στο τελικό της στάδιο θα 
πρέπει µε την αποπεράτωσή της να διεξαχθεί νέα φυσική καταµέτρηση, να συµφιλιωθεί µε τα 
υπόλοιπα του µηχανογραφηµένου µητρώου και σχετικό πιστοποιητικό να σταλεί στην Υπηρεσία 
µου. 

Επισήµανα ότι φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. 
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6.4 ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το πλεόνασµα χρήσης ανήλθε σε £17,92 εκ. σε σύγκριση µε £12,31 
εκ. το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £5,61 εκ. ή 45,5%.  Μετά την πρόβλεψη για 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, ύψους £4,99 εκ. και το συναλλαγµατικό κέρδος, ύψους £2,36 εκ. 
(2006 ζηµιά £1,06 εκ.), προέκυψε καθαρό πλεόνασµα πριν τη φορολογία ύψους £15,29 εκ. σε 
σύγκριση µε £6,26 εκ. το 2006. 

(β) Έσοδα.  Το σύνολο των εσόδων για το 2007 ανήλθε στα £38,15 εκ.,  σε σύγκριση µε £32, 9 εκ. 
το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £5,25 εκ. ή ποσοστό 15,9%. 

(γ) Έξοδα.  Το σύνολο των εξόδων, περιλαµβανοµένων των τόκων για µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, ήταν £20,22 εκ., σε σύγκριση µε £20,58 εκ. το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση  
£0,36 εκ.  ή ποσοστό 1,7%. 

(δ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2007 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της 
Αρχής ανέρχονταν σε £31, 23 εκ., περιλαµβανοµένων £1,65 εκ. που οφείλονται στην Κυβέρνηση 
για τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων κατά την ίδρυση  της  Αρχής  το 1976.  Για τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις της Αρχής,  ύψους £29,59 εκ., υπάρχουν κυβερνητικές εγγυήσεις. 

Προσωπικό και απολαβές.  Οι οργανικές θέσεις της Αρχής ανέρχονταν σε 390  (379 το 2006), 
από τις οποίες οι 65 ήταν κενές.  Επίσης, υπηρετούσαν 52 ωροµίσθιοι υπάλληλοι. Για το 2007 οι 
δαπάνες για απολαβές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων των υπερωριών, του 13ου µισθού 
και των εισφορών της Αρχής σε διάφορα Ταµεία, ανήλθαν σε £11.370.585 (£10.710.289 για το 
µόνιµο προσωπικό και £660.296 για το ωροµίσθιο προσωπικό), σε σύγκριση µε £10.950.054 το 
2006 (£10.373.181 και £576.873 αντίστοιχα).  Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο µέσος όρος κόστους 
εργοδότησης ανά εργοδοτούµενο ανήλθε για το µόνιµο προσωπικό σε £32.653 και για το 
ωροµίσθιο προσωπικό σε £12.698 ετησίως, σε σύγκριση µε £31.434 και £11.094, αντίστοιχα για το 
2006. 

Υπερωριακή απασχόληση. 

(α) ∆απάνες υπερωριακής απασχόλησης.  Οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση στο 
Τµήµα Εκµετάλλευσης ανήλθαν σε £1.396.904, σε σύγκριση µε £1.488.661 το 2006.  Τα έσοδα 
από τέλη για εξυπηρέτηση των πλοίων εκτός των κανονικών ωρών εργασίας ανήλθαν σε 
£1.453.497, σε σύγκριση µε £1.324.623 το 2006.  Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης το 2007 
ήταν 116 105, σε σύγκριση µε 128 518 το 2006, δηλαδή σηµείωσαν µείωση 9,6%.  Σηµειώνεται ότι 
στο Τµήµα εφαρµόζεται σύστηµα βάρδιας από το 2002 µε πρωταρχικό στόχο τη µείωση των 
υπερωριών. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Αρ. 194/04) έχει διεξαχθεί ενδοϋπηρεσιακή 
οικονοµοτεχνική µελέτη και επαναξιολόγηση του θεσµού της βάρδιας.  Στην έκθεση η οποία 
υποβλήθηκε το  Σεπτέµβριο 2007 αναφέρεται ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης (υπερωρίες 
και απογευµατινή/βραδινή βάρδια) έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και µε ρυθµούς 
δυσανάλογους µε την αύξηση των εργασιών του λιµανιού (αριθµός πλοίων που εξυπηρετούνται, 
αριθµός εµπορευµατοκιβωτίων, αριθµός επιβατών).  Αναφέρονται διάφοροι λόγοι που συνέτειναν 
στην εξέλιξη αυτή όπως η δηµιουργία νέων υπηρεσιών στελέχωσης επί 24ώρου βάσης, η µη 
εφαρµογή της συµφωνίας για µείωση των επιπέδων στελέχωσης και η στελέχωση της 
απογευµατινής βάρδιας σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι δικαιολογείται µε βάση τον όγκο εργασίας 
και η µετακίνηση της ηµέρας άφιξης αριθµού πλοίων κατά τα Σαββατοκυρίακα.  Στη µελέτη 
λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία για την περίοδο 2001 - 2005, η ίδια εικόνα όµως παρουσιάζεται για 
το 2006 και 2007. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26.9.2007 αποφάσισε όπως παραπεµφθεί το θέµα στην Επιτροπή 
Εργασιακών Θεµάτων.  Η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις και αποφάσισε να γίνει περαιτέρω 
διερεύνηση για προστασία των συµφερόντων της Αρχής. 

Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για µείωση της υπερωριακής απασχόλησης 
και βελτίωση του συστήµατος βάρδιας µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη 
συγκράτηση των εξόδων της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι από τη µελέτη του θέµατος από το Συµβούλιο και από 
Επιτροπές διαφάνηκε ότι πρέπει να γίνει επί  τόπου παρακολούθηση του θεσµού για 1-2  µήνες 
και να γίνουν συναντήσεις µε τις συντεχνίες για παρουσίαση των προβληµάτων.  Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια αναµένεται να εξευρεθούν τρόποι για βελτίωση του συστήµατος της βάρδιας και µείωση 
των υπερωριών. 

(β) ΄Εκταση υπερωριακής απασχόλησης. Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί λειτουργοί της Αρχής 
συνεχίζουν να εργάζονται υπερωριακά πάνω  σε  συστηµατική βάση  για πάρα πολλές ώρες (δύο 
λειτουργοί εργάστηκαν κατά το 2007 υπερωριακά πέραν των 1 500 ωρών). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις παραβιάζονται οι πρόνοιες του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόµου του 
2002, όσον αφορά στην ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά 24ωρο και 24 ωρών ανά 
εβδοµάδα, και στο µέγιστο χρόνο εργασίας 48 ωρών ανά εβδοµάδα, κατά µέσο όρο.  Επίσης 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου υπάλληλοι δεν παρουσιάζονται στην εργασία τους όταν την 
προηγούµενη ηµέρα εργάζονται υπερωριακά για πολλές ώρες, ενώ πληρώνονται κανονικά, 
επικαλούµενοι την πρόνοια της σύµβασης εργασίας τους για αναγκαστική ανάπαυση εννέα ωρών.  
Στη συλλογική σύµβαση 2004-2006 δεν περιλαµβάνεται τέτοια πρόνοια. 

Επανέλαβα την εισήγησή µου όπως µελετηθούν τρόποι για βελτίωση της πρόνοιας της σύµβασης 
όπου οι υπάλληλοι έστω και για λίγα λεπτά προσφεροµένης εργασίας αποζηµιώνονται για 
ολόκληρη την ώρα, µελετηθεί η  εισαγωγή του θεσµού της αποζηµίωσης µε κατ’ αποκοπή ποσό 
χωρίς οι υπάλληλοι να παρουσιάζονται στην εργασία τους (on call) και  η  επέκταση του θεσµού 
της βάρδιας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.  Επίσης εισηγήθηκα όπως µελετηθούν τα επίπεδα 
στελέχωσης της βάρδιας.  Από τα σχετικά στοιχεία φαίνεται ότι ο  ανενεργός χρόνος της 
απογευµατινής βάρδιας (δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο τα άτοµα της βάρδιας δεν εργάζονται 
λόγω του ότι δεν υπάρχει πλοίο στο λιµάνι) είναι πολύ µεγάλος (έφθασε µέχρι 97,2%). 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά στο µέγιστο χρόνο εργασίας 48 ωρών 
την εβδοµάδα έχουν εξασφαλιστεί προσωπικές γραπτές συναινέσεις των εργαζοµένων σύµφωνα 
µε το Νόµο. 

Μελέτη σκοπιµότητας για την επέκταση του λιµανιού Λεµεσού.  Η πιο πάνω µελέτη ανατέθηκε 
σε οίκο συµβούλων στις 20.12.2005 έναντι του ποσού των £98.500 πλέον ΦΠΑ. Οι σύµβουλοι 
υπέβαλαν την τελική έκθεσή τους τον Απρίλιο 2008. Με βάση τους όρους εντολής εξετάστηκαν τρία 
υπαλλακτικά σενάρια: 

Σενάριο Α - εξυπηρέτηση κυπριακού και περιστασιακού διαµετακοµιστικού εµπορίου. 

Σενάριο Β - εξυπηρέτηση κυπριακού εµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου επιτελώντας ρόλο 
βασικού διαµετακοµιστικού σταθµού στην ανατολική Μεσόγειο. 

Σενάριο Γ- εξυπηρέτηση κυπριακού εµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου, επιτελώντας ρόλο 
δευτερεύοντος διαµετακοµιστικού σταθµού στην ανατολική Μεσόγειο. 

Σύµφωνα µε την έκθεση οι δαπάνες για τα προτεινόµενα αναπτυξιακά έργα που θα γίνουν σε τρεις 
φάσεις θα ανέλθουν σε £38,6 εκ. συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε σηµερινές τιµές. 

Φάση Α΄ - εκβάθυνση λιµανιού από 14 σε 16 µ.. 

Φάση Β΄- επέκταση του δυτικού κρηπιδώµατος κατά 500 µ.. 
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Φάση Γ΄- αναδιάταξη και ενίσχυση του µηχανικού εξοπλισµού. 

Οι σύµβουλοι  στην έκθεσή τους αναφέρουν τα ακόλουθα: 

Για το Σενάριο Α εκτιµάται ότι εάν η επιβατική κίνηση µεταφερθεί εκτός του λιµανιού Λεµεσού η 
απόφαση αναφορικά µε την επέκταση του κρηπιδώµατος θα µπορούσε να µετατεθεί κατά 
τουλάχιστον 5-10 χρόνια. 

Όσον αφορά στο Σενάριο Β και Γ για να καταστεί το έργο βιώσιµο το λιµάνι θα πρέπει να 
εξυπηρετεί επιπρόσθετα του τι εξυπηρετεί σήµερα (περίπου 60 000 εµπορευµατοκιβώτια) πέραν 
των 122 000  εµπορευµατοκιβωτίων διαµετακοµιστικού φορτίου. Η Αρχή δεν αναµένεται να έχει 
σηµαντική θετική ταµειακή ροή από την επένδυση πριν το έτος 2021. Κατά την περίοδο αυτή τα 
επιπρόσθετα έσοδα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τα επιπρόσθετα έξοδα δηµιουργώντας την 
ανάγκη χρηµατοδότησης της λειτουργίας και της αποπληρωµής του δανεισµού που θα αναληφθεί 
από τα υφιστάµενα κέρδη της Αρχής. 

Με βάση τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα επιπρόσθετα έξοδα αναπλήρωσης των στοιχείων 
ενεργητικού και έξοδα λειτουργίας, η συνολική καθαρή αξία των εκροών υπολογίζεται σε περίπου 
£55,6 εκ. αρνητική. 

Στη µελέτη λήφθηκε υπόψη ως µέρος των εσόδων το ετήσιο ποσό των £900.000 που θα 
καταβάλλεται στην Αρχή από το Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (βάσει της συµφωνίας 
που αναφέρεται πιο κάτω), µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο απαιτούµενος αριθµός των 
επιπρόσθετων εµπορευµατοκιβωτίων  για να καταστεί το έργο βιώσιµο, από 221 000 σε 122 000.  
Κατά την άποψή µου το ποσό αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του έργου 
εφόσον η ανάθεση της διαχείρισης του διαµετακοµιστικού εµπορίου στο ΣΝΠΚ δεν συνδέεται µε 
την επέκταση του λιµανιού. 

Στη µελέτη αναφέρεται ότι τα έσοδα από το κυπριακό φορτίο ανέρχονται σε £39 ανά 
εµπορευµατοκιβώτιο και από το διαµετακοµιστικό φορτίο σε £12,5 ανά εµπορευµατοκιβώτιο.  
΄Οµως δεν υπάρχουν στοιχεία για το αντίστοιχο κόστος, εφόσον δεν έχει γίνει κοστολόγηση των 
υπηρεσιών που προσφέρει η Αρχή στους χρήστες του λιµανιού και είναι άγνωστο κατά πόσο και 
σε ποιο βαθµό προκύπτουν οφέλη για την Αρχή από το διαµετακοµιστικό εµπόριο, το οποίο 
διεξάγεται σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τους λογαριασµούς της Αρχής για το 2007 τα γενικά λιµενικά 
δικαιώµατα από το διαµετακοµιστικό εµπόριο ανήλθαν σε £245.526 (£7,14 ανά 
εµπορευµατοκιβώτιο που διακινήθηκε) σε σύγκριση µε £16,1 εκ. από το κυπριακό φορτίο (£47 ανά 
εµπορευµατοκιβώτιο). 

Τα πιο πάνω δείχνουν ότι η βιωσιµότητα του έργου είναι αµφίβολη και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την πραγµατοποίηση διαφόρων υποθέσεων.  Εντούτοις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής 
αποφάσισε για τους λόγους που ο Πρόεδρος της Αρχής επεξηγεί πιο κάτω, όπως προχωρήσει το 
έργο  και η εκβάθυνση του λιµανιού έχει σχεδόν συµπληρωθεί ενώ προωθείται η επέκταση των 
κρηπιδωµάτων. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να προβληµατιστεί σχετικά µε διάφορους 
παράγοντες που επηρεάζουν το έργο όπως η ελκυστικότητα του διαµετακοµιστικού φορτίου, η 
δυνατότητα συνεργασίας µε µεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, η αλλαγή του ρόλου του λιµανιού 
Λάρνακας και η δυνατότητα λειτουργίας 3ης βάρδιας. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι µε βάση τις προβλέψεις των εµπειρογνωµόνων 
λαµβάνοντας υπόψη ένα µέτριο ρυθµό αύξησης του κυπριακού φορτίου γύρω στο 2017 µε  2019 
οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις δεν θα είναι επαρκείς για εξυπηρέτηση του κυπριακού εµπορίου 
εµπορευµατικοβωτίων. Αν  ληφθεί υπόψη και το διαµετακοµιστικό εµπόριο η Αρχή από το 2015 
δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί µέρος του διαµετακοµιστικού εµπορίου. Επίσης µε την τάση 
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που επικρατούσε µέχρι πρόσφατα αναµένεται ότι η υφιστάµενη δυναµικότητα του λιµανιού 
(500.000 εµπορευµατοκιβώτια το χρόνο) θα ξεπεραστεί το 2010. Επιπρόσθετα το βύθισµα και το 
µήκος των κρηπιδωµάτων καθώς και ο αριθµός και το µέγεθος των γερανογέφυρων δεν πληρούν 
τις αναγκαίες προδιαγραφές για εξυπηρέτηση των µεγάλων πλοίων εµπορευµατοκιβωτίων 
διαµετακοµιστικού εµπορίου νέας γενιάς. 

Όσον αφορά στη βιωσιµότητα του έργου οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είναι η ικανότητα 
της Αρχής να εξυπηρετεί το κυπριακό φορτίο όσο το δυνατό πιο αποδοτικά και οικονοµικά και οι 
επιπτώσεις στην Αρχή και στην οικονοµία του τόπου γενικότερα που θα είχε η καθυστέρηση στην 
υλοποίηση του. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν λάβει την απόφαση του είχε 
προβληµατιστεί µε όλες τις πτυχές και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιµότητα 
του έργου. 

Συµφωνία εξαγοράς του Συνδέσµου Αδειούχων Λιµενικών Αχθοφόρων (ΣΑΛΑ) από το 
Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (ΣΝΠΚ). 

(α) Η πιο πάνω συµφωνία επιτεύχθηκε πρόσφατα και έτυχε της έγκρισης της Αρχής.  ΄Οπως 
ανέφερα και στην προηγούµενή µου Έκθεση οι διαβουλεύσεις έγιναν απευθείας µε το ΣΝΠΚ χωρίς 
να προκηρυχθούν προσφορές. Η Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής ζήτησε να τηρείται ενήµερη 
για το θέµα. 

Η συµφωνία διαλαµβάνει πληρωµή δικαιωµάτων στην Αρχή ύψους £900.000 το χρόνο µε ετήσια 
αύξηση 3%. Επίσης ο ΣΝΠΚ θα αναλάβει την αποπληρωµή των συσσωρευµένων οφειλών του 
ΣΑΛΑ για την περίοδο 1991 – 2004 (ο ΣΑΛΑ χρησιµοποιεί το σταθµό διαµετακόµισης 
εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι Λεµεσού από το 1991 χωρίς να καταβάλλει δικαιώµατα στην 
Αρχή) το ύψος των οποίων υπολογίστηκε από την Αρχή σε £3,5 εκ.. Στον υπολογισµό 
χρησιµοποιήθηκαν οι ελάχιστες τιµές χρέωσης διαµετακοµιστικού εµπορίου του 1994.  Οι 
συσσωρευµένες οφειλές είναι πολύ µεγαλύτερες αν ληφθούν υπόψη οι αυξήσεις στις τιµές 
χρέωσης διαµετακοµιστικού εµπορίου από το 1994 µέχρι σήµερα. Επίσης ο υπολογισµός των 
οφειλών θα έπρεπε να καλύψει την περίοδο µέχρι το 2006 και όχι µέχρι το 2004. 

Όσον αφορά στην ετήσια αύξηση των δικαιωµάτων εξέφρασα την άποψη ότι θα έπρεπε να 
µελετηθεί κατά πόσο θα ήταν προς το συµφέρον της Αρχής εάν αυτή βασιζόταν στην αύξηση των 
εµπορευµατοκιβωτίων, εφόσον µε την επέκταση του λιµανιού στοχεύεται η αύξηση του 
διαµετακοµιστικού εµπορίου, αντί να είναι σταθερή 3%. 

Η αποπληρωµή του ποσού των £3,5 εκ. µε 25 ισόποσες ετήσιες δόσεις θα γίνει, σύµφωνα και µε 
εισήγηση της Υπηρεσίας µου, µε τόκο. Παρατηρήθηκε όµως ότι η Αρχή ως αντιστάθµισµα 
συµφώνησε να παραιτηθεί του δικαιώµατος για ετήσια καταβολή ποσού £60.000 ως ενοίκιο για το 
µηχανουργείο και τα γραφεία του ΣΑΛΑ, που θα χρησιµοποιεί ο ΣΝΠΚ.  Οι τόκοι που θα 
καταβληθούν από το ΣΝΠΚ για την εξόφληση του ποσού των £3.5 εκ. υπολογίζονται περίπου σε 
£2,3 εκ., ενώ τα ενοίκια (µε µια ετήσια αύξηση 5%) για 25 χρόνια υπολογίζονται περίπου σε £3 εκ..  
Σηµειώνεται επίσης ότι, καµιά αναφορά δεν γίνεται για την καταβολή ενοικίων µετά τη λήξη της 
συµφωνίας στο 25ο έτος. Σε περίπτωση ανανέωσης του δικαιώµατος χρήσης για άλλα πέντε 
χρόνια (όπως προβλέπεται στη συµφωνία) η απώλεια ενοικίων για την Αρχή θα είναι µεγαλύτερη 
κατά £1,2 εκ. περίπου. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι µε τη συµφωνία αυτή επιτυγχάνεται η είσπραξη 
δικαιωµάτων πάνω σε ετήσια βάση και µε σταθερή ετήσια αύξηση για τη διακίνηση 
εµπορευµατοκιβωτίων κάτι που δεν γίνεται από το 1991. Επίσης επιτυγχάνεται η σταδιακή 
είσπραξη του ποσού των £3,5 εκ. το οποίο θεωρητικά και µονοµερώς η Αρχή διεκδικούσε από το 
1991 µε ελάχιστες και σχεδόν ανύπαρκτες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς και η εφαρµογή ενός 
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συστήµατος χειρισµού εµπορευµατοκιβωτίων σε πιο αποδοτική και ορθολογιστική βάση η οποία 
µπορεί να παρακολουθείται και να ρυθµίζεται. 

(β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 19.6.2008 ενέκρινε την πληρωµή ποσού €128.800, για τις 
υπηρεσίες του Νοµικού Συµβούλου σχετικά µε την εν λόγω συµφωνία.  Ταυτόχρονα αποφάσισε 
όπως διερευνηθεί ο τρόπος ανάθεσης και χρέωσης µε τον οποίο άλλοι Ηµικρατικοί Οργανισµοί 
αναθέτουν επιπρόσθετη εργασία (εκτός retainer) στους Νοµικούς τους Συµβούλους. 

Κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών.  Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην 
υλοποίηση του έργου, το οποίο σύµφωνα µε τα αρχικά χρονοδιαγράµµατα θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2007, µε κόστος της τάξης των £12,4 εκ..  Η καθυστέρηση 
προέκυψε, σύµφωνα µε την Αρχή,  κυρίως λόγω του ότι το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης δεν υπέγραψε 
τη σχετική συµφωνία για τα κτίρια της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σταθµού και λόγω 
επιφυλάξεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως προς τη χωροθέτηση της αίθουσας. 
Μετά την οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση της αίθουσας στις 3.11.2006 η Αρχή υπέγραψε τη 
συµφωνία για την ετοιµασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο υπέβαλε προσχέδια τον Ιανουάριο 2007 τα οποία δεν ενέκρινε  η Αρχή 
λόγω  σηµαντικής  αύξησης του  κατασκευαστικού κόστους (από £12,4 εκ. σε £17,9 εκ.) και 
ζητήθηκε από το γραφείο όπως υποβάλει νέα πρόταση, για µείωση του κόστους µέσα στα πλαίσια 
του αρχικού προϋπολογισµού και όπως µειώσει το εµβαδόν της αίθουσας σε 7 500 τ.µ. από τα  8 619 τ.µ. 
που προέβλεπε ο διαγωνισµός. 

Τον Αύγουστο 2008 το αρχιτεκτονικό γραφείο υπέβαλε στην Αρχή τα νέα προσχέδια.  Με βάση το 
αναθεωρηµένο πρόγραµµα το έργο αναµένεται  να παραδοθεί το ∆εκέµβριο 2011.  Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η οποία χρηµατοδότησε µερικώς το έργο µε €1,6 εκ. ενέκρινε παράταση για την 
ολοκλήρωση του έργου κατά τρία χρόνια µέχρι τις 31.3.2010. Η Αρχή δεν έχει αποταθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιπρόσθετη παράταση και υπάρχει το ενδεχόµενο να υποχρεωθεί να 
επιστρέψει τη χρηµατοδότηση. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη µελέτη σκοπιµότητας για την επέκταση του λιµανιού Λεµεσού, που 
αναφέρεται πιο πάνω, η καθαρή παρούσα αξία των επιπρόσθετων ταµειακών ροών που 
απορρέουν από τη δηµιουργία της νέας αίθουσας επιβατών για την περίοδο 2008-2026 είναι  
αρνητική κατά  £18,3 εκ.. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι λόγω των νέων αναγκών  που δηµιουργούνται από 
την αναµενόµενη ένταξη της Κύπρου στη συµφωνία Σιένγκεν  έγινε διαφοροποίηση στη διάταξη 
των χώρων και ζητήθηκε η ετοιµασία νέων προσχεδίων. Η Αρχή θα αποταθεί στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για νέα χρονική παράταση όταν ξεκαθαρίσουν οι διάφορες εκκρεµότητες και γνωστεί 
τελεσίδικα η διάρκεια της παράτασης που χρειάζεται.  

Λιµάνι Βασιλικού.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το 2005 παραχωρήθηκε η χρήση 
ολόκληρου του χερσαίου χώρου (89 049 τ.µ.) του λιµανιού Βασιλικού σε 12 εταιρείες. Οι 
περισσότερες άδειες χρήσης είναι για 18 έτη µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµη 10 έτη. Το ετήσιο 
δικαίωµα καθορίστηκε σε £2,00/τ.µ. και £2,12/τ.µ. ανάλογα µε την τοποθεσία µε ετήσια αύξηση ίση 
µε το ποσοστό του πληθωρισµού του προηγούµενου έτους ενώ σε µια εταιρεία παραχωρήθηκε 
χώρος 7 000 τ.µ. χωρίς τη σύναψη συµβολαίου και χωρίς την καταβολή δικαιωµάτων.  Οι 
δραστηριότητες των αδειούχων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν συνάδουν µε τη λιµενική βιοµηχανία 
(εργοστάσιο κατασκευής τούβλων,  εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών, εταιρεία παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας).  Στις 19.1.2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη  
διεξαγωγή µελέτης (master plan) για την ανάπτυξη του λιµανιού σε βιοµηχανικό λιµάνι. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η παραχώρηση του χώρου σε τρίτους µε µακροχρόνια συµβόλαια, µε 
πολύ χαµηλά ενοίκια, προτού γίνει µελέτη και χωρίς να καθοριστεί στρατηγική για τη µελλοντική 
χρήση του λιµανιού δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα της Αρχής. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι µια εταιρεία διαχειρίζεται το λιµάνι µε βάση 50ετή 
άδεια χρήσης η οποία λήγει το 2033 γι’ αυτό και δεν εισπράττεται ετήσιο δικαίωµα αφού στο 
συµβόλαιο περιλαµβάνεται  ολόκληρος ο χώρος του λιµανιού. Με βάση σχετικό όρο στην άδεια η 
Αρχή ρυθµίζει τη χρήση του λιµανιού από τρίτους και έτσι έχουν εκδοθεί άδειες χρήσης στις άλλες 
εταιρείες. 

Το ενδιαφέρον για εξασφάλιση χερσαίου χώρου για δηµιουργία επενδύσεων εκδηλώθηκε µετά την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν παραχωρήθηκαν οι χώροι σε ιδιώτες δεν 
υπήρχαν σοβαρές σκέψεις για δηµιουργία βιοµηχανικού λιµανιού στο Βασιλικό. 

Τιµολογιακή πολιτική.  Στα πλαίσια µελέτης για την ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας της 
Αρχής που έγινε το 2007 έγινε αξιολόγηση της τιµολογιακής πολιτικής και του συστήµατος 
χρεώσεων της Αρχής. Οι σύµβουλοι στην έκθεσή τους αναφέρουν ότι στην ισχύουσα τιµολογιακή 
δοµή υπάρχουν αδυναµίες εφόσον δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του κόστους και της χρέωσης των 
χρηστών για τις υπηρεσίες της Αρχής. Αυτό δεν συνάδει µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει σαφώς ότι η χρέωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
πρέπει να έχει σχέση µε το κόστος και ότι οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαφανείς, σαφείς και 
εύχρηστες για τους χρήστες του λιµανιού. Οι σύµβουλοι εισηγούνται όπως η Αρχή αναθεωρήσει 
την τιµολογιακή της πολιτική ενόψει του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί θεσµοθέτηση της 
πολιτικής για τα λιµάνια και την κρατική βοήθεια, η οποία θα εφαρµοστεί υποχρεωτικά σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε  πληροφόρησε ότι η Αρχή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε αυτό το θέµα. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη 
σχετική µελέτη/έρευνα αναδιάρθρωσης της ταρίφας της Αρχής που να συνάδει στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας.  Από επίσκεψη ελέγχου από την Υπηρεσία ΦΠΑ για εξέταση των 
βιβλίων και αρχείων της Αρχής για την περίοδο 1.12.2002 – 31.11.2004, προέκυψε βεβαίωση 
φόρου ύψους £476.714, ενώ η Αρχή παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο στα βιβλία της ύψους 
£639.534. 

Η Αρχή µε την επιστολή της προς την Έφορο ΦΠΑ ηµερ. 2.6.2006 υπέβαλε ένσταση για την 
βεβαίωση φόρου, προβάλλοντας ως επιχείρηµα τη µέθοδο επιµερισµού του φόρου εισροών, η 
οποία απορρίφθηκε. 

Η Αρχή στις 12.9.2006 καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της απόφασης, η 
οποία µέχρι σήµερα εκκρεµεί. 

6.5 ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ για το 2007 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε 
η ΑΤΗΚ, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των περί Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 2007. Με βάση το ίδιο άρθρο, η 
Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

Νοµοσχέδιο για την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της ΑΤΗΚ.  Το πιο πάνω νοµοσχέδιο µε 
τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνοµων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόµος του 2007» 
κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση στις 14.6.2007 παρά τις διαφωνίες της ΑΤΗΚ σχετικά µε 
πρόνοιες που κατά την ΑΤΗΚ επηρεάζουν την αυτονοµία της. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού. Ο Προϋπολογισµός της ΑΤΗΚ για το έτος 2007 εγκρίθηκε από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20.7.2006 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 27.7.2006. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 561

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.2.2007 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 15.2.2007 
από την οποία εγκρίθηκε στις 22.3.2007. Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006. Οι δαπάνες από την 1.1.2007 µέχρι τις 
28.2.2007 είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων. Με εγκύκλιο/οδηγίες του 
Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (ελέγχων λειτουργός) δεν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες για την 
περίοδο από 1.3.2007 µέχρι 21.3.2007. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £5.05 εκ. Στις 24.10.2007 υποβλήθηκε 
Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για το 2007 συνολικού ποσού £5.051.760, ο οποίος εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.11.2007 (Αρ. Απόφασης 66.357) και από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 13.12.2007.  Το πιο πάνω ποσό αφορά (α) αποπληρωµή ελλείµµατος του 
Σχεδίου Συντάξεων για το έτος 2006, ύψους £2,4 εκ., (β) καταβολή οφειλόµενου προστίµου 
£22.000 που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) στην ΑΤΗΚ µετά από 
διερεύνηση καταγγελίας εταιρείας, (γ) αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση ύψους £800.000 και 
(δ) ποσό ύψους £1.829.760 που αφορά στη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία καλύπτει 
την περίοδο 1.1.2004 – 31.12.2006 και η οποία  υπογράφηκε στις 30.3.2007. 

(γ) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν για το 2007 
ήταν £73,5 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε £48,7 εκ. Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει 
την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

Έτος  Προϋπολογισµός 
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αδαπάνητα 

ποσά  
Ποσοστό 

απόκλισης 

  £εκ. £εκ. £εκ.  % 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

  103,0 

98,6 

73,5 

70,5 

73,5 

57,1 

71,1 

56,4 

54,0 

48,9 

45,9 

27,5 

17,1 

16,5 

24,6 

 45 

28 

23 

23 

34 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως που 
παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 

Έργο  Προϋπολογισµός ∆απάνη 

 £εκ. £εκ. 

Μεταγωγικό ∆ίκτυο 

Κινητή Τηλεφωνία 

Τεχνολογία Πληροφορικής 

Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 

14,6 

16,7 

4,7 

3,2 

6,9 

5,6 

2,6 

2,2 

Μεγάλες αποκλίσεις µεταξύ του Προϋπολογισµού και των πραγµατικών δαπανών σηµειώθηκαν 
στα πιο κάτω έργα. 
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Μεταγωγικό δίκτυο. 

• Επέκταση Ραχιαίου ∆ικτύου Βασισµένο στο πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (ΙΡ). Το έργο θα 
υλοποιηθεί κατά το 2008 (£6,4 εκ). 

Κινητή τηλεφωνία. 
•  Επέκταση/Αναβάθµιση ∆ικτύου Σταθµών Βάσης GSM (£3,5εκ). Η υλοποίηση του έργου 

είναι µειωµένη λόγω προβληµάτων στην εξασφάλιση χώρων εγκατάστασης νέων σταθµών 
βάσης. 

• Επέκταση/Αναβάθµιση Ασύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης 3ης Γενιάς και Σύστηµα κινητής 
τηλεφωνίας (∆ίκτυο Πυρήνα) (£2,7 εκ). 

• Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την υπηρεσία σύγκλισης Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας 
(£1,4εκ). 

(δ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2007 σηµειώθηκαν υπερβάσεις σε 7 Κονδύλια του Τακτικού 
Προϋπολογισµού, συνολικού ύψους £2.530.000, και σε 2 Κονδύλια του Προϋπολογισµού 
Αναπτύξεως, ύψους £1.683.000.  Σύµφωνα µε την πρόνοια του περί Προϋπολογισµού της ΑΤΗΚ 
Νόµου του 2007, έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η µεταφορά κονδυλίων από άλλα 
Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής 
των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονοµικών έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για 
τις οποίες δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

Οικονοµική κατάσταση. 

Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2007, πριν από τη φορολογία, ήταν £65,2 εκ., 
σε σύγκριση µε £49,4 εκ. το προηγούµενο έτος. 

 2007  2006 

 £εκ.  £εκ. 

Έσοδα από υπηρεσίες 265,5 249,2 

Άλλα έσοδα   10,0   10,5 

 275,5 259,7 

Έξοδα λειτουργίας (210,3) (209,9) 

Λειτουργικό Πλεόνασµα   65,2   49,8 

(Επιβολή)/Ακύρωση προστίµων -   (0,4) 

Πλεόνασµα πριν από τη φορολογία   65,2   49,4 

Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα.  Στις 31.12.2007 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά 
χρεώγραφα συνολικού ύψους £218,8 εκ., σε σύγκριση µε £208,5 εκ. το 2006. Τα µετρητά 
ανέρχονταν σε £158,6 εκ., σε σύγκριση µε £135,1 εκ. το 2006, και το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 
κατατεθειµένα σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης και σε 
γραµµάτια µε επιτόκιο κατά µέσο όρο 4,5%. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, πέρα από τις ετήσιες 
ανάγκες της ΑΤΗΚ, θα έπρεπε, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991, 
να είχαν επενδυθεί σταδιακά εντός 10 ετών σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ, 
σε επιστολή του το 2005 προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ανέφερε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 
επενδύονται, τηρώντας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις πρόνοιες των πιο πάνω νοµοθεσιών, 
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χωρίς όµως να παραβλέπονται τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της αγοράς.  Επίσης παρέθεσε τα 
στοιχεία της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων για τα έτη 2000 – 2005 για επικύρωσή τους 
από τον Υπουργό και ζήτησε όπως επιτραπεί στην ΑΤΗΚ να συνεχίσει να τηρεί περίπου την ίδια 
αναλογία επενδύσεων σε κυβερνητικά χρεώγραφα και σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών ζήτησε την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης επένδυσης, η οποία 
υποβλήθηκε στις 10.8.2005 και επί της οποίας δεν λήφθηκε απάντηση. 

Προσωπικό. 

(α) Μόνιµο προσωπικό. 

 2007  2006 

Αριθµός 2410  2455 

∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές £77,3 εκ.  £70,7 εκ. 

Μέσος όρος αποδοχών £32.100  £28.800 

 

Η αύξηση των δαπανών (9,3%) οφείλεται στην καταβολή αναδροµικών βάσει της συλλογικής 
σύµβασης που υπογράφηκε στις 30.3.2007 για τα έτη 2004-2006. 

Άλλα ωφελήµατα µόνιµου προσωπικού.  Κατά τα έτη 2006-2007 πληρώθηκαν τα πιο κάτω 
ποσά: 

 2007  2006 

 £  £ 

Βοηθήµατα και  χορηγίες προς το προσωπικό 607.466  481.912  

Εορταστικές εκδηλώσεις 125.375  145.569  

Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 1.132.125  720.000  

Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο ΘΟΚ 8.370  5.390  

Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 349.205  353.665  

Συνεισφορά στο Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 677.710  662.672  

 2.900.251  2.369.208  
 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των υπαλλήλων και 
συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης (3% επί του εκάστοτε ετήσιου µισθολογίου 
µε βάση τους µισθούς της 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους). Για τη διαχείριση των 
οικονοµικών του Σωµατείου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους 
της ΑΤΗΚ (ο Πρόεδρος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη από τις Συντεχνίες) 
λογοδοτεί στα µέλη του Σωµατείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο 
της ΑΤΗΚ ζήτησε γνωµάτευση από το Νοµικό Σύµβουλο για την ευθύνη της ΑΤΗΚ για πράξεις του 
Σωµατείου ο οποίος ανέφερε ότι η ΑΤΗΚ δεν έχει δικαίωµα να ζητά ενηµέρωση από τον Πρόεδρο 
του Σωµατείου για οτιδήποτε. Όµως παρέχεται η δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει 
όρους ενηµέρωσης ή τρόπους χρήσης του χορηγούµενου ποσού και ελέγχου συµµόρφωσης µε 
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τους όρους χορηγίας. Η αύξηση στην εισφορά κατά £412.125 οφείλεται στα αναδροµικά ποσά για 
τη µισθοδοσία των ετών 2004-2006 που δόθηκαν κατά το 2007. 

(β) Ωροµίσθιο προσωπικό. 

 2007  2006 

Αριθµός 300  303 

∆απάνες για µισθούς και εργοδοτικές εισφορές £1,2 εκ.  £1,1 εκ. 

Μέσος όρος αποδοχών £4.150  £3.585 

 

Το ωροµίσθιο προσωπικό απασχολείται στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης της ΑΤΗΚ. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στην συνεδρία 21/2007 ηµερ. 29.5.2007 ενέκρινε το Καταστατικό του 
Ταµείου Προνοίας Τακτικού Ωροµίσθιου Προσωπικού και ζήτησε όπως γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες για εγγραφή του Ταµείου.  

(γ) Κίνητρα και αµοιβές.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το σχέδιο 
κινήτρων και αµοιβών εισήχθη το 2001, αλλά στη συνέχεια αναστάληκε λόγω διαφόρων 
προβληµάτων και αδυναµιών στην εφαρµογή του. Το σχέδιο εφαρµόστηκε πιλοτικά το 2005 στις 
Υπηρεσίες Πελατών και στη συνέχεια το 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την πληρωµή 
ποσού £157.155 στις Υπηρεσίες Πελατών και την απόδοση πρόσθετων αµοιβών στα διευθυντικά 
στελέχη για το 2005 και 2006, συνολικού ποσού £153.434. Τα πιο πάνω ποσά καταβλήθηκαν  τον 
Ιανουάριο 2007. 

Στον Προϋπολογισµό του 2007 έγινε πρόνοια για δαπάνη ύψους £1.200.000 το οποίο 
περιλαµβάνει ποσό ύψους £550.000 το οποίο θα διατεθεί για επέκταση της υφιστάµενης 
δοκιµαστικής εφαρµογής του Συστήµατος Αµοιβών και Κινήτρων της ΑΤΗΚ που εισήχθη  κατά τα 
έτη 2001-2006 και επιπρόσθετο ποσό ύψους £650.000 για το σύστηµα Στοχοθέτησης και 
Απόδοσης Κινήτρων και Αµοιβών των Υπηρεσιών Πελατών και ∆ιαχείρισης Πωλήσεων. Η δαπάνη 
διενεργείται µετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και µε υποσηµείωση ότι 
ουδεµία δαπάνη διενεργείται χωρίς προηγουµένως να ενηµερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και Προϋπολογισµού.  

Η ΑΤΗΚ στις 21.9.2007 ζήτησε από το Υπουργείο Οικονοµικών να αποδεσµεύσει ολόκληρο το 
ποσό ως ακολούθως: 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για το προσωπικό των Υπηρεσιών Πελατών £400.000 και 
αφορά 734 άτοµα. Στο προσωπικό αυτό δεν αποδόθηκαν οι αµοιβές και τα κίνητρα που 
αφορούν το 2006 και 2007. Σύµφωνα µε το υπόµνηµα του Αναπληρωτή Ανώτατου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (αρ.496/7007 ηµερ.23.7.2007) το ποσό των £400.000 πιθανόν να 
καλύψει µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 2006 και τα ποσά για το 2007 να πληρωθούν από 
τον Προϋπολογισµό 2008. 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα £70.000 σε 24 άτοµα της διαχείρισης Υπηρεσιών Τηλεφωνικών 
Καταλόγων και αφορά τους κύκλους πωλήσεων 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007.  

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για 45 Πωλητές Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού 
συνολικού ποσού £35.000 στο οποίο περιλαµβάνεται και αναδροµική αµοιβή του πρώτου 
τριµήνου 2006. 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα £545.000 για το υπόλοιπο προσωπικό (1607 άτοµα).  

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για το έτος 2007 £150.000 για τα Ανώτατα Στελέχη από το 
Βαθµό του ∆ιευθυντή Β΄ (32 άτοµα).  
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Το Υπουργείο Οικονοµικών στις 5.12.2007 ενέκρινε αρχικά µόνο τη δαπάνη ύψους £1.050.000. Για 
το υπόλοιπο ποσό των £150.000 που αφορά τις πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για τα Ανώτατα 
Στελέχη από το Βαθµό του ∆ιευθυντή Β΄ η αποδέσµευση έγινε στις 11 Απριλίου 2008 µετά από 
παραστάσεις της ΑΤΗΚ προς το Υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνοντας ότι ο ρόλος του 
Ανώτατου Προσωπικού ήταν καθοριστικός κατά τον καθορισµό των στοχοθετήσεων και ατοµικών 
ικανοτήτων του προσωπικού. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ έγινε πρόνοια £1,2 εκ. χωρίς να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη 
αφού δεν δόθηκε έγκαιρα η έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών και δεν µπορούσαν να γίνουν 
πληρωµές. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι τροχοδροµείται πληρωµή κινήτρων και αµοιβών στο  97% του 
προσωπικού ενώ η πρόθεση κατά το στάδιο του σχεδιασµού του σχεδίου ήταν να παραχωρηθούν 
κίνητρα στο 67% του προσωπικού. ∆ιατηρώ τις  επιφυλάξεις µου κατά πόσο η πρακτική 
παραχώρησης αµοιβών και κινήτρων σε τόσο µεγάλο ποσοστό του προσωπικού εξυπηρετεί το 
σκοπό για τον οποίο εφαρµόστηκε το σχέδιο κινήτρων και αµοιβών που είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας και η συγκράτηση στελεχών της ΑΤΗΚ. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 
συστήµατος αµοιβών και κινήτρων, όσον αφορά σε 1607 άτοµα που εµπίπτουν στο γενικό 
σύστηµα, ποσοστό 5% δεν θα λάβει οποιοδήποτε ποσό και ποσοστό 25% θα λάβει αµοιβές και 
κίνητρα µόνο για τα εταιρικά αποτελέσµατα και όχι για τα ατοµικά αποτελέσµατα.  Επίσης το 
ποσοστό των ατόµων που θα αµειφθούν στις Υπηρεσίες Πελατών είναι ακόµα πιο χαµηλό. 

Εξέφρασα την άποψη ότι τα πιο πάνω δεν διαφοροποιούν την όλη εικόνα, ότι δηλαδή ένα µεγάλο 
ποσοστό του προσωπικού (γύρω στο 97%) θα επωφεληθεί από την εφαρµογή του σχεδίου.  

(δ) Αυτοεγοδοτούµενοι Εργολάβοι. Από το 1991 η ΑΤΗΚ δεν προσλαµβάνει µόνιµο 
προσωπικό στις θέσεις καθαριστριών και αναθέτει τον καθαρισµό των κτιρίων της σε 85 
αυτοεργοδοτούµενες καθαρίστριες µε χρονιαία συµβόλαια. Η επιλογή των ατόµων αυτών γίνεται 
χωρίς διαγωνισµό και θεωρούνται ως συνεργάτες. 

Μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι αυτοεργοδοτούµενες καθαρίστριες στην Επίτροπο 
∆ιοικήσεως για το καθεστώς απασχόλησής τους, η Επίτροπος προέβη σε συστάσεις στην ΑΤΗΚ 
και εισηγήθηκε τον τερµατισµό της πρακτικής µίσθωσης υπηρεσιών αυτοεργοδοτούµενων 
εργολάβων (καθαριστριών) και τον επαναπροσδιορισµό του καθεστώτος εργοδότησής τους 
λαµβανοµένης υπόψη της διαπίστωσης ότι η εργασία την οποία εκτελούν και ο τρόπος εκτέλεσής 
της υποδηλώνουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδότη και εργοδοτούµενου. 

Η ΑΤΗΚ µετά την πιο πάνω σύσταση προχώρησε σε διαβουλεύσεις µε τις Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις για την ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων καθαριστριών σε Ωροµίσθιο Προσωπικό 
αφού όπως προνοείται στον Κανονισµό 25Α (3) των περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισµών και τη συλλογική σύµβαση ο αριθµός των 
προσλήψεων γίνεται σε συνεννόηση µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Το Συµβούλιο στη συνεδρίαση 7/2008 ηµερ. 18.3.2008 αποφάσισε την ένταξη των υφιστάµενων 
αυτοεργοδοτούµενων εργολάβων καθαριστριών, κηπουρών, αναρριχητών και φακελωτών στην 
κατηγορία του ωροµίσθιου προσωπικού και η εργοδότησή τους θα διέπεται από τους κανονισµούς 
εργοδότησης του ωροµίσθιου προσωπικού της ΑΤΗΚ. 

Σχέδιο Συντάξεων.  Η αναλογιστική µελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2007 παρουσιάζει 
πλεόνασµα £361.000 σε σχέση µε την αναλογιστική µελέτη στις 31.12.2006 που παρουσίαζε 
έλλειµµα £2,4 εκ.  To πλεόνασµα που προέκυψε οφείλεται στην αυξηµένη απόδοση των 
επενδύσεων σε µετοχές δηµόσιων εταιρειών.  

Σηµειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2006 το συνολικό έλλειµµα ανήλθε στο ποσό των £78,4 εκ., 
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το οποίο και καταβλήθηκε από την ΑΤΗΚ. 

Σύµφωνα µε αναφορές στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι διαχειριστές του Σχεδίου 
ακολουθούν συντηρητική πολιτική στις επενδύσεις του Σχεδίου µε χαµηλή ανάληψη κινδύνων και 
ανάλογη χαµηλή απόδοση.  Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων του Σχεδίου είναι κατανεµηµένο 
σε εµπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις και κυβερνητικά χρεώγραφα. Οι ∆ιαχειριστές του Σχεδίου 
προχώρησαν στην ανάθεση σε συµβούλους ετοιµασίας σχετικής µελέτης, ώστε να επιλεγεί η 
κατάλληλη στρατηγική επενδύσεων των κεφαλαίων του Σχεδίου και να προχωρήσει η σταδιακή 
υλοποίησή της. 

Αναφέρεται ότι, µέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθµίσεων για διασφάλιση της βιωσιµότητας του 
Σχεδίου Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων και σύµφωνα µε πρόνοια της Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας της 30.3.2007, εξετάζεται η αλλαγή όρων εργοδότησης του νεοεισερχόµενου 
προσωπικού ώστε αντί να εντάσσεται στο υφιστάµενο Σχέδιο Σύνταξης, που είναι σχέδιο 
καθορισµένων ωφεληµάτων, να εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε καθορισµένες 
εισφορές τόσο από τον εργοδότη όσο και από το προσωπικό.  Η ΑΤΗΚ διαπραγµατεύεται την εν 
λόγω αλλαγή των όρων εργοδότησης µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις µε αξιοποίηση µελέτης 
συµβούλων που δείχνει τις εξοικονοµήσεις που προκύπτουν.   

Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

(α) Σε 19 υπαλλήλους της ATHK, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2007 καταβλήθηκε 
αποζηµίωση συνολικού ύψους £891.577, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα. 
Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 717 υπάλληλοι της ΑΤΗΚ µε 
συνολική αποζηµίωση £19,79 εκ. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 21(1)(στ) των 
περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισµών του 1982-1990 
υπολογίζεται ως ακολούθως: 

• Μηνιαίος µισθός (Βασικός και Τιµαριθµικό Επίδοµα)  χ  έτη υπηρεσίας µε ανώτατο ποσό 
αποζηµίωσης το ποσό της µισθοδοσίας την οποία θα λάµβανε ο ενδιαφερόµενος εάν συνέχιζε 
την υπηρεσία του µέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. 

∆ηλαδή o Κανονισµός επιτρέπει να δοθεί ως «αποζηµίωση» για πρόωρη αφυπηρέτηση το σύνολο 
των µισθών που θα λάµβανε ο υπάλληλος µέχρι να αφυπηρετήσει, προκαταβολικά και 
αφορολόγητα.  Μια τέτοια «αποζηµίωση» θα δικαιολογείτο µόνο εάν ο υπάλληλος που αφυπηρετεί 
µε αυτούς τους όρους όχι απλώς δεν έχει καµµιά θετική συνεισφορά αλλά η παρουσία του ως 
υπαλλήλου προκαλεί οικονοµική ζηµιά στον  Οργανισµό. Επιπρόσθετα η ΑΤΗΚ επωµίζεται έµµεσα 
και τις συντάξεις του υπαλλήλου, εφόσον χρηµατοδοτεί πλήρως το Σχέδιο Σύνταξης. 

Πρόκειται για ένα Σχέδιο που συνιστά έµµεσα σηµαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων των υπαλλήλων. ∆εν έχω υπόψη µου οποιοδήποτε άλλο οργανισµό δηµοσίου 
δικαίου όπου εφαρµόζεται τέτοιο σχέδιο χωρίς να προβλέπονται οποιαδήποτε κριτήρια ως προς 
την ικανότητα των αιτητών για πρόωρη αφυπηρέτηση να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους (υγεία, µόρφωση), τα οποία οι αιτητές πρέπει να πληρούν, και να µην είναι στοχευµένο. 

Σηµειώνω επίσης ότι σε άλλους Οργανισµούς όπου εφαρµόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης 
εφαρµόζεται ανώτατο ποσό αποζηµίωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 350/2002 διαφοροποίησε την αποζηµίωση για 
πρόωρη ευδόκιµη αφυπηρέτηση, η οποία καθορίζεται ως το µικρότερο ποσό των (i) και (ii) πιο 
κάτω: 

(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµαριθµικό επίδοµα) επί τα πραγµατικά έτη υπηρεσίας.  Ο 
µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας των υπαλλήλων. 
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(ii) Το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα έπαιρναν µέχρι την κανονική ηλικία 
αφυπηρέτησης τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική τους κλίµακα, και της σύνταξης που θα 
εισπράξουν µέχρι τότε. 

Η πρακτική που ακολουθείται από το 2002 είναι η αποζηµίωση να υπολογίζεται βάσει της πιο 
πάνω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (και όχι του Κανονισµού), η οποία κρίθηκε και στο 
∆ικαστήριο νόµιµη, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι που αφυπηρέτησαν πρόωρα παίρνουν 
πέραν του µισθού που θα έπαιρναν αν αφυπηρετούσαν κανονικά, και σύνταξη, και δεν 
καταβάλλουν ούτε φόρο εισοδήµατος. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £4.098 µέχρι £83.440, µε µέσο όρο ανά υπάλληλο 
£46.925. 

Έχοντας υπόψη ότι προωθείται θεσµοθέτηση Εναλλακτικού Σχεδίου Αφυπηρέτησης για 
«Στοχευόµενη» Αποχώρηση του Προσωπικού, εξέφρασα την άποψη ότι δεν δικαιολογείται η 
συνέχιση του Σχεδίου Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης τουλάχιστον υπό την παρούσα του µορφή, χωρίς 
κριτήρια. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι ο θεσµός της πρόωρης (ευδόκιµης) αφυπηρέτησης 
έχει αποδειχθεί διαχρονικά πολύ χρήσιµος για την ΑΤΗΚ αφού καθιστά δυνατή την έγκαιρη 
ανανέωση του προσωπικού µε άτοµα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συνεχών 
τεχνολογικών, εµποροοικονοµικών και άλλων εξελίξεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καθώς και τη συγκράτηση του µέσου όρου ηλικίας και η συνέχιση του θεσµού 
κρίνεται απαραίτητη.  Όσον αφορά στο υπό συζήτηση Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για 
Στοχευόµενη Αποχώρηση Προσωπικού αυτό απευθύνεται σε άτοµα διαφορετικής ηλικίας – 
στοχευόµενη αποχώρηση ατόµων 45-55 ετών ενώ η πρόωρη αφυπηρέτηση αφορά σε άτοµα 
κυρίως άνω των 55 ετών – και τα δύο αλληλοσυµπληρώνονται. 

(β) Πρόωρη αφυπηρέτηση Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή. Το Μάιο 2007 ο Ανώτατος 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής υπέβαλε αίτηση για πρόωρη/ευδόκιµη αφυπηρέτηση. Το Συµβούλιο της 
ΑΤΗΚ στη συνεδρία 20/2007 ηµερ.18.5.2007 ενέκρινε κατ’ αρχήν την αίτηση και ανέθεσε το θέµα 
της αποζηµίωσης στην Επιτροπή Αµοιβών και Κινήτρων. Η Επιτροπή στις 5.6.2007 ετοίµασε 
έκθεση στην οποία εισηγήθηκε την καταβολή αποζηµίωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 21(1)(στ) 
και όχι σύµφωνα µε την ακολουθούµενη πρακτική που εφαρµόζεται για το υπόλοιπο προσωπικό 
που αναφέρεται πιο πάνω. Το Συµβούλιο στη συνεδρία 23/07 ηµερ. 12.6.2007 ενέκρινε την 
καταβολή αποζηµίωσης σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής, ποσού το οποίο είναι σχεδόν 
διπλάσιο από το ποσό που θα καταβαλλόταν µε βάση την ακολουθούµενη πρακτική. 
Επιπρόσθετα, κατά τον υπολογισµό της αποζηµίωσης συµπεριλήφθηκαν στο µηνιαίο µισθό εκτός 
του βασικού µισθού που αναφέρεται στον Κανονισµό τα έξοδα παραστάσεως και οι 
τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις. Στην περίπτωση αυτή η ΑΤΗΚ έχει καταβάλει προκαταβολικά 
περίπου το 72% του συνόλου των µισθών που θα έπαιρνε ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
αν υπηρετούσε µέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησής του, ποσό το οποίο αν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι δεν εφαρµόζεται προεξοφλητικό επιτόκιο καθώς και το ότι είναι αφορολόγητο, 
καταλήγει να είναι για τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο σχεδόν το 100% (ίσως και περισσότερο) των 
µισθών που θα λάµβανε αν υπηρετούσε µέχρι την κανονική αφυπηρέτησή του.  Επιπρόσθετα, από 
το Σεπτέµβριο του 2007 του καταβάλλεται σύνταξη, όπως δικαιούται, από το Σχέδιο Συντάξεων το 
οποίο σηµειώνεται ότι χρηµατοδοτείται πλήρως από την ΑΤΗΚ.  Με την πλήρωση δε της θέσης, η 
ΑΤΗΚ θα επωµίζεται ασφαλώς τους µισθούς του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης λήφθηκαν 
υπόψη όλα τα σχετικά δεδοµένα, περιλαµβανοµένης της συνολικής προσφοράς του Ανώτατου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.  
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Η επίκληση της συνολικής προσφοράς ως δικαιολογητικού της απόφασης δεν συνάδει µε τη 
φιλοσοφία του Σχεδίου όπως αυτή διατυπώνεται στην απάντηση του Προέδρου της ΑΤΗΚ στην 
παράγραφο (α) πιο πάνω, ούτε και µε τις διαβεβαιώσεις των   εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε τις οποίες  στόχος του Σχεδίου ήταν να ενθαρρυνθεί, µε την καταβολή 
πρόσθετων ωφεληµάτων, η αποχώρηση από τον Οργανισµό αριθµού υπαλλήλων οι οποίοι µε την 
τεχνολογική πρόοδο αντιµετωπίζουν δυσκολίες προσαρµογής, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
αρκούντως αποδοτικοί στις νέες σύγχρονες συνθήκες που επικρατούν στον Οργανισµό. 

Η µεγάλη και σηµαντική προσφορά του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή ουδόλως αµφισβητείται. 
Ωστόσο το Σχέδιο δεν αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ικανών υπαλλήλων να αποχωρούν µε 
παραχώρηση σ’ αυτούς πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων.  Το αναπόδραστο 
συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι το Σχέδιο κατέληξε να παρέχει πρόσθετα σηµαντικά 
ωφελήµατα όχι µόνο σε υπαλλήλους στους οποίους υπάρχει ανάγκη να δοθούν κίνητρα για να 
αποχωρήσουν, επειδή δεν είναι αρκούντως αποδοτικοί, αλλά και σε αποδοτικούς υπαλλήλους ως 
ανταµοιβή για τη µεγάλη τους προσφορά, των οποίων η αίτηση για ευδόκιµη αφυπηρέτηση, 
κανονικώς εχόντων των πραγµάτων, θα έπρεπε να απορριφθεί. ∆ηλαδή το Σχέδιο καλύπτει όλους, 
αποδοτικούς και µη. 

Με την ίδια απόφαση το Συµβούλιο ενέκρινε την πληρωµή της άδειας (91 µέρες) που είχε σε πίστη 
του µέχρι την ηµεροµηνία αφυπηρέτησής του (16.8.2007) έναντι του ποσού των £17.842 µε το 
δικαιολογητικό να µπορέσει η ΑΤΗΚ να προχωρήσει µε τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης. 
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το επιχείρηµα δεν ευσταθεί εφόσον θα µπορούσε να προκηρυχθεί 
η θέση κατά τη διάρκεια της προαφυπηρετικής άδειας του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, το 
θέµα γίνεται σοβαρότερο εξαιτίας του ότι εννέα µήνες µετά την ευδόκιµη αφυπηρέτηση του 
Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή δεν είχε καν ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης.  

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η εκκρεµότητα αυτή απασχολεί σοβαρά την ΑΤΗΚ, η 
οποία όµως δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συµµορφωθεί µε την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου όπως υπαχθεί η ΑΤΗΚ στο Νόµο περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(∆ιορισµός Γενικών ∆ιευθυντών) και ως εκ τούτου να αναµένει την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών που περιλαµβάνουν την τροποποίηση του Νόµου και την έγκριση του Σχεδίου 
Υπηρεσίας και των Όρων Εργοδότησης της θέσης. 

Παρατηρώ ωστόσο ότι η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου λήφθηκε στις 7.1.2004 
και ήταν γνωστό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν έλαβε την απόφαση για την πληρωµή της άδειάς 
του, ότι εκκρεµούσε η τροποποίηση του Νόµου για να καλύπτει την ΑΤΗΚ. 

(γ) Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για «Στοχευόµενη» Αποχώρηση του 
Προσωπικού.  Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στην συνεδρία αρ.7/2008 ηµερ. 18.3.2008 υιοθέτησε το 
προτεινόµενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης ως πλαίσιο για διαβούλευση µε τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Στόχος του Εναλλακτικού Σχεδίου Αφυπηρέτησης είναι η «στοχευόµενη» αποχώρηση περίπου 
200 υπαλλήλων οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «γήρανσης». 

Το προτεινόµενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης βασίζεται στην καταβολή στον υπάλληλο, της 
αποζηµίωσης που θα λάµβανε, µε βάση τους κανονισµούς του ισχύοντος σχεδίου Ευδόκιµης 
Αφυπηρέτησης, αλλά και µιας επιπρόσθετης αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση την 
ηλικία του υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση και τους υπολειπόµενους µήνες υπηρεσίας που έχει 
να συµπληρώσει µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση του.  

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έγιναν από τις Υπηρεσίες Προσωπικού της ΑΤΗΚ  η 
συνολική αποζηµίωση περιλαµβανοµένων των συντάξεων θα ανέλθει σε £28.166.141 (σηµερινή 
αξία) σε σύγκριση µε το κόστος (σηµερινή αξία) εάν αφυπηρετούσαν στο 63ο έτος £70.075.046. 
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Προσφορές. 

(α) Αγορά Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια της στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και τη σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αποφάσισε κατά το 2005 όπως προχωρήσει 
στην αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών από συγκεκριµένο οίκο, µε απευθείας διαπραγµάτευση, 
χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές κατ΄ επίκληση σχετικής πρόνοιας των ∆ιαδικασιών 
Προσφορών της ΑΤΗΚ, η οποία επιτρέπει τη διαδικασία αυτή στις περιπτώσεις επείγουσας αγοράς 
προϊόντων τεχνολογίας αιχµής. 

Στη σχετική έκθεση που ετοιµάστηκε από τους Συµβούλους προτάθηκε η προώθηση του έργου σε 
4 φάσεις µε συνολικό υπολογιζόµενο κόστος £9 - £13 εκ. για την προµήθεια όλου του εξοπλισµού 
και συµβουλευτικών υπηρεσιών (χωρίς να αναλύεται) και µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 
έργου τους 18 µήνες, δηλαδή µέχρι το Μάρτιο 2007.  Στις 19.12.2005 υπογράφηκε συµφωνία 
πλαίσιο για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη Φάση 1, µε αναµενόµενο κόστος £1,2 - 
£1,5 εκ. 

Στην εξέλιξη του έργου το 2006 διαφάνηκε ότι θα έπρεπε να προωθηθούν και οι 4 Φάσεις για να 
µην καθυστερήσει το έργο και στις 7.9.2006 υπογράφηκε νέα συµφωνία, σε αντικατάσταση της 
προηγούµενης για την προώθηση των Φάσεων 1 και 2 και την προετοιµασία των Φάσεων 3 και 4 
µε κόστος £5,4 εκ., στο οποίο περιλαµβάνονται συµβουλευτικές υπηρεσίες, λογισµικό και 
εξοπλισµός, και µε χρονοδιάγραµµα την υλοποίηση των πρώτων υπηρεσιών της Φάσης 1 στα 
µέσα του 2007. 

Οι συµβατικές δεσµεύσεις µέχρι σήµερα ανέρχονται σε £11,2 εκ. (€19,1 εκ.) και αφορούν 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες £2,06 εκ., Λογισµικό και Υπηρεσίες ενσωµάτωσης/ολοκλήρωσης £4,35 εκ. 
και εξοπλισµό και παρεχόµενες υπηρεσίες (∆ίκτυο IMS, IP Centrex, Πλατφόρµες, Λογισµικό, 
Λειτουργικό Σύστηµα PCF/UP, Τερµατικός εξοπλισµός) από άλλους προµηθευτές  £4,8 εκ. 

Από την κατάσταση προόδου του έργου, από τα £5,4 εκ. που αναφέρονται πιο πάνω, φαίνεται ότι 
µέχρι σήµερα καταβλήθηκε στους συµβούλους ποσό £4,4 εκ., ενώ το χρονοδιάγραµµα έχει 
αναθεωρηθεί λόγω τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάστηκαν σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση 
των συστηµάτων των προµηθευτών, και προβληµάτων που προέκυψαν κατά τους δοκιµαστικούς 
ελέγχους και την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών Πελατών.  Με τα νέα δεδοµένα η 
Φάση 1 αναµένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο 2008.  Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη 
πιλοτική εφαρµογή της υπηρεσίας BBT (broadband telephony), µε στόχο τον εντοπισµό/επίλυση 
σηµαντικών προβληµάτων στις υφιστάµενες υπηρεσίες (i.choice, miVision) από την εφαρµογή της 
υπηρεσίας.  Η πιλοτική εφαρµογή της υπηρεσίας έχει αναδείξει αρκετά τεχνικά προβλήµατα, τα 
οποία θα πρέπει να επιλυθούν για την ολοκλήρωση της Φάσης 1 του έργου. 

Όσον αφορά στη Φάση 2 βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των λύσεων για τις πλατφόρµες των 
υπηρεσιών (Unified Personal Information Management, Integrated Instant Messaging, Personal 
Multimedia Content, κ.λπ.).  Οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισµού και της 
ενσωµάτωσης/ολοκλήρωσης µε το υφιστάµενο δίκτυο αναµένεται να αρχίσουν σύντοµα, µε στόχο 
τη σταδιακή εισαγωγή των υπηρεσιών µέχρι το τέλος του 2008. 

΄Οπως φαίνεται από τα πιο πάνω το έργο παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα η 
εµπορική εισαγωγή των επιµέρους υπηρεσιών του έργου να έχει µετατεθεί σε µεταγενέστερο 
χρόνο.  

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η εξέλιξη του έργου µέχρι στιγµής βρίσκεται στα 
αναµενόµενα πλαίσια, µε εξαίρεση τα χρονοδιαγράµµατα που αναπροσαρµόστηκαν στην πορεία 
αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, το οποίο αφορά σε προϊόντα εν πολλοίς 
πρωτοποριακά σε παγκόσµιο επίπεδο, και αφετέρου λόγω της συνειδητής απόφασης της ΑΤΗΚ να  
προβεί σε εκτενείς δοκιµές µε πιλοτικούς χρήστες ώστε να είναι επιτυχής η εµπορική εισαγωγή των 
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προϊόντων.  Το προϊόν Broadband Telephony της Φάσης 1 είναι έτοιµο για εµπορική εισαγωγή 
µόλις εξασφαλιστεί ρυθµιστική έγκριση σε σχέση µε την τιµολόγησή του. 

(β) Προσφορά ΑΤ31/2002 - Σύστηµα Ίνας στο ∆ιακλαδωτή.  Η πιο πάνω προσφορά 
προκηρύχθηκε στις 30.8.2002 και κατακυρώθηκε στις 4.3.2003 έναντι ποσού €6.255.274.  Η 
συµφωνία υπογράφηκε στις 30.4.2003 µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µέχρι την 31.12.2004.  
Στις 26.5.2003 τοποθετήθηκε η πρώτη παραγγελία (αρ. 111/2003) για εξοπλισµό αξίας 
€2.389.451, ο οποίος θα παραδινόταν σε τρεις φάσεις µέχρι την 31.12.2003. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, στην εξέλιξη του έργου παρατηρήθηκαν 
πολλά τεχνικά προβλήµατα και ατέρµονες συζητήσεις µε τον εργολάβο, µε αποτέλεσµα το έργο να 
µην ολοκληρωθεί. Τόσο κατά τον εργοστασιακό έλεγχο, όσο και κατά τον Προκαταρκτικό Έλεγχο 
Αποδοχής παρατηρήθηκαν πολλές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και ο εξοπλισµός απέτυχε σε 
πολλά σηµεία, ορισµένα από τα οποία ήταν σοβαρά. 

Παρά τις αντίθετες απόψεις της Υπηρεσιακής Οµάδας Ελέγχου για την ικανότητα του εργολάβου 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και την εισήγησή της για διακοπή του συµβολαίου, το 
Κ.Σ.Π. αποφάσισε όπως προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Προκαταρκτικής Αποδοχής µε 
όρους (απάλειψη απόκλισης από τον όρο 23.2, αλλαγή µπαταριών που υπέστησαν βλάβη λόγω 
αχρησίας, παροχή δωρεάν εκπαίδευσης), ενώ ο εξοπλισµός δεν είχε τεθεί σε εµπορική λειτουργία. 

Η εταιρεία το 2006 πρότεινε στην ΑΤΗΚ όπως αντικαταστήσει τον εξοπλισµό µε εξοπλισµό νέου 
τύπου βασισµένο στο πρωτόκολλο ΙΡ αντί του ΑΤΜ.  Το Κ.Σ.Π. κατά τη συνεδρίαση του στις 
29.5.2007 (συνεδρία αρ. 53/2007) ενέκρινε την πρόταση της εταιρείας και εισηγήθηκε την 
τροποποίηση της παραγγελίας, ώστε να περιλαµβάνεται σ’  αυτήν νέος εξοπλισµός που 
υποστηρίζει "triple play" το οποίο καλύπτει Fast Internet, Cable TV και Τηλεφωνία. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΗΚ, στη συνεδρία του ηµερ. 24.7.2007 (29/2007) απέρριψε κατά 
πλειοψηφία την εισήγηση του Κ.Σ.Π. για τροποποίηση της υφιστάµενης παραγγελίας µε τον 
εργολάβο και αποφάσισε την ακύρωση της παραγγελίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόµενη 
λύση εγκατάστασης εξοπλισµού της εταιρείας συνεπαγόταν ψηλότερη δαπάνη σε σύγκριση µε 
παραγγελία παρόµοιου εξοπλισµού από άλλο προµηθευτή, αφού απαιτούσε χωριστό σύστηµα 
διαχείρισης, περισσότερα ανταλλακτικά και εκπαίδευση και διατύπωσε την άποψη ότι υπήρξε 
υπερβολική ανοχή προς την εταιρεία.  Η εγγυητική πιστής εκτέλεσης ύψους €222.931 κατασχέθηκε 
στις 30.8.2007. 

Με το θέµα ασχολήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία κατά τη συνεδρία της στις 10.10.2007 
εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το διορισµό ερευνώντα λειτουργού µε σκοπό τη διερεύνηση 
των χειρισµών που έγιναν από το 2003  και απόδοση ευθυνών.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη 
συνεδρία του αρ. 45/2007, ηµερ. 11.12.2007 (Πρακτ. 966/2007) υιοθέτησε την εισήγηση της 
Επιτροπής Ελέγχου και µετά από σχετική γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου ανέθεσε σε µέλος 
του Συµβουλίου τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, αναφορικά µε τα πιο πάνω ζητήµατα. 

Οι δαπάνες που έγιναν για την αγορά εξοπλισµού, ο οποίος κατέστη πεπαλαιωµένος ανήλθαν στις 
€631.056. 

(γ) Προσφορά ΑΤ3/2004 - Αναβάθµιση/Επέκταση Τηλεφωνικού Κέντρου της ΑΤΗΚ στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς.  Ο προγραµµατισµός του πιο πάνω έργου άρχισε το 1999 µε στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών των Κινητών Υπηρεσιών, τη στέγαση προσωπικού και την επέκταση 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού.  Η προσφορά προκηρύχθηκε στις 14.1.2004 µε αρχική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη £2,9 εκ. και αναµενόµενο χρόνο εκτέλεσης 28 µήνες. 

Μετά από παρατάσεις που δόθηκαν, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση πολεοδοµικής άδειας και 
άδειας οικοδοµής καθώς και λόγω διάφορων αλλαγών στα σχέδια του έργου ο διαγωνισµός 
κατακυρώθηκε έναντι του ποσού των £3.326.527 πλέον ΦΠΑ, µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου αρ. 15/2005 ηµερ. 26.4.2005 (αρ. Πρακτ. 339/2005) και το συµβόλαιο µεταξύ της 
ΑΤΗΚ και του εργολάβου υπογράφηκε στις 27.12.2006 µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου 
28 µήνες. 

Κατά την πιο πάνω συνεδρία αποφασίστηκε όπως περιληφθεί πρόνοια στο συµβόλαιο η οποία να 
επιτρέπει στην ΑΤΗΚ να αναβάλει την έναρξη του έργου µέχρι να εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια 
και άδεια οικοδοµής, χωρίς απαιτήσεις από µέρους της εταιρείας, να ακυρώσει το συµβόλαιο χωρίς 
να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση και να δεσµευθεί η εταιρεία ότι δεν θα έχει οποιεσδήποτε 
απαιτήσεις όσον αφορά σε αυξήσεις τιµών, υλικών, εργατικών κ.λπ. 

Παρά την πιο πάνω πρόνοια η εταιρεία απαίτησε αποζηµιώσεις ύψους £151.304, το οποίο κατόπι 
διαβούλευσης περιορίστηκε στις £90.000. 

Πέραν των πιο πάνω η ΑΤΗΚ υπέστη έξοδα για επιπλέον αµοιβή των Συµβούλων Αρχιτεκτόνων 
ύψους £30.834 + ΦΠΑ, επιπλέον αµοιβή Συµβούλων Επιµετρητών Ποσοτήτων ύψους £6.006 + 
ΦΠΑ, ενοίκια για τη στέγαση προσωπικού και ανανέωση συµβολαίων ύψους £242.952, καθώς και 
έξοδα διοίκησης. 

(δ) ∆ιαγωνισµός ΗΜΥ2/2007 - Νέα Μηχανολογική Εγκατάσταση στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου (Κτίριο Λακατάµειας).  Για τη µηχανολογική εγκατάσταση στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 
∆ικτύων (Κτίριο Λακατάµειας) η ΑΤΗΚ ζήτησε στις 20.12.2006 προσφορές µε κλειστή διαδικασία 
από 8 προεπιλεγµένους εργολάβους µηχανολογικών έργων αφού προηγουµένως είχε ακυρωθεί µε 
την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αρ. συνεδρίασης 11/2007, ηµερ. 6.3.2007 ο 
∆ιαγωνισµός ΗΜΥ 8/2006 που είχε υποβληθεί για την πιο πάνω εργασία µε την ίδια διαδικασία. 

Ο προηγούµενος διαγωνισµός ακυρώθηκε, λόγω του ότι το Κ.Σ.Π. στη συνεδρίαση του αρ. 
24/2007, ηµερ. 27.2.2007 (Πρακτ. 130/2007) έκρινε ότι: 

- Οι τιµές όλων των προσφορών ήταν εξωπραγµατικές, αφού κατά µέσο όρο είχαν τιµή 
περίπου διπλάσια από την προεκτίµηση του έργου (£280.000) και κατά 45% ψηλότερη από 
την εκτίµηση που ζητήθηκε από ανεξάρτητο σύµβουλο (£380,000). 

- Οι επί µέρους τιµές του εξοπλισµού και των υλικών των προσφορών ήταν πολύ κοντά η µια 
στην άλλη, µε αποτέλεσµα και οι συνολικές τιµές να είναι στα ίδια επίπεδα, γεγονός το οποίο 
ενίσχυσε την υποψία ότι αποτέλεσε προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των προσφοροδοτών, 
το οποίο σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, συνέβη και στο παρελθόν σε 
διαγωνισµούς για µηχανολογικά έργα. 

Τελικά µε το νέο διαγωνισµό ΗΜΥ2/2007, υποβλήθηκαν 6 προσφορές και η κατακύρωση έγινε στο 
χαµηλότερο προσφοροδότη έναντι συνολικού ποσού £414.000 πλέον ΦΠΑ, µετά από 
διαπραγµατεύσεις. 

Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς διαπιστώθηκε και πάλι ότι είχαν υπερτιµολογηθεί οι 
προσφορές οι οποίες κατά µέσο όρο ήταν 27% ψηλότερες από την προεκτίµηση ανεξάρτητου 
συµβούλου (£350.000), η οποία έγινε µετά από κάποιες διαφοροποιήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές για µείωση του κόστους. 

Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο προβληµατιστεί κατά πόσο σε τέτοιες προσφορές ενδείκνυται η 
διαδικασία των ανοικτών προσφορών. 

(ε) Προσφορά ΑΤ42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το νέο Κέντρο 
Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

(i) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η πιο πάνω προσφορά αρχικά 
προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98), µε υπολογιζόµενη δαπάνη £9 εκ.  Λόγω αδυναµιών και 
προβληµάτων στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η 
ΑΤΗΚ αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση και επαναπροκήρυξή της. 
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Στις 21.7.2003 υπογράφηκε το συµβόλαιο µε τον επιτυχόντα προφοροδότη της νέας προσφοράς 
έναντι του ποσού των €17.036.880 για την προµήθεια του τεχνικού εξοπλισµού και €2.012.149 
για εξαετή συντήρησή του. 

Με βάση το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα η παράδοση του έργου αναµενόταν να γίνει τον 
Αύγουστο του 2006 και η τελική αποδοχή του τον Αύγουστο του 2007. 

Κατά τους εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 2007 προέκυψαν 
τεχνικά προβλήµατα.   Η ΑΤΗΚ προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού Εργοστασιακού 
Ελέγχου Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, αφού επιλύθηκαν τα σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα.  
Κατά το 2007 υπογράφηκε νέα τροποποίηση του συµβολαίου ώστε να περιληφθεί εναλλακτική 
πρόταση του Εργολάβου για συγκεκριµένο υποσύστηµα που αδυνατούσε να παραδώσει.  Κατά 
τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η προσωρινή εγκατάσταση του εξοπλισµού µαζί µε το 
αναγκαίο λογισµικό, για το οποίο γίνονται δοκιµαστικοί έλεγχοι από τον Εργολάβο.  Αναµένεται 
ότι ο Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής θα ολοκληρωθεί περί τα µέσα του 2008. 

Μέχρι τις 31.12.2007 καταβλήθηκε στον προµηθευτή το ποσό των €11.949.525, βάσει των 
προνοιών του Συµβολαίου. 

(ii) ∆ιαγωνισµός ΜΜ61/2005 – Προσωρινή Στέγαση του Νέου Κέντρου Ελέγχου 
Πτήσεων.  Για την προσωρινή στέγαση του Νέου Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων, η ΑΤΗΚ υπέγραψε 
στις 7.7.2005 ενοικιαστήριο έγγραφο µε εταιρεία για περίοδο ενοικίασης δύο χρόνων, από 
1.8.2005 – 31.7.2007, και µε δικαίωµα ανανέωσης µέχρι δύο χρόνια.  Το µηνιαίο ενοίκιο 
ανέρχεται σε £6.850 (£6.30 το τ.µ. για 1087 τ.µ.).  Ο χώρος παρέµεινε αναξιοποίητος µέχρι το 
Φεβρουάριο 2007 λόγω της καθυστέρησης του έργου, ενώ από το Μάρτιο 2007 αξιοποιείται για 
την εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για την εγκατάσταση του εξοπλισµού.  

Για να λειτουργήσει ο πιο πάνω χώρος, έγιναν πρόσθετες δαπάνες για αναπροσαρµογή του, µε 
κόστος £445.000.  Για τη µετακίνηση του εξοπλισµού από το κτίριο προσωρινής στέγασης στο νέο 
κτίριο που θα ανεγερθεί στην Κοκκινοτριµιθιά, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί δαπάνη ύψους 
£520.000. 

(στ) Προσφορά ΑΤ13/2006 – Επιλογή διαφηµιστικών γραφείων για συνεργασία µε την 
ΑΤΗΚ για περίοδο τριών χρόνων.  Η επιλογή των τριών διαφηµιστικών γραφείων έγινε µετά από 
ανοικτή διαδικασία προσφορών και η περίοδος συνεργασίας τους µε την ΑΤΗΚ θα είναι για τρία 
χρόνια µε πρόνοια για ανανέωση της συµφωνίας για περίοδο δύο ετών. 

Ο πιο πάνω διαγωνισµός προκηρύχθηκε το Νοέµβριο του 2006 µε το σύστηµα των δύο φακέλων 
και οι προσφορές υποβλήθηκαν το ∆εκέµβριο 2006. Προσφορά υπέβαλαν επτά προσφοροδότες. 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό πιθανόν να ήταν µεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε όρος ότι ο κάθε 
Προσφοροδότης πρέπει να διατηρεί πλήρως οργανωµένο γραφείο οπουδήποτε στην Κύπρο και, 
για ένα τουλάχιστον χρόνο πριν την ηµεροµηνία έκδοσης των προδιαγραφών, θα έπρεπε να 
διέθετε γραφείο στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας στο οποίο να εργάζεται το άτοµο (Account 
Executive) που θα χειρίζεται το συµβόλαιο της ΑΤΗΚ, ένας Σχεδιαστής και το απαραίτητο 
∆ιοικητικό Προσωπικό. Για τον όρο αυτό υποβλήθηκε παράπονο από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων 
∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Κύπρου γιατί απέκλειε µέλη του Συνδέσµου χωρίς πραγµατικά αίτια. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση 48/2006 ηµερ. 19.12.2006 αποφάσισε να µην 
τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο των προδιαγραφών λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της 
αρµόδιας υπηρεσίας ότι χρειάζεται συνεχής επαφή µε τα διαφηµιστικά γραφεία και ότι το γραφείο 
στην περιοχή Λευκωσίας πρέπει να είναι δοκιµασµένο και να λειτουργεί εύρυθµα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε το Μάιο 2007 την έκθεση της στο Κ.Σ.Π. στην οποία φαίνεται η 
τεχνική βαθµολογία της Α΄ Φάσης (η αξιολόγηση των τεχνικών προτάσεων έγινε σε 2 φάσεις) 
βάσει των προκαθορισµένων κριτηρίων του διαγωνισµού. Το Κ.Σ.Π. υιοθέτησε την έκθεση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης µε την απόφαση 367/2007 (αρ. συνεδρίας 57/2007 ηµερ. 12 Ιουνίου 
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2007) σύµφωνα µε την οποία προκρίθηκαν στη Φάση Β΄ οι τέσσερεις προσφορές που 
συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία της Α΄ Φάσης. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ µε την απόφαση 535/2007 (αρ. συνεδρίας 24/2007 ηµερ. 19 Ιουνίου 
2007) παρέπεµψε το θέµα της αξιολόγησης της Β΄Φάσης της τεχνικής αξιολόγησης (παρουσίαση 
από τους διαγωνιζόµενους) σε ad-hoc Επιτροπή του Συµβουλίου για µελέτη και υποβολή 
εισήγησης στο Συµβούλιο. 

Οι παρουσιάσεις των τεσσάρων προσφοροδοτών έγιναν σε δύο µέρες και τις παρακολούθησαν η 
Επιτροπή Αξιολόγησης και η ad-hoc Επιτροπή. Οι δύο επιτροπές έδωσαν τις δικές τους 
βαθµολογίες για το κάθε κριτήριο της Β΄ Φάσης. Παρατηρήθηκε ότι οι βαθµολογίες των δύο 
επιτροπών για την παρουσίαση συγκεκριµένου προσφοροδότη ήταν σηµαντικά διαφοροποιηµένες. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του ηµεροµηνίας 11.12.2007 
υιοθέτησε εισήγηση της ad-hoc Επιτροπής για διαφοροποίηση προς τα πάνω κατά µια µονάδα της 
αξιολόγησης της Φάσης Α του πιο πάνω προσφοροδότη χωρίς να υπάρχει πλήρης και σαφής 
αιτιολόγηση (αναφέρθηκε ως δικαιολογητικό η πακετοποίηση και ανάλυση προωθητικών ενεργειών 
below the line χωρίς περαιτέρω επεξήγηση). Ο εν λόγω προσφοροδότης κατατάχθηκε 3ος µε 
µικρή διαφορά από τον 4ο πριν ανοιχτούν οι οικονοµικοί φάκελοι. 

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων και τον υπολογισµό του Τελικού ∆είκτη Αξιολόγησης 
σύµφωνα µε τα έγγραφα του διαγωνισµού δεν διαφοροποιήθηκε η τελική σειρά κατάταξης. Το 
αποτέλεσµα πιθανόν να ήταν διαφορετικό εάν η τεχνική αξιολόγηση γινόταν µόνο από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 

(ζ) ∆ιαγωνισµός ΑΤ6/2007 Υλοποίηση της Φάσης ΙΙ του Συστήµατος Παρακολούθησης και 
Ελέγχου Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (ΣΠΕ-ΗΜΕ).  Το πιο πάνω έργο (απόκτηση 
συστηµάτων εποπτείας και διαχείρισης του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού) χωρίστηκε σε δύο 
φάσεις. 

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης η οποία αφορούσε στην εγκατάσταση συστήµατος µόνο σε 
5 κέντρα προκηρύχθηκε δηµόσιος διαγωνισµός το 2002 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 
2005. Η συµβαλλόµενη εταιρεία είχε την υποχρέωση βάσει του συµβολαίου να προµηθεύσει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό της δεύτερης φάσης.  

Η δεύτερη φάση του έργου αφορά στην επέκταση του συστήµατος σε όλα τα κτίρια της ΑΤΗΚ και 
σε αριθµό σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης θεωρήθηκε 
επείγουσα και αποφασίστηκε όπως γίνει διαπραγµάτευση µε την εταιρεία για απευθείας ανάθεση 
του έργου. Η πρόταση της εταιρείας (€2.515.000 ή £1.471.964) θεωρήθηκε ψηλή και το Κ.Σ.Π. 
εισηγήθηκε στο Συµβούλιο της ΑΤΗΚ όπως: 

• Μέρος της εργασίας (παραµετροποίηση των κτιρίων) γίνει από την ΑΤΗΚ αφού αποκτηθεί η 
απαραίτητη γνώση µε την παραµετροποίηση 5-6 κτιρίων από κοινού µε την εταιρεία. 

• Προκηρυχθεί διαγωνισµός για φυσική εγκατάσταση του εξοπλισµού της Φάσης ΙΙ. 

Ακολούθησαν νέες διαπραγµατεύσεις προς το σκοπό αυτό οι οποίες δεν κατέληξαν σε συµφωνία. 
Στην έκθεσή της η οµάδα διαπραγµάτευσης ανέφερε ότι η εταιρεία από την αρχή ήταν αρνητική 
προς την πρόταση της ΑΤΗΚ και δεν άφηνε περιθώρια για συζήτηση ή για διαπραγµάτευση. Στις 
22.1.2007 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισµός. Οι προδιαγραφές παρείχαν τη δυνατότητα είτε για 
τµηµατική κατακύρωση (Τµήµα Α-Μελέτη και Επίβλεψη Φυσικής Εγκατάστασης, Τµήµα Β-Φυσική 
Εγκατάσταση Εξοπλισµού, Τµήµα Γ - Παραµετροποίηση Εξοπλισµού) είτε για συνδυασµό 
τµηµάτων έτσι ώστε οι προσφοροδότες να µπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή 
περισσότερα τµήµατα.  

Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από τις οποίες η µια δεν πληρούσε τους όρους σχετικά µε τη 
γνώση στα απαραίτητα λογισµικά και αποκλείστηκε. Ο ένας από τους δύο εναποµείναντες 
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προσφοροδότες που αξιολογήθηκαν ήταν η συµβαλλόµενη εταιρεία της Φάσης 1. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης ετοίµασε έκθεση µε οκτώ πιθανά σενάρια εκ των οποίων εισηγήθηκε στο Κ.Σ.Π. την 
κατακύρωση του διαγωνισµού µε βάση το χαµηλότερο σε τιµή προσφοροδότη ανά τµήµα και 
συγκεκριµένα να κατακυρωθούν στον ένα προφοροδότη  τα τµήµατα Α και Γ έναντι του ποσού των 
£126.550 και £583.836 αντίστοιχα και στον άλλο προσφοροδότη το τµήµα Β έναντι του ποσού των 
£899.298 (σύνολο £1.609.684). Το Κ.Σ.Π. στη συνεδρία 57/2007 υιοθέτησε την εισήγηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και την υπέβαλε στο Συµβούλιο της ΑΤΗΚ. Το Συµβούλιο στη συνεδρίαση 
24/2007 αποφάσισε την κατακύρωση ολόκληρου του έργου µόνο στον ένα προσφοροδότη αφού η 
διαφορά της τιµής ήταν µικρή (τιµή προσφοράς και για τα τρία τµήµατα £1.690.855) για 
απλοποίηση του έργου µε ανάθεση µόνο σε ένα εργολάβο, και όπως επιδιωχθεί µείωση της τιµής 
ώστε να µην υπερβαίνει την τιµή του σεναρίου που εισηγήθηκε το ΚΣΠ (£1.609.684). Μετά από 
διαπραγµάτευση ο προσφοροδότης αποδέχθηκε την τιµή των £1.605.000 η οποία εγκρίθηκε από 
το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ. 

Στη συνέχεια ο δεύτερος προσφοροδότης καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο στο 
πλαίσιο της οποίας ζήτησε (αλλά δεν του δόθηκε) διάταγµα το οποίο θα απαγόρευε στην ΑΤΗΚ να 
προβεί σε οποιαδήποτε δέσµευση ή και σύµβαση µέχρι πλήρους εκδίκασης και αποπεράτωσης 
της προσφυγής ή/και µέχρι ανωτέρας διαταγής του ∆ικαστηρίου. Επίσης η εταιρεία προέβη σε 
παραστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στη συνεδρίαση 46/2007 ηµεροµηνίας 18.12.2007 αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει το Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή να διερευνήσει τη δυνατότητα 
επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των τριών µερών. Μετά από τις διαπραγµατεύσεις που έγιναν ο 
δεύτερος προσφοροδότης αποδέχθηκε να υλοποιήσει τα τµήµατα Α και Γ έναντι του ποσού των 
£672.298 (Τµήµα Α £150.394, Τµήµα Β £521.904) που ήταν η τιµή της αρχικής κατακύρωσης του 
Συµβολαίου για τα τµήµατα αυτά και ο πρώτος προσφοροδότης το τµήµα Γ έναντι ποσού £995.000 
(συνολική τιµή £1.667.298). 

Η υλοποίηση της Φάσης ΙΙ η οποία θεωρήθηκε επείγουσα δεν έχει ακόµα γίνει. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι ο όλος χειρισµός του θέµατος από το Κεντρικό 
Συµβούλιο Προσφορών και το Συµβούλιο αποσκοπούσε στη διασφάλιση των συµφερόντων της 
ΑΤΗΚ.  Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδιάµεση απόφαση για προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού 
για την υλοποίηση της Φάσης ΙΙ (αντί της αποδοχής πρότασης του προµηθευτή του εξοπλισµού 
του συστήµατος να υλοποιήσει ο ίδιος της Φάση ΙΙ) συνιστά απλώς εφαρµογή του γενικού κανόνα 
για προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού σε όλες τις περιπτώσεις. 

(η) ∆ιαγωνισµός ΑΤ 27/2006 – Προµήθεια εξοπλισµού άκρου δικτύου πυρήνα και 
εξοπλισµού συγκέντρωσης για υλοποίηση Β’ φάσης του ∆ικτύου Νέας Γενεάς της ΑΤΗΚ 
(Ethernet Aggregation and IP/MPLS equipment for CYTA’s Next Generation Network). Λόγω 
του ότι µόνο 2 από τους 6 προσφοροδότες που υπέβαλαν προσφορά πληρούσαν τους όρους του 
διαγωνισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως για διασφάλιση της ορθότητας της 
τεχνικής βαθµολογίας πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε πελάτες των προσφοροδοτών που 
χρησιµοποιούν παρόµοιο εξοπλισµό ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη λειτουργία του 
εξοπλισµού και για τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες, πριν το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων. 

Ο πιο πάνω όρος δεν περιλαµβάνεται στους ουσιώδεις όρους του διαγωνισµού.  Περιλαµβάνεται 
όρος ότι πριν την υπογραφή των Συµφωνιών Προµήθειας και Συντήρησης µε τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη, αυτός θα κληθεί όπως αποστείλει δείγµατα του εξοπλισµού για έλεγχο από την 
ΑΤΗΚ. 

Ο ένας προσφοροδότης ανταποκρίθηκε στο πιο πάνω αίτηµα.  Ο δεύτερος προσφοροδότης δεν 
ανταποκρίθηκε έγκαιρα (όρισε επισκέψεις µε καθυστέρηση 2 εβδοµάδων σε σχέση µε την 
ηµεροµηνία που καθόρισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) και γι’ αυτό µε απόφαση του Συµβουλίου ηµερ. 
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17.4.2007 αποκλείστηκε από το διαγωνισµό, σε αντίθεση µε τις εισηγήσεις της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών, της Εποπτεύουσας Επιτροπής και του Κεντρικού Συµβουλίου 
Προσφορών όπως µη αποκλειστεί, καθώς ο λόγος αποκλεισµού του δεν αφορούσε υποχρεωτική 
πρόνοια του διαγωνισµού.  

Εξέφρασα την άποψη ότι η µικρή χρονική παράταση που ζήτησε ο αποκλεισθείς προσφοροδότης 
δεν θα είχε επιπτώσεις στην πρόοδο του έργου και δεν δικαιολογείτο ο αποκλεισµός του. Εξάλλου 
παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία λόγω της υποβολής 5 ενδιάµεσων 
εκθέσεων τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η απόφαση για αποκλεισµό του δεύτερου 
προσφοροδότη βασίστηκε στην ανάγκη για αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης λόγω της 
παρελκυστικής τακτικής του προσφοροδότη να ανταποκριθεί έγκαιρα στη διοργάνωση των 
επισκέψεων και δοκιµών. 

 Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

(α) Η ΑΤΗΚ, µέσα στα πλαίσια της υποβοήθησης των στρατηγικών της στόχων, ίδρυσε το 1988 
την εταιρεία Digimed Communications Ltd, η οποία είναι ιδιωτικού δικαίου, µε σκοπό την παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. Προς το σκοπό 
αυτό η εταιρεία ίδρυσε διάφορες εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και 
ολοκληρωµένων λύσεων στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό. Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, η ΑΤΗΚ κατέθεσε στο λογαριασµό της εταιρείας ποσό £30 εκ., για 
επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε το 2004, µετά από σχετική απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, και έχουν εκδοθεί 
τίτλοι µετοχών στο όνοµα της ΑΤΗΚ. Από το ποσό αυτό έχει επενδυθεί µέχρι σήµερα £15.138.308. 
Κατά το 2007 επενδύθηκαν £8.051.670 (£256.770 CYTA UK Ltd, £7.794.900 CYTA HELLAS 
Α.Ε.). Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται κατατεθειµένο σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς και το 
2007 απέφερε τόκους £726.861.   

(β) Θυγατρική εταιρεία Actel Ουγγαρίας.  Η εταιρεία άρχισε τη λειτουργία της το 2005 µε 
µέτοχους τη Digimed Communications Ltd µε ποσοστό 90% και την εταιρεία Anotel µε ποσοστό 
10%.  Οµάδα Εργασίας της ΑΤΗΚ είχε αξιολογήσει το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε από 
τους προωθητές του έργου, µε θετικά συµπεράσµατα σηµειώνοντας κάποιους επιχειρηµατικούς 
και λειτουργικούς κινδύνους. 

Η έναρξη των εργασιών/πωλήσεων της εταιρείας έγινε µε καθυστέρηση το Σεπτέµβριο 2006, 
οπόταν διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου δεν επιτυγχάνονταν.  
Σύµφωνα µε το αρχικό επιχειρηµατικό σχέδιο 2006-2007 η εταιρεία θα αποκτούσε τη δυνατότητα 
να λειτουργεί χωρίς πρόσθετη επένδυση.  Εντούτοις η Digimed Communications Ltd κατέβαλε υπό 
µορφή δανεισµού προς την εταιρεία ποσό ύψους €1.270.153 (£743.387) για κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων από το Μάιο 2007 µέχρι τον Απρίλιο 2008.   

Λόγω της µη ικανοποιητικής πορείας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed 
αποφάσισε τη διενέργεια µελέτης βιωσιµότητας από εξωτερικούς συµβούλους που γνωρίζουν καλά 
την Ουγγρική αγορά.  Η µελέτη έδειξε ότι η Ουγγρική οικονοµία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ιδανικό 
περιβάλλον για άµεση αλλοδαπή επένδυση και µε τα ισχύοντα επιχειρηµατικά δεδοµένα η εταιρεία 
δεν θα γίνει κερδοφόρα.    

Επιπλέον, οµάδα εργασίας της ΑΤΗΚ που µετέβη στα γραφεία της εταιρείας διαπίστωσε την 
ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στον τρόπο λειτουργίας και διεύθυνσης της εταιρείας.   

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω έρευνες, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed διαπίστωσε ότι δεν 
ερευνήθηκε ορθά η Ουγγρική τηλεπικοινωνιακή αγορά και η όλη επένδυση παρουσιάστηκε ως ένα 
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µικρό από οικονοµικής πλευράς και µε πολλές προοπτικές έργο, αλλά η πραγµατικότητα 
αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.  

Τα πιο πάνω δεικνύουν ότι θα έπρεπε να γίνουν εµπεριστατωµένες έρευνες και µελέτες προτού 
γίνουν οι επενδύσεις µέσω της εταιρείας Actel οι οποίες ανέρχονται περίπου σε €5 εκ. 

Μετά από απόφαση της Digimed για εξεύρεση στρατηγικού συνεργάτη, η Actel προχώρησε σε 
διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενες εταιρείες για συγχώνευση και µελετάται πρόταση στρατηγικής 
συνεργασίας από εταιρεία. 

(γ) Θυγατρική Εταιρεία CYTA UK.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000.  Στις 31.12.2007 το µετοχικό 
της κεφάλαιο ήταν GBP1.050.000. 

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να χρησιµοποιείται ως νοµικό όχηµα για τον τερµατισµό 
χωρητικότητας που διαθέτει η ΑΤΗΚ σε υποθαλάσσιο  καλωδιακό σύστηµα προς το Ηνωµένο 
Βασίλειο, για τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΑΤΗΚ και για µεταπώληση σε εξωτερικούς πελάτες.   

Από το 2005 η εταιρεία δραστηριοποιείται στη λιανική τηλεπικοινωνιακή αγορά του Ηνωµένου 
Βασιλείου µε ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης παροικίας.  Το αρχικό 
επιχειρηµατικό σχέδιο προνοούσε ότι η παροχή των προϊόντων  τηλεφωνίας θα εξελισσόταν 
κερδοφόρα µετά το 3ο έτος λειτουργίας, νοούµενου ότι η εταιρεία θα εξασφάλιζε 55 000 πελάτες.  
Αυτό όµως δεν επιτεύχθηκε και παρά τις εναλλακτικές µεθόδους πωλήσεων που εφαρµόστηκαν 
και την αναθεώρηση των τιµών των προϊόντων, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικά, ο αριθµός 
των πελατών παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. 

Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed 
Communications Ltd ενέκρινε το Φεβρουάριο 2007 την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
GBP300.000, ενώ το ∆εκέµβριο του 2007, όταν και πάλι η εταιρεία αντιµετώπιζε πρόβληµα 
ρευστότητας, ενέκρινε την καταβολή ποσού €800.000, ως αντιστάθµισµα για τις τηλεπικοινωνιακές 
ανάγκες της ΑΤΗΚ που εξυπηρετούνται µέσω της εταιρείας όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης ζηµιών κατά τα επόµενα έτη και µη 
κάλυψης της επένδυσης για διείσδυση στη λιανική αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η παρουσία της ΑΤΗΚ στην αγορά του Ηνωµένου 
Βασιλείου µέσω της εγχώριας θυγατρικής εταιρείας CYTA UK εξυπηρετεί στρατηγικές, εµπορικές, 
νοµικές και φορολογικές ανάγκες της ΑΤΗΚ και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί.  Η 
εκάστοτε µορφή αυτής της παρουσίας αποτελεί αντικείµενο επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται 
η µεγιστοποίηση της σχέσης οφέλους-κόστους.  Στο πλαίσιο αυτό θα τύχει επανεξέτασης η 
δραστηριοποίηση της CYTA UK στη λιανική αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες από Οίκο του Ηνωµένου Βασιλείου προς την CYTA UK.  Στις 
20.1.2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει απευθείας σε οίκο 
διάφορες υπηρεσίες αναφορικά µε τη λειτουργία της εταιρείας περιλαµβανοµένων λογιστικών, 
ελεγκτικών, φορολογικών και γραµµατειακών υπηρεσιών.  

Η συνολική αµοιβή του οίκου για την παροχή υπηρεσιών που αφορούσαν τα έτη 2004-2006 
ανέρχονται σε GBP179.380. Έχοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, το πιο πάνω 
ποσό, κατά την άποψή µου, κρίνεται ψηλό.  Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών για το έτος 
2007 έχει γίνει συµφωνία µε τον οίκο όπως για το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφερθούν 
καταβληθεί πάγιο ποσό GBP36.000. 

Η εµπλοκή του οίκου σε πολλαπλές υπηρεσίες της εταιρείας εµπερικλείει κίνδυνο υποβιβασµού 
της ανεξαρτησίας του. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η ανάθεση αυτών των πολλαπλών ρόλων αποτελούσε 
λύση ανάγκης για τα αρχικά στάδια ίδρυσης και δραστηριοποίησης της εταιρείας εφόσον δεν 
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υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό για να εκτελέσει εσωτερικά κάποιες εργασίες ή ακόµη να 
συντονίσει πολλούς παροχείς υπηρεσιών.  Με τη σταδιακή οργάνωση της εταιρείας, στόχος της 
είναι να περιοριστεί η χρήση υπηρεσιών του οίκου σε λογιστικές ή ελεγκτικές υπηρεσίες µόνο. 

(δ) Θυγατρική Εταιρεία CYTA HELLAS A.E.   Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή 
µου, στις 12.3.2007 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας CYTA HELLAS ΑΕ και 
της ελληνικής εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» για την ανάληψη και την 
εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στη γεωγραφική ζώνη του Υποέργου 
5 της ∆ράσης «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις 
Περιφέρειες της Ελλάδας». 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €15 εκ., το οποίο ανήκει κατά 90% στη Digimed 
Communications Ltd και κατά 10% στην ΑΤΗΚ. 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, η εταιρεία αναµένεται να επενδύσει περίπου €50 εκ. για την 
περίοδο 2007-2008 (€15 εκ. από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, €16,6 εκ. από επιδότηση από 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, €14,1 εκ. από αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και το 
υπόλοιπο από έσοδα της εταιρείας).  Πέραν τούτου η εταιρεία µελετά την πανελλαδική 
δραστηριοποίησή της, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται χρηµατοδότηση της τάξης των €101 εκ. 
περιλαµβανοµένου και του Υποέργου 5 που αναφέρεται πιο πάνω.  Αναφέρεται ότι τα χρηµατικά 
διαθέσιµα της Digimed Communications Ltd, δεν θα επαρκέσουν για µια τέτοια επένδυση. 

Σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, η Σύµβαση πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.10.2008.  Σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου, υπάρχει µικρή 
καθυστέρηση, η οποία δεν αναµένεται να επηρεάσει την επιδότηση του έργου από την Κοινωνία 
της Πληροφορίας.  

∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης.  Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των 
υπηρεσιών της ΑΤΗΚ το 2007 ανήλθαν σε £4,61 εκ., σε σύγκριση µε £4,98 εκ. το 2006 (µείωση 
κατά 7,4%).  Οι αντίστοιχες δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγµατικές 

δαπάνες  
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  £ £  £ 
2005 
2006 
2007 

 6.000.000 
4.500.000 
4.500.000 

 6.811.314 
4.978.962 
4.612.340 

 1.715.194 
(1.832.352) 

(366.622) 

Η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό του Κεφαλαίου 20/150 – ∆ιαφηµίσεις και έξοδα 
προώθησης ήταν £4,5 εκ. και µε την έγκριση του Συµβουλίου έγινε µεταφορά από τα απρόβλεπτα 
έξοδα  ύψους £118.000 για έκτακτη χορηγία προς τους πυρόπληκτους της Ελλάδας. 

Η δαπάνη για το 2007 αφορά κατά 93% σε άµεση διαφήµιση και περιλαµβάνει δαπάνες για 
διαφηµιστικές εκστρατείες, οι οποίες ετοιµάζονται από τέσσερα διαφηµιστικά γραφεία µε τα οποία 
συνεργάζεται η ΑΤΗΚ.  Η συµφωνία µε τα διαφηµιστικά γραφεία έληξε τον Ιούλιο του 2006 και την 
1.11.2006 προκηρύχθηκε νέα προσφορά (ΑΤ13/2006) για επιλογή τριών διαφηµιστικών γραφείων 
για συνεργασία µε την ΑΤΗΚ για περίοδο τριών χρόνων, για την οποία γίνεται αναφορά στην 
παράγραφο 9(στ). 

Η δαπάνη για την έµµεση διαφήµιση ανήλθε σε £256.660, σε σύγκριση µε £188.550 το 2006 
(αύξηση 26,5%). Η έµµεση διαφήµιση γίνεται µέσω επιχορηγήσεων διαχρονικών έργων και 
αναλώσιµων έργων. Το πιο πάνω ποσό δαπανήθηκε εξ ολοκλήρου σε αναλώσιµα έργα. Τα ποσά 
των χορηγιών κυµαίνονται από £500 µέχρι £15.000. 
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Χρεώστες.  Το υπόλοιπο στις 31.12.2007, µετά από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 
ανέρχεται σε £46,2 εκ. σε σύγκριση µε £45,9  εκ. για το 2006. 

Επισφαλείς χρεώστες.  Η πρόβλεψη του έτους στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για επισφαλείς 
χρεώστες ανέρχεται σε £0,4 εκ. σε σύγκριση µε £1,2  εκ. το προηγούµενο έτος. Στις 31.12.2007 η 
συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ήταν £13,7 εκ., σε σύγκριση µε £13,3 εκ. το 
2006.   

Αποθήκες. 

(α) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης.  Τα αποθέµατα υλικών λειτουργίας και 
συντήρησης στις 31.12.2007 ήταν αξίας £2,28 εκ. σε σύγκριση µε £3,16 εκ. το 2006 (µείωση 28%). 

Η µείωση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση µεγάλης ποσότητας εξοπλισµού 
(set top boxes) για την υπηρεσία «miVision», καθώς και στην παράδοση καρτών «Sim». 

Ενώ η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα υλικά στις 31.12.2006 ήταν £322.641, κατά την 31.12.2007 
δεν έγινε πρόβλεψη για διαγραφή πεπαλαιωµένων υλικών λόγω του ότι δεν είχαν ετοιµαστεί οι 
απαραίτητες εκθέσεις από τους διαχειριστές των αποθηκών που να δικαιολογούν την κήρυξη των 
υλικών ως πεπαλαιωµένα. 

Κατά το 2007 έγιναν διαγραφές υλικών ύψους £680.961 για τις οποίες δεν είχε γίνει πρόβλεψη 
κατά το 2006 λόγω του ότι δεν είχαν ετοιµαστεί οι εκθέσεις από τους διαχειριστές του πάγιου 
ενεργητικού. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τους «περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµούς του 2004» (Κ.∆.Π. 668/2004), κάθε 
Οργανισµός που εισάγει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό υποχρεούται να τηρεί σύστηµα 
διαχείρισης αποβλήτων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού λόγω της µη τήρησης κατάλληλων µητρώων στα οποία να 
καταχωρίζονται τα στοιχεία των άχρηστων υλικών που παραλαµβάνονται από τις αποθήκες µε 
κίνδυνο την επιβολή προστίµων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

Κάρτες ανανέωσης χρόνου «soeasy» που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. Κατά τον 
έλεγχο των αποθεµάτων παρατηρήθηκε ότι 700 000 κάρτες «soeasy» των £5, συνολικού κόστους 
£14.000, οι οποίες είχαν αποσυρθεί κατά το 2007 λόγω αλλαγής του διαφηµιστικού τους σχεδίου, 
βρίσκονταν στην αποθήκη σε µη ασφαλή χώρο (εκτός του δωµατίου ασφαλείας). Στις πιο πάνω 
κάρτες περιλαµβάνονταν 200 000 ενεργοποιηµένες κάρτες αξίας πώλησης £1 εκ. 

(β) Αποθέµατα έργων υπό εκτέλεση.  Τα αποθέµατα υλικών για τα έργα υπό εκτέλεση τα 
οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό της ΑΤΗΚ, στις 31.12.2007 ήταν αξίας £10,78 εκ. σε 
σύγκριση µε £8,33 εκ. το 2006 (αύξηση 29%), όπως αναλύονται πιο κάτω: 

  2007  2006 
    £εκ.  £εκ. 
∆ίκτυο Μεταφοράς  0,46 0,83 
Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  2,77 2,98 
∆ίκτυα Πυρήνα  0,01 0,15 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,27 0,09 
Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  7,27 4,28 

  10,78 8,33 

Η µείωση (93%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα ∆ικτύων Πυρήνα οφείλεται σε µεταφορά στις 
αποθήκες των αποθεµάτων Λειτουργίας και Συντήρησης, εξοπλισµού τηλεφωνικών κέντρων που 
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παρέµεινε αναξιοποίητος από το 2004 που είχε ολοκληρωθεί το έργο. Εισηγήθηκα όπως την ίδια 
διαδικασία ακολουθήσουν και οι διαχειριστές των άλλων αποθηκών. 

Η αύξηση (200%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 
οφείλεται σε αγορές νέων συστηµάτων «Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας» (UPS) για προσωρινή 
αντικατάσταση προβληµατικών συστηµάτων. Από τα 21 συστήµατα που παραλήφθηκαν, τα 10 
συστήµατα βρίσκονται αναξιοποίητα στις αποθήκες. 

Η αύξηση (70%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα Ενσύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης, οφείλεται 
στις νέες παραλαβές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, καµπινών εγκατάστασης και τερµατικών 
συσκευών για τις Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες και σε αγορές µεγάλων ποσοτήτων χάλκινων 
καλωδίων. 

(γ) Αποθέµατα Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Λόγω διαφόρων λειτουργικών 
προβληµάτων που παρουσίαζε το λογισµικό σύστηµα «EPOS» που χρησιµοποιείτο για τη 
διαχείριση πωλήσεων και αποθεµάτων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού από τα Γραφεία 
Εξυπηρέτησης πελατών, η ΑΤΗΚ το αντικατέστησε από τις 17.11.2007 µε το νέο λογισµικό 
σύστηµα «SEN» (Singular Enterprise). 

Παρατηρήθηκε ότι το νέο λογισµικό σύστηµα λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα από το λογισµικό 
πρόγραµµα των οικονοµικών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η συµφιλίωση και 
επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρίσεων των δύο συστηµάτων. Στις 31.12.2007 προέκυψε 
διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων, ύψους £188.298. 

(δ) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθηκών.  Όπως επανειληµµένα αναφέρθηκε σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, η διαχείριση των αποθηκών υποστηρίζεται από το λογισµικό σύστηµα διαχείρισης 
αποθεµάτων ∆ΑΚΑ, το οποίο παρουσιάζει διάφορες αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να µην 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Υλικού. 

Το Κ.Σ.Π. το Μάρτιο 2007 ενέκρινε εισήγηση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Υλικού όπως ζητηθεί από 
συγκεκριµένη εταιρεία να πραγµατοποιήσει για λογαριασµό της ΑΤΗΚ ανάλυση των διαφορών και 
των απαιτούµενων αλλαγών που χρειάζονται µε σκοπό την αντικατάσταση του συστήµατος.  
Επίσης τον Ιανουάριο 2008 µετά από διαγωνισµό εξασφαλίστηκαν υπηρεσίες συµβούλου ο οποίος 
ανέλαβε να µελετήσει και να προτείνει λύσεις για την αναδιοργάνωση των αποθηκών. 

Επιτροπή Ελέγχου.  Σύµφωνα µε τους όρους εντολής, η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων, έχει 
ευθύνη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών εκθέσεων, την επίβλεψη επιλογής 
λογιστικών αρχών, την εξέταση της αποτελεσµατικότητας συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και του 
συστήµατος παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε τους Νόµους και Κανονισµούς. 

Κατά το 2007 έγιναν 8 συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου, στις οποίες µελετήθηκαν εκθέσεις της 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και διάφορα θέµατα σχετικά µε τη βελτίωση των συστηµάτων και 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  Τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την Επιτροπή 
ήταν: 

• Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης του προϋπολογισµού δαπανών, λειτουργικών 
και κεφαλαιουχικών µε στόχο την αποφυγή τυχόν υπερβάσεων. 

• Εσωτερικός έλεγχος Σχεδίου Συντάξεων, ενόψει της νέας νοµοθεσίας για την εποπτεία και 
λειτουργία των ταµείων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών - ∆εν λήφθηκε τελική 
απόφαση για εµπλοκή της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΗΚ στον έλεγχο του 
Σχεδίου. 

• Ανάγκη για ενδυνάµωση του ελέγχου στα συστήµατα πληροφορικής (IT Audit) µε την 
εξασφάλιση κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού ή εξωτερικών συµβούλων. 
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• ∆ιαδικασία που ακολουθήθηκε προς επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν 
αναφορικά µε το συµβόλαιο για το σύστηµα Ινα στο ∆ιακλαδωτή. 

• Σκοπιµότητα αλλαγής των εξωτερικών ελεγκτών σε τακτά χρονικά διαστήµατα - Ζητήθηκε η 
ανάλυση των εξόδων για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην ΑΤΗΚ από τους εξωτερικούς 
ελεγκτές κατά το έτος 2007, χωριστά σε ελεγκτικές και µη ελεγκτικές εργασίες. Αναφέρεται 
σχετικά ότι σε έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που ετοιµάστηκε κατά το 2005 
γίνεται εισήγηση όπως η Επιτροπή Ελέγχου εφαρµόζοντας τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, παρακολουθεί τη φύση και έκταση των συµβουλευτικών υπηρεσιών που 
ανατίθενται στους εξωτερικούς ελεγκτές µε σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της 
αντικειµενικότητας και της αξίας που προστίθεται από τις υπηρεσίες αυτές.  Συναφώς 
αναφέρεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές, οι οποίοι ετοίµασαν µελέτη για την ανάπτυξη και 
αναβάθµιση του συστήµατος κοστολόγησης διεξήγαγαν και έλεγχο της ποιότητας του 
συστήµατος. 

• Ανεξαρτησία του θεσµού του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Υπηρεσία Vodafone Live!   Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Έκθεσή µου η υπηρεσία 
Vodafone Live! παρουσιάζει µειωµένα έσοδα σε σχέση µε το κόστος της.  Η ΑΤΗΚ θεωρεί την εν 
λόγω υπηρεσία σηµαντική για τις Κινητές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.   

Το κόστος για την υπηρεσία αφορά κυρίως την άδεια χρήσης που καταβάλλεται στην εταιρεία 
Vodafone, το οποίο ανέρχεται σε 0,5% των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας και το κόστος 
φιλοξενίας από τη Vodafone Ελλάδας.  

Μετά από εισήγησή µου έγινε επαναδιαπραγµάτευση των τελών και επιτεύχθηκε δραστική µείωση 
του κόστους φιλοξενίας από €1,2 εκ. σε €592.000.   

Εγκατάσταση Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, η ΑΤΗΚ, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο αρ. 112(Ι)/2004, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα 
και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

H ΑΤΗΚ συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εξασφάλιση πολεοδοµικών και οικοδοµικών 
αδειών από τις Αρµόδιες Αρχές, που απαιτούνται για την εγκατάσταση Σταθµών Βάσης Κινητής 
Τηλεφωνίας, µε αποτέλεσµα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, µε 
επιπτώσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας.  Αυτό οφείλεται στη µη ολοκλήρωση 
της χωροθετικής πολιτικής σταθµών ραδιοεπικοινωνίας, παρόλο που το Υπουργικό Συµβούλιο 
ενέκρινε στις 14.12.2005 το πλαίσιο πολιτικής και διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία 
σταθµών ραδιοεπικοινωνίας µε δυνατότητα εκποµπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες 
που θα διέπουν την αδειοδότηση των σταθµών και παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών 
προχώρησε σε κανονιστικές ρυθµίσεις.  

Από το 2004 για τους περίπου 470 σταθµούς που είναι εγκατεστηµένοι, υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις 
για οικοδοµική άδεια, από τις οποίες 11 εγκρίθηκαν και 2 απορρίφθηκαν, και 68 αιτήσεις για 
πολεοδοµική άδεια, από τις οποίες 14 εγκρίθηκαν και 10 απορρίφθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες 
εκκρεµούν.  

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια £18.520 ετησίως σε ιδιοκτήτες γης/κτιρίων για εγκατάσταση 
Σταθµών Βάσης, χωρίς να µπορεί η ΑΤΗΚ να αξιοποιήσει τους ενοικιασµένους χώρους. 

Παροχή καθολικής υπηρεσίας από την ΑΤΗΚ.  Η ΑΤΗΚ, µε απόφαση του Επιτρόπου 
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, έχει καθοριστεί από τις 12.4.2008 για 
ακόµα 3 χρόνια ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας.  Καθολική υπηρεσία σηµαίνει ένα στοιχειώδες 
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σύνολο υπηρεσιών µε συγκεκριµένη ποιότητα, διαθέσιµο σε κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική του θέση και σε προσιτή τιµή. 

Σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
Νόµο ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας, δύναται να υποβάλει γραπτό αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για να 
λάβει χρηµατοδότηση για το καθαρό κόστος στο οποίο θα υποβληθεί προκειµένου να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του.   

Η διαδικασία καθορισµού του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη και 
όταν ολοκληρωθεί θα ληφθεί σχετική απόφαση για τη διεκδίκησή του. Σηµειώνεται ότι η ΑΤΗΚ ως ο 
µεγαλύτερος παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα είναι και ο µεγαλύτερος εισφορέας στο 
ειδικό ταµείο που δύναται ο Επίτροπος να ιδρύσει για το σκοπό αυτό. 

Αγωγή εναντίον της ΑΤΗΚ.   Όπως ανέφερα στην προηγούµενη Έκθεσή µου, στις 19.7.2004 
υπογράφηκε µεταξύ της ΑΤΗΚ και ξένης εταιρείας Μνηµόνιο Συναντίληψης για δοκιµαστική 
περίοδο τριών µηνών και µε σκοπό τη σύναψη τριετούς συµφωνίας για εξασφάλιση υπηρεσιών 
δορυφορικής εκποµπής και σύνδεσης µε το διαδίκτυο από τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ στο 
δορυφορικό σταθµό. 

Στις 13.9.2004 η ΑΤΗΚ διέκοψε τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εταιρεία, λόγω του ότι η 
τελευταία δεν προσκόµισε την απαιτούµενη τραπεζική εγγύηση και η συµφωνία δεν προχώρησε. 

Η εταιρεία κίνησε αγωγή (αρ. 81/2005) στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας εναντίον της ΑΤΗΚ 
για ισχυριζόµενη παράβαση γραπτής συµφωνίας, απαιτώντας αποζηµιώσεις $14.292.007 για την 
υπολογιζόµενη απώλεια κερδών για την τριετή συµφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό 
$118.807 ως ειδικές αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που υπέστησαν. 

Σύµφωνα µε το Νοµικό Σύµβουλο της ΑΤΗΚ η αγωγή είναι αβάσιµη.  Υποβλήθηκε ανταπαίτηση για 
οφειλές της εταιρείας προς την ΑΤΗΚ ύψους $43.000 + ΦΠΑ για υπηρεσίες πριν τη διακοπή της 
συνεργασίας. 

Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της ΑΤΗΚ.  Σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου ανέφερα ότι, προτού ληφθεί σχετική απόφαση για αναβάθµιση της 
αντισεισµικής προστασίας των Γραφείων, θα πρέπει να δοθεί έκθεση/απόψεις από τον αρχικό 
µελετητή του κτιρίου για την αντισεισµική στατική επάρκεια του κτιρίου και, δεδοµένης της µεγάλης 
δαπάνης που συνεπάγεται το έργο, εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να 
λάβει υπόψη του όλα τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  Η 
έκθεση δόθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναφέρει ότι η σεισµική επάρκεια του κτιρίου είναι 
σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες κανονισµούς, και συγκεκριµένα το συντελεστή σεισµικής 
επιτάχυνσης 0,08g.  Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, ο συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης 
είναι 0,10g.  Η πρόθεση της ΑΤΗΚ είναι η αναβάθµιση του κτιρίου µε συντελεστή σεισµικής 
επιτάχυνσης 0,25g. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ηµερ. 7.12.2004, αποφάσισε όπως 
προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και την ανακαίνιση διαφόρων χώρων 
(υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
αµφιθέατρο και είσοδο), µε αρχικό προϋπολογισµό £4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος 
δεσµεύτηκε στη Βουλή ότι το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει τα £6 εκ.  Σηµειώνεται ότι έχουν 
ήδη εκτελεστεί εργασίες για κατασκευή υπόγειου µηχανοστασίου και χώρου στάθµευσης, µε 
δαπάνες ύψους περίπου £984.000.  Για την αναβάθµιση του αµφιθεάτρου έχει κατακυρωθεί η 
προσφορά ΑΤ15/2007 έναντι £1.273.339. 

Όπως πληροφορούµαι το έργο της αντισεισµικής ενίσχυσης αναµένεται να προσφοροδοτηθεί και 
ανατεθεί εντός του 2008 και η συνολική δαπάνη του θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις 
πραγµατικές αυξήσεις των κόστων της οικοδοµικής βιοµηχανίας. 
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Μέρος Β 

(α) Επενδύσεις – ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Στους λογαριασµούς του έτους 2000 
έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης στο πιο πάνω 
δορυφορικό πρόγραµµα, η οποία έγινε µέσω της θυγατρικής εταιρείας Digimed Communications 
Ltd, λόγω του ότι το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε. 

Η ΑΤΗΚ προχώρησε σε διαβουλεύσεις, µέσω της Digimed, µε τους συνεταίρους της στο 
πρόγραµµα για διεκδίκηση των δικαιωµάτων της βάσει της σχετικής συµφωνίας, οι οποίες όµως 
δεν καρποφόρησαν.  Η ΑΤΗΚ ανέθεσε διαδοχικά σε δύο ∆ικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού τη 
λήψη µέτρων εναντίον των συνεταίρων της.  Το κόστος των δικηγορικών µέχρι τις 31.12.2004 
ανήλθε σε £367.017. 

Το Μάρτιο του 2004 η εταιρεία EAST Ltd τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση, µετά από αίτηση 
του εταίρου της ΑΤΗΚ. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης 
στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η αγωγή 916/2005 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας µε την 
οποία απαιτείται το ποσό των $13.626.000. 

H εταιρεία και άλλοι εναγόµενοι ζήτησαν τη διαγραφή της αγωγής της ΑΤΗΚ, λόγω έλλειψης 
δικαιοδοσίας.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την αγωγή 
εναντίον αριθµού των εναγοµένων.  Η Digimed εφεσίβαλε την απόφαση του Επαρχιακού 
∆ικαστηρίου. 

(β) Προσφορά ΑΤ 71/95 για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου 
Λεµεσού – Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Λόγω των καθυστερήσεων από µέρους του 
εργολάβου, η ΑΤΗΚ έχει υποστεί ζηµιές ύψους £222.734.  Ύστερα από εισηγήσεις µου, η ΑΤΗΚ 
άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων, µε την 
κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση ποσών κράτησης του 
συµβολαίου.  Εξακολουθεί να παραµένει ποσό ύψους £75.424, το οποίο θα πρέπει να 
απαιτηθεί/εισπραχθεί από τον εργολάβο.   Ακολούθως συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν οι 
διαφορές των δύο µερών σε διαιτησία.  Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν µε τη διαδικασία 
διαιτησίας, η ΑΤΗΚ προχώρησε στη λήψη δικαστικών µέτρων µε την αγωγή αρ. 12034/2004 στο 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του πιο πάνω ποσού. 

Από την ΑΤΗΚ καταχωρίστηκε λεπτοµερής έκθεση απαιτήσεων, ενώ ο εργολάβος ζητά όπως 
ανασταλεί η διαδικασία και παραπεµφθούν οι διαφορές σε διαιτησία. 

6.6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος A 

Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων.  Όπως ανέφερα και στην ΄Εκθεσή µου για το έτος 2006, 
για την περίοδο από 1.5.2004 µέχρι 31.12.2004 και για το οικονοµικό έτος 2005, η Επιτροπή 
υπέβαλε στην Υπηρεσία µου για έλεγχο, πρόχειρες µη υπογεγραµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
και οι εκθέσεις  ελέγχου προς την Επιτροπή δεν έχουν ακόµη εκδοθεί. 

Για τα έτη 2006 και 2007, η Επιτροπή υπέβαλε στην Υπηρεσία µου µε µεγάλη καθυστέρηση, στις 
24.10.2008, προκαταρκτικές πρόχειρες οικονοµικές καταστάσεις µε αποτέλεσµα να µην έχει 
διεξαχθεί ο οικονοµικός έλεγχος από την Υπηρεσία µου.  

Όπως πληροφορήθηκα, αυτό οφείλεται σε ορισµένες οικονοµικές εκκρεµότητες µεταξύ της 
Επιτροπής και του Κράτους, οι οποίες προέκυψαν µε την αλλαγή στη λειτουργία της Επιτροπής 
λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1.5.2004 και τον τερµατισµό της 
κυβερνητικής χορηγίας, για τις οποίες δεν έχει αποφασιστεί ο χειρισµός και η παρουσίασή τους 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Επιτροπής. Θέση της Επιτροπής είναι ότι ορισµένες 
εκκρεµότητες αποτελούν ευθύνη του Κράτους, το οποίο θα πρέπει να αναλάβει το οικονοµικό 
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κόστος που προέκυψε. Για ορισµένες εκκρεµότητες, η Επιτροπή προχώρησε στο χειρισµό τους 
στις οικονοµικές καταστάσεις, χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Οικονοµικών ή και το Υπουργικό Συµβούλιο. Με επιστολή µου προς το Υπουργείο Οικονοµικών, 
υπέδειξα όπως τα θέµατα αυτά συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, ώστε να δοθούν σχετικές οδηγίες ως προς το χειρισµό τους, αφενός για να 
µπορέσει η Επιτροπή να τακτοποιήσει τις οικονοµικές της καταστάσεις για τα χρόνια που 
εκκρεµούν και να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από την Υπηρεσία µου και αφετέρου για να 
καταβληθούν προς το Κράτος τα οφειλόµενα από την Επιτροπή ποσά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι για τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων, 
η Επιτροπή ετοιµάζει σηµείωµα προς το Υπουργικό Συµβούλιο µέσω του Υπουργού Οικονοµικών, 
µε το οποίο θα ζητείται ο τελικός διακανονισµός των εκκρεµοτήτων. 

Οι οικονοµικές εκκρεµότητες µεταξύ της Επιτροπής και του Κράτους αφορούν στα πιο κάτω 
θέµατα:  

(α) Οφειλή προς την Κυβέρνηση ύψους £12.140.725.  Στις πρόχειρες οικονοµικές 
καταστάσεις της 31.12.2004, παρουσιάζεται ποσό £12.140.725, το οποίο οφείλεται στην 
Κυβέρνηση και αντιπροσωπεύει τη διαφορά των πραγµατικών χρηµατικών ποσών που 
µεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής κατά το 2003 και 2004 και του ετήσιου 
ελλείµµατος για τις χρήσεις των ετών που έληξαν στις 30.4.2003 και στις 30.4.2004. Στις πρόχειρες 
οικονοµικές καταστάσεις του έτους που έληξε την  31.12.2005 το ποσό παρουσιάζεται µειωµένο 
στα £9.669.182, ύστερα από αφαίρεση ποσού £2.471.543, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσά που 
καταβλήθηκαν ως χαριστική αποζηµίωση για την εθελοντική αφυπηρέτηση υπαλλήλων 
(£1.548.418) και ωροµίσθιου προσωπικού που κηρύχθηκε ως πλεονάζον (£923.125) και το οποίο 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί ευθύνη του Κράτους, χωρίς τούτο να συµφωνηθεί µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών. 

(β) Αποθεµατικό για την ανέγερση σιλό.  Στις 31.12.2005, το υπόλοιπο του Αποθεµατικού για 
ανέγερση σιλό ανερχόταν σε £9.426.578. Υπέδειξα ότι µε την αλλαγή στη λειτουργία της 
Επιτροπής από 1.5.2004, και ενόψει του ότι όχι µόνο δεν θα χρειαστεί η ανέγερση νέων σιλό αλλά 
και αυτά που υπάρχουν δεν αξιοποιούνται πλήρως, θα πρέπει να αποφασιστεί η χρήση του 
αποθεµατικού στο µέλλον, νοουµένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το 
Υπουργείο Οικονοµικών ή και το Υπουργικό Συµβούλιο. 

(γ) Αναλογιστική εκτίµηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων 
στις 31.12.2004.  Με βάση αναλογιστική εκτίµηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγηµάτων των 
Υπαλλήλων της Επιτροπής, το Σχέδιο είχε  στις 31.12.2004 αναλογιστικό έλλειµµα ύψους 
£1.932.000. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής δεν έχει αποφασίσει για τον τρόπο 
ικανοποίησης του ελλείµµατος, ούτε έχει περιληφθεί πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Επιτροπής για τα έτη 2004 και 2005. Όπως πληροφορούµαι, τούτο οφείλεται στο ότι δεν έχει 
αποφασισθεί ποιος θα επιβαρυνθεί µε το έλλειµµα αφού η Επιτροπή υποστηρίζει ότι µέρος του θα 
πρέπει να αναληφθεί από το Κράτος, το οποίο θεωρεί ως τον εργοδότη µέχρι τις 30.4.2004 καθώς 
επίσης ότι το Κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να έχει ευθύνη και µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία, 
για το έλλειµµα που αντιστοιχεί σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία 
µε το Σχέδιο της Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης. 

Μέρος Β 

Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής.  Με την ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελευθεροποίηση της αγοράς, η Επιτροπή έχει απωλέσει σηµαντικό 
µέρος της αγοράς, µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική χρήση όλων των αποθηκευτικών χώρων 
και εγκαταστάσεών της. Όπως διαπιστώθηκε υπάρχουν χώροι που δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε 
χρήσης  και έχει µειωθεί η χρήση των άλλων χώρων.  



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 584

Το θέµα της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής τέθηκε στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο,  για να ληφθούν αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην οικονοµική εκµετάλλευσή τους. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι η Επιτροπή ήδη προέβη σε ενοικίαση 
αποθηκευτικών χώρων ενώ πάγια πολιτική της είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση όλων 
των περιουσιακών της στοιχείων. 

Απασχόληση λιµενεργατών κατά την εκφόρτωση σιτηρών.  Από το Νοέµβριο του 2006 η 
Επιτροπή έχει αποδεχθεί, την απασχόληση   λιµενεργατών για την εκφόρτωση των σιτηρών της, το 
κόστος απασχόλησης των οποίων είναι σηµαντικό. Ενόψει του ότι για το χειρισµό των 
εξειδικευµένων µηχανηµάτων για την εκφόρτωση των σιτηρών, η Επιτροπή συνεχίζει να 
χρησιµοποιεί το δικό της ειδικευµένο προσωπικό, η εργοδότηση των λιµενεργατών φαίνεται να 
είναι αχρείαστη, αφού δεν εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατά την εκφόρτωση.   Εισηγήθηκα 
όπως το όλο θέµα επανεξεταστεί από την Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι η Επιτροπή είναι σε διαβούλευση µε το Νοµικό 
της Σύµβουλο για περαιτέρω ενέργειες που µπορούν να γίνουν ώστε να απαλλαχθεί  από το ψηλό 
αυτό κόστος που αναγκάζεται να επωµίζεται. 

∆ιαδικασία προσφορών.  Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1.5.2004 η Επιτροπή, µε βάση το άρθρο 10 του περί της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 
Νόµου του 2004, αρ. Ν. 143(Ι)/2004, έχει εξαιρεθεί των προνοιών των περί της Σύναψης 
Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµων του 2003 και 2004, ενώ µε βάση το  άρθρο  
5Α του Νόµου (Ν.143(Ι)/2004), η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε διαδικασίες 
που καθορίζονται µε εσωτερικούς Κανόνες, που ορίζει η Επιτροπή. Μέχρι σήµερα δεν έχουν 
ετοιµαστεί οι Κανόνες αυτοί.  Υπέδειξα ότι, για λόγους χρηστής διοίκησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα στη θέσπιση των σχετικών Κανόνων, ενόψει του γεγονότος ότι  η 
Επιτροπή προβαίνει κάθε χρόνο σε σηµαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι το θέµα βρίσκεται υπό µελέτη και σύντοµα θα 
ετοιµαστούν οι σχετικοί Κανονισµοί. 

Φόρος εισοδήµατος.   Ο περί της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόµος 143(Ι)/2004, δεν εξαιρεί την 
Επιτροπή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων και την καταβολή φόρου 
εισοδήµατος. 

Υπέδειξα ότι για την περίοδο από 1.5.2004 µέχρι 31.12.2004 και για τα επόµενα έτη, η Επιτροπή 
υποχρεούται όπως υποβάλει φορολογικές δηλώσεις στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και 
καταβάλει τυχόν οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι ο υπολογισµός του φορολογητέου εισοδήµατος 
θα γίνει µόλις συγκεκριµενοποιηθεί ο λογιστικός χειρισµός των οικονοµικών εκκρεµοτήτων µε το 
Κράτος και ολοκληρωθεί ο οικονοµικός έλεγχος των λογαριασµών. 

6.7 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα και τα έξοδα του Οργανισµού για το 2007 ανήλθαν σε £3.820.688 
και £3.818.752 , αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £3.667.434  και £3.687.528 κατά το προηγούµενο έτος, 
δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £1.936, σε σύγκριση µε έλλειµµα £20.094 το 2006.  Στα έσοδα για το 
έτος 2007 περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £3.415.094 (£3.285.065 το 2006). 

Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το οικονοµικό έτος 2007 εγκρίθηκε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 16.6.2006, από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 
15.11.2006 και ψηφίστηκε σε Νόµο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9.2.2006. 
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∆εδοµένου ότι η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 
2007, οι δαπάνες του Οργανισµού για την περίοδο 1.1 - 8.2.2007 ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Προσωπικό.  Κατά το 2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις, 23 
πάνω σε προσωρινή βάση, ένα µε συµβόλαιο και έξι έκτακτους υπαλλήλους  µε σύνολο αποδοχών 
£1.778.455, σε σύγκριση µε £1.721.632 το 2006.  Στις αποδοχές προσωπικού περιλαµβάνεται 
ποσό ύψους £340.624 το οποίο αντιπροσωπεύει τις συνεισφορές του Οργανισµού στα Ταµεία 
Συντάξεων και Προνοίας, ποσό £122.697 για συνεισφορά στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Πλεονάζοντος Προσωπικού κ.λπ., ποσό £135.538 για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ποσό 
£17.587 για υπερωρίες και επιδόµατα, καθώς και ποσό £45.540 για ασφάλιστρα και έµµεσα 
ωφελήµατα προσωπικού. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος κόστους εργοδότησης ανά υπάλληλο, 
ανέρχεται σε £26.544, σε σύγκριση µε £26.085 για το 2006. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός εργοδοτούσε 10 εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £112.928 (£102.982 
το 2006), και έκτακτο προσωπικό µε µερική απασχόληση, για τις ανάγκες για παραγωγή και 
προβολή θεατρικών έργων, µε σύνολο αποδοχών £377.958 (£385.106 το 2006). 

Πωλήσεις εισιτηρίων.  Οι πωλήσεις εισιτηρίων ανήλθαν σε 61 052, σε σύγκριση µε 51 368 το 
2006, σηµειώνοντας αύξηση ύψους 18,9%. 

Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, σε 17 Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού για το 2007, προέκυψαν υπερβάσεις ύψους £208.670, οι οποίες καλύφθηκαν, 
κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, µε µεταφορές εξοικονοµήσεων από άλλα 
Κονδύλια και από το Κονδύλι «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό». 

Επιχορήγηση ελεύθερου θεάτρου.  Στα ελεύθερα θέατρα «ΣΑΤΙΡΙΚΟ», «ΕΝΑ», «Ε.Θ.Α.Λ.» και 
«ΣΚΑΛΑ» καταβάλλεται επιχορήγηση µε βάση καθορισµένους όρους και κριτήρια.  Για το 2007 το 
ύψος της επιχορήγησης των τεσσάρων θεάτρων ήταν £141.615, £135.980, £138.410 και 
£138.193, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £142.295, £140.979, £142.600 και £133.125 το 2006, 
αντίστοιχα. 

Κυπριακό Μουσείο Θεάτρου.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού, στις 19.11.1991, αποφάσισε την ίδρυση Θεατρικού Μουσείου στη 
Λεµεσό, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λεµεσού.  Τα δύο µέρη διόρισαν ∆ιαχειριστική Επιτροπή και 
καθόρισαν την οικονοµική συµβολή των δύο φορέων σε 50% για τον καθένα, µε τη λειτουργία 
ξεχωριστού Ταµείου.  Στις 6.6.1995 υπογράφηκε σχετική συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και 
του ∆ήµου Λεµεσού, στην οποία καθορίζονταν οι υποχρεώσεις κάθε µέρους, η σύσταση και οι 
αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, ο χώρος στέγασης του Μουσείου, καθώς και το ότι ο 
έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της Επιτροπής θα γινόταν από ιδιώτες ελεγκτές ή από το 
Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. 

Ενώ στην αρχική συµφωνία αναφερόταν ως χώρος στέγασης του Μουσείου η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Λεµεσού, το Σεπτέµβριο του 1995 αυτή κρίθηκε ακατάλληλη για στέγαση του Μουσείου Θεάτρου.  
Στη συνέχεια η απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ηµερ. 25.1.2000 για στέγαση του Μουσείου 
Θεάτρου στην οικία Παυλίδη στη Λεµεσό απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, καθότι ο 
χώρος δεν ήταν δεσµευµένος από το ∆ήµο Λεµεσού. 

Κατά το 2004 δωρίστηκε στο ∆ήµο Λεµεσού το κτίριο του παλιού λιθογραφείου ΚΟΥΒΑ για τη 
δηµιουργία του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου «Πάνος Σολοµωνίδης», το οποίο θα στεγάζει και 
το Μουσείο Θεάτρου, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνονταν όλα τα απαραίτητα, έτσι ώστε αυτό να 
λειτουργήσει µέχρι το 2006.   Με βάση σχετική µελέτη που διενεργήθηκε και τα αρχικά σχέδια που 
εκπονήθηκαν για τη διαµόρφωση του πιο πάνω χώρου, υπολογίστηκε ότι το µερίδιο του 
Οργανισµού επί του συνόλου των σχετικών δαπανών θα ανέλθει στις £325.000. 
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Στις 15.9.2006 προκηρύχθηκε από το ∆ήµο Λεµεσού προσφορά για στέγαση του Θεατρικού 
Μουσείου Κύπρου και άλλων Πολιτιστικών Στεγών στο ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος 
Σολοµωνίδης», η πρώτη φάση της οποίας αφορούσε στις εργασίες αναφορικά µε τη διαµόρφωση 
του χώρου του Θεατρικού Μουσείου.  Η προσφορά κατακυρώθηκε στο χαµηλότερο 
προσφοροδότη για το συνολικό ποσό των £1,6 εκ., εκ των οποίων ποσό ύψους £1.089.000 αφορά 
στην πρώτη φάση, µε την ολοκλήρωση της οποίας θα λειτουργήσει το Θεατρικό Μουσείο, χωρίς 
όµως τα µηχανήµατα κλιµατισµού.  Παρόλο που η αρχική συµφωνία προνοούσε για οικονοµική 
συνεισφορά του  ΘΟΚ  ύψους  50%  της δαπάνης, σε πρακτικά  της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, 
ηµερ. 7.12.2006, διευκρινίζεται ότι ο ΘΟΚ δεν είναι σε θέση να συνεισφέρει πέραν του ποσού των 
£325.000, που έχει ήδη εγκριθεί για το σκοπό αυτό και του ποσού που περιλαµβάνεται στους 
ετήσιους Προϋπολογισµούς του αναφορικά µε τον εξοπλισµό και τα διαχειριστικά έξοδα του 
Μουσείου (£25.000 για το 2007).  Κατά το 2007 καταβλήθηκε  από το ΘΟΚ στο ∆ήµο Λεµεσού το 
ποσό των £74.750 για εργασίες που διενεργήθηκαν για την ανέγερση του Μουσείου, το οποίο, 
σύµφωνα µε τα πρακτικά συνάντησης της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής µε τους Αρχιτέκτονες-
Μελετητές του έργου ηµερ. 7.4.2008, αναµένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2008. 

Επισήµανα και πάλι ότι δεν φαίνεται να έγινε οποιασδήποτε µορφής ιδρυτική πράξη, η οποία να 
καθορίζει την υπόσταση του Μουσείου και τους θεσµούς λειτουργίας του, και ότι δεν έχουν 
ετοιµαστεί και ελεγχθεί οι οικονοµικές καταστάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες της συµφωνίας ηµεροµηνίας 6.6.1995. 

Ανέγερση θεάτρου και γραφείων του Οργανισµού.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή 
του αρ. 56.232, ηµερ. 31.7.2002, ενέκρινε τη χωροθέτηση του κρατικού θεάτρου στην περιοχή του 
παλαιού ΓΣΠ.  Ο Οργανισµός, τον Αύγουστο του 2002, προχώρησε στην προκήρυξη παγκύπριου 
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για την ανέγερση, στον πιο πάνω χώρο, του θεάτρου και των 
γραφείων του Οργανισµού και στις 24.1.2003 υπογράφηκε, µεταξύ του Οργανισµού και του 
επιτυχόντος αρχιτέκτονα, συµφωνία αναφορικά µε την ετοιµασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων και 
άλλων σχετικών µελετών καθώς και για την επίβλεψη του όλου έργου έναντι ποσοστού 6,6% και 
1,15% επί του ποσού της εκτιµηµένης δαπάνης για την αµοιβή του αρχιτέκτονα και των 
εξειδικευµένων συµβούλων, αντίστοιχα. 

Στις 8.3.2007 υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας και του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου, για περίοδο 33 χρόνων, για 
παραχώρηση του τεµαχίου κρατικής γης, µε τη µορφή εκµίσθωσης, στον Οργανισµό για την 
ανέγερση του θεάτρου και των γραφείων του Οργανισµού. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 66.369 ηµερ. 20.11.2007, εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό Οικονοµικών να προωθήσει την κατασκευή του κτιρίου του θεάτρου του Οργανισµού µε 
τον πιο πρόσφορο τρόπο.  Ο Υπουργός Οικονοµικών σε επιστολή του ηµερ. 23.11.2007 αναφέρει 
ότι µετά από αξιολόγηση του θέµατος κρίθηκε ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος είναι η χρηµατοδότηση 
του έργου από το κράτος και ζήτησε από τον Οργανισµό όπως προβεί στην άµεση προκήρυξη 
διεθνών προσφορών για την κατασκευή του έργου. 

Η προκήρυξη της προσφοράς για υλοποίηση του έργου έγινε στις 28.2.2008 µε τελευταία 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 9.6.2008.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, σε 
συνεδρία του ηµερ. 26.7.2008, κατακύρωσε την πιο πάνω προσφορά στο χαµηλότερο 
προσφοροδότη έναντι ποσού £12.016.846 εκ. (€20.532.000 εκ.)  πλέον ΦΠΑ. 

Αναφορικά µε την πιο πάνω διαδικασία παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Η παράγραφος της συµφωνίας ηµερ. 24.1.2003 που υπογράφηκε µεταξύ του Οργανισµού 
και του επιτυχόντος αρχιτέκτονα, στην οποία θα έπρεπε να καθορίζεται η εκτιµηµένη αξία του 
έργου µε βάση την οποία υπολογίζεται η αµοιβή του αρχιτέκτονα, δεν συµπληρώθηκε. 

Ο Οργανισµός απέστειλε επιστολή προς τον αρχιτέκτονα, ηµερ. 8.7.2005, µε την οποία τον 
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ενηµέρωνε ότι η θέση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού είναι ότι µε την υπογραφή του 
συµβολαίου για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, έγινε αποδοχή του αρχικού υπολογισµού για το κόστους 
του κτιρίου από τους Συµβούλους Επιµετρητές της Κριτικής Επιτροπής, δηλαδή £6.065.000.  Ο 
αρχιτέκτονας, σε απαντητική του επιστολή ηµερ. 24.1.2007, αναφέρει ότι η συµφωνία που 
υπογράφηκε µεταξύ του ιδίου και του Οργανισµού θα έπρεπε να διαλάµβανε ως ποσό εκτιµηµένης 
δαπάνης το ποσό των £6.065.000, ωστόσο, συγκεκριµένες πρόσθετες ανάγκες του έργου που δεν 
ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, αύξησαν το κατασκευαστικό 
κόστος κατά περίπου £1.146.000, µε τιµές του 2002, γεγονός που, κατά την άποψή του, 
δικαιολογεί και την ανάλογη αύξηση του ποσού της εκτιµηµένης δαπάνης, για σκοπούς 
υπολογισµού της αµοιβής του. 

Όπως επισήµανα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος, η παράλειψη συµπερίληψης του 
ποσού εκτιµηµένης δαπάνης στη συµφωνία που υπογράφηκε, είχε ως αποτέλεσµα να προκύψει η 
πιο πάνω διαφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του αρχιτέκτονα αναφορικά µε τη βάση 
υπολογισµού της αµοιβής του.   Λόγω της διαφωνίας αυτής, ο Οργανισµός προέβη, στις 
29.12.2007, στην υπογραφή συµπληρωµατικής συµφωνίας µε τον αρχιτέκτονα, η οποία όµως δεν 
διασφαλίζει, κατά την άποψή µου,  τα συµφέροντα του Οργανισµού, όπως επεξηγείται στην 
επόµενη παράγραφο της ΄Εκθεσής µου. 

(β)  Παρόλο που η συµπληρωµατική συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του αρχιτέκτονα 
υπογράφηκε στις 29.12.2007, σε αυτήν περιλήφθηκε όρος σύµφωνα µε τον οποίο σε περίπτωση 
που το έργο δεν προωθηθεί για προσφοροδότηση µέχρι το τέλος του µηνός ∆εκεµβρίου 2007, 
δηλαδή εντός δύο ηµερών, το ποσό της εκτιµηµένης δαπάνης του έργου  θα αναθεωρείται, µε 
συνεπακόλουθη αναθεώρηση και της αµοιβής του αρχιτέκτονα, µε βάση το δείκτη ωροµίσθιων 
οικοδοµικών επαγγελµάτων. ∆εδοµένης της ελάχιστης χρονικής προθεσµίας που δόθηκε για 
προώθηση της προσφοροδότησης του έργου, η αναθεώρηση της αµοιβής του αρχιτέκτονα κατά 
την ηµεροµηνία υπογραφής της συµπληρωµατικής σύµβασης ήταν αναµενόµενη. 

(γ) Σύµφωνα µε τον όρο 9.4 «∆ιαφοροποίηση προσφερόµενων υπηρεσιών» της πιο πάνω 
συµπληρωµατικής συµφωνίας, σε περίπτωση που το τελικό κόστος της κατασκευής του έργου 
καταλήξει να είναι πέραν του ποσού κατασκευής που αναγράφεται στο οικοδοµικό συµβόλαιο που 
υπογράφηκε µεταξύ του εργοδότη και του εργολάβου, ή σε περίπτωση που ο συµφωνηµένος 
χρόνος κατασκευής του έργου παραταθεί είτε δικαιολογηµένα είτε αδικαιολόγητα, τότε οι αµοιβές 
του αρχιτέκτονα θα ρυθµίζονται λογικά µεταξύ εργοδότη και του αρχιτέκτονα σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες της συµφωνίας.  Θεωρώ ότι ο πιο πάνω όρος δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα του 
Οργανισµού, αφού αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο περαιτέρω διεκδικήσεων από τον αρχιτέκτονα. 

Ο ΘΟΚ µε πληροφόρησε ότι η κοινή κατανόηση µεταξύ των δύο µερών είναι ότι στην περίπτωση 
που θα ζητηθούν από τον αρχιτέκτονα νέες υπηρεσίες, θα έχει το δικαίωµα να 
επαναδιαπραγµατευτεί την αµοιβή του. 

(δ) Παρατηρήθηκε ότι, στην εκτιµηµένη δαπάνη του έργου, όπως καθορίζεται στη 
συµπληρωµατική συµφωνία µεταξύ Οργανισµού και αρχιτέκτονα, περιλήφθηκε, πέραν της αρχικής 
εκτιµηµένης δαπάνης του  έργου ύψους £6.065.000,  ποσό ύψους £953.000 για συµπληρωµατικές 
εργασίες συνολικού εµβαδού 2.395 τ.µ που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, µηχανοστάσιο (800 
τ.µ), κεντρική σκηνή (600 τ.µ) και καµαρίνια (170 τ.µ).  Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσο οι πιο 
πάνω χώροι είναι απολύτως απαραίτητοι, και αν είναι, για τους λόγους για τους οποίους δεν 
συµπεριλήφθηκαν στα αρχικά σχέδια του έργου, καθώς επίσης τον τρόπο που προέκυψαν αυτές 
οι πρόσθετες ανάγκες, αφού στους φακέλους του Οργανισµού δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε 
αλληλογραφία που να διαλαµβάνει οδηγίες για αλλαγές στα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια. 

(ε) Σύµφωνα µε την συµπληρωµατική συµφωνία µεταξύ Οργανισµού και αρχιτέκτονα, η τελική 
εκτιµηµένη δαπάνη του έργου αναπροσαρµόσθηκε µε βάση τον υπολογιζόµενο δείκτη ωροµίσθιων 
οικοδοµικών επαγγελµάτων που ίσχυε κατά τον ∆εκέµβριο του 2007 και ανήλθε στις £7.940.000.  
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Με βάση τα πιο πάνω, η συνολική αµοιβή του αρχιτέκτονα και των συµβούλων ανήλθε στις 
£615.350 πλέον ΦΠΑ.   (£7.940.000  επί 7,75%).  Παρατήρησα ότι, µε βάση τον πραγµατικό δείκτη 
ωροµίσθιων οικοδοµικών επαγγελµάτων που ίσχυε κατά τον ∆εκέµβριο του 2007, η εκτιµηµένη 
αξία του έργου θα έπρεπε να ήταν £7.775.094 και ως εκ τούτου η αµοιβή του αρχιτέκτονα και των 
συµβούλων θα πρέπει να µειωθεί στις £602.570.   

Επισήµανα επίσης ότι, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος των εργασιών του 
αρχιτέκτονα και των συµβούλων συνολικής αξίας £272.250, εκτελέστηκε και τιµολογήθηκε από τον 
αρχιτέκτονα κατά τα έτη 2003-2005, κατά την άποψή µου οποιαδήποτε  αναπροσαρµογή στην 
αµοιβή του αρχιτέκτονα, δεν θα έπρεπε να γίνει  για το σύνολο των εργασιών αλλά µόνο για το 
ποσοστό που αφορά σε εργασίες που βρίσκονταν σε εκκρεµότητα κατά την ηµεροµηνία 
υπογραφής της συµπληρωµατικής συµφωνίας. 

Ο ΘΟΚ µε πληροφόρησε ότι έχει προωθηθεί νέα συµφωνία µε τον αρχιτέκτονα. 

(στ) Η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του έργου οδήγησε σε 
διπλασιασµό της δαπάνης του έργου από £6.065.000 εκ. που είχε αρχικά προϋπολογιστεί σε 
£12.016.846 εκ. (€20.532.000 εκ.). 

(ζ) Η ζήτηση των προσφορών για το πιο πάνω έργο δηµοσιεύτηκε στον τύπο  χωρίς να έχουν 
κοινοποιηθεί τα έγγραφα προσφορών στην Υπηρεσία µου για τυχόν απόψεις/ παρατηρήσεις 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 
(Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισµών του 2004 (Κ.∆.Π. 492/2004, 
Κανονισµός 8).  Λόγω της παράλειψης αυτής η Υπηρεσία µου δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα 
έγγραφα προσφορών και την εκτίµηση κόστους πριν την υποβολή των προσφορών.  Επιπλέον, 
έγινε και κατακύρωση χωρίς να κληθεί ο Γενικός Ελεγκτής να παραστεί στις συνεδρίες των 
αρµόδιων οργάνων του Οργανισµού µε βάση τον Κανονισµό 4 της Κ.∆.Π. 492/2004.  Λόγω αυτής 
της παράλειψης η Υπηρεσία µου στερήθηκε το δικαίωµα να µελετήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών και να εκφράσει τυχόν απόψεις της στις συνεδρίες των αρµόδιων οργάνων. 

Ο ΘΟΚ µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες όπως σε επόµενες συνεδρίες της επιτροπής 
παρακολούθησης του έργου προσκαλείται εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µου. 

Αναλογιστική µελέτη.  Σύµφωνα µε αναλογιστική εκτίµηση του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων των υπαλλήλων του Οργανισµού, το έλλειµµα του Σχεδίου στις 31.12.2005 σε 
σχέση µε προϋπηρεσία, ανερχόταν σε £2.510.000 και το ποσό ετήσιας συνεισφοράς για 
µελλοντική εκτίµηση καθορίστηκε στο 29% των µισθών.  Ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω 
υποχρέωσης αναγνωρίστηκε στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2006 και η οφειλή προς το 
Σχέδιο θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις, µέσω των ετήσιων Προϋπολογισµών του 
Οργανισµού για τα έτη 2009 µέχρι 2013. 

Η εισφορά του Οργανισµού για το έτος 2007, µε βάση το ποσοστό ετήσιας συνεισφοράς για 
µελλοντική εκτίµηση ύψους 29% των µισθών ήταν £154.361.   Κατά το 2007 ο Οργανισµός 
κατέβαλε στο Σχέδιο  επιπλέον ποσό ύψους £150.939 για κάλυψη µέρους του αναλογιστικού 
ελλείµµατος. Επίσης  το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του προς τη  Γενική ∆ιευθύντρια του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ηµερ. 5.12.2007, ενέκρινε τη χρησιµοποίηση του 
αποθεµατικού που προέκυψε από την κρατική χορηγία προηγούµενων ετών που δεν 
χρησιµοποιήθηκε, ύψους £603.360, για κάλυψη του ελλείµµατος του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων των υπαλλήλων του Οργανισµού, µε αποτέλεσµα αυτό να µειωθεί στις £1.755.701 
κατά την 31.12.2007. 

∆ιαπίστωσα επίσης ότι οι συνεισφορές του Οργανισµού στο Σχέδιο Συντάξεων δεν κατατίθενται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, όπως προνοείται στο άρθρο 42(2) των σχετικών Κανονισµών, και ως 
εκ τούτου, οι συντάξεις πληρώνονται από το ταµείο του Οργανισµού. 
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Πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι στο τέλος του έτους δεν 
έγινε φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και του τεχνικού εξοπλισµού του 
Οργανισµού. 

Μέρος Β 

Υπερβάσεις. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις 
ύψους £31.605 και £17.546 στο Κονδύλι Εξόδων «Παραγωγή και Προβολή Θεατρικών Έργων» 
των Προϋπολογισµών του 2000 και 2002, αντίστοιχα, καθώς και υπέρβαση ύψους £3.191 στο 
Κονδύλι «Αγορά Εξοπλισµού» του Προϋπολογισµού του 2003, για την κάλυψη των οποίων ο 
Οργανισµός κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονοµικών συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό.  Το 
Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του ηµερ. 1.8.2007, ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι επειδή ο 
συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός που ετοιµάστηκε αφορά σε έτη που έχουν λήξει, απαιτείται η 
ψήφιση Τροποποιητικού Προϋπολογισµού και το θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

6.8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2005, 2006 και 2007.  Μέχρι την ηµεροµηνία 
έναρξης της ετοιµασίας της Έκθεσής µου δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου οι οικονοµικές 
καταστάσεις για το έτος 2007, µε αποτέλεσµα να µη διενεργηθεί ο ετήσιος έλεγχος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 26(1) του περί Οργανισµού Νεολαίας Νόµου αρ. 33(Ι) του 1994, ενώ  οι οικονοµικές 
καταστάσεις του Οργανισµού για τα έτη 2005 και 2006 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου 
καθυστερηµένα στις 2.11.2007 και 22.11.2007, αντίστοιχα.  Η µη έγκαιρη υποβολή των 
οικονοµικών καταστάσεων µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τη λήψη διορθωτικών και άλλων µέτρων 
σχετικά µε τις οποιεσδήποτε αδυναµίες ή κενά που τυχόν θα παρατηρηθούν  και αποστερεί τόσο 
τη Βουλή όσο και τους πολίτες από το δικαίωµα ενηµέρωσης για τα πεπραγµένα του Οργανισµού. 

Αποτελέσµατα των ετών 2005 και 2006. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ήταν £3.045.367 για το 2006 σε σύγκριση µε £2.800.480 
για το 2005 (£1.962.767 για το 2004). Στα έσοδα του Οργανισµού περιλαµβάνεται κρατική χορηγία 
ύψους £2.590.982 για το 2006 (£2.490.982 για το 2005 και £1.500.000 για το 2004).  Το ποσό που 
παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος 
«Νεολαία», ανήλθε στις £281.726  για το 2006 και στις £255.919 για το 2005 (£398.281 για το 
2004 ).  Επίσης, περιλαµβάνονται έσοδα ύψους £80.639 και £40.680 από την «Κάρτα Νέων»  για 
τα έτη 2006 και 2005, αντίστοιχα (£58.793 για το 2004).  

(β) Έξοδα.  Τα συνολικά έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £2.339.798 για το 2006 σε 
σύγκριση µε £2.509.889 για το 2005 (£2.103.463 για το 2004 ).  Στα έξοδα δεν περιλαµβάνονται οι 
απολαβές των µόνιµων δηµόσιων υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στον Οργανισµό. 

«Κάρτα Νέων».  Το Υπουργικό Συµβούλιο ανέθεσε στις 28.11.1995 τη διαχείριση του θεσµού της 
«Κάρτας Νέων» στον Οργανισµό Νεολαίας και από το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005, ο Οργανισµός 
ανέλαβε την έκδοση και διανοµή της Φοιτητικής Ταυτότητας η οποία θεσµοθετήθηκε µε απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 5.5.2004 και  είναι συνδεδεµένη µε την Κάρτα Νέων.  

Τα έσοδα που προέκυψαν από τη διαχείριση της «Κάρτας Νέων» κατά το 2006, ανήλθαν σε 
£80.638 σε σύγκριση µε £40.680 το 2005 (£58.793 για το 2004), δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 
ύψους £39.958. Τα σχετικά έξοδα του Οργανισµού για το 2006 ανήλθαν σε £18.851 σε σύγκριση 
µε £126.024 το 2005 (£55.122 για το 2004 ). 

Προσωπικό.  Στους Προϋπολογισµούς του Οργανισµού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 
προβλέπονται 19 οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι 12 είχαν πληρωθεί µε σύµβαση το 2004 και 
το 2005.  Από αυτές 4 κενώθηκαν το 2006 µε αποτέλεσµα στις 31.12.2006 να είναι 
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συµπληρωµένες µόνο οι 8.  Το σύνολο των απολαβών των ατόµων που κατείχαν τις πιο πάνω 
θέσεις ανήλθε σε  £199.123 για το 2006 και £205.591 για το 2005 αντίστοιχα, σε σύγκριση µε 
£200.179 το 2004, για 12 θέσεις.  

Προϋπολογισµός.  Οι Προϋπολογισµοί του Οργανισµού για τα οικονοµικά έτη 2004, 2005 και 
2006 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 8.10.2003, 3.12.2004 και 
2.11.2005, από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 22.10.2003, 16.2.2005 και 9.11.2005 και 
ψηφίστηκαν σε Νόµο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, µε σχετική δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 19.12.2003, 22.4.2005 και 24.2.2006, αντίστοιχα.   ∆εδοµένου ότι 
η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2005, οι δαπάνες 
του Οργανισµού για την περίοδο 1.3-21.4.2005 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Παρόλο που η πρόνοια για κρατική χορηγία στους εγκεκριµένους Προϋπολογισµούς του 
Οργανισµού Νεολαίας ανέρχεται σε £2.590.982 για το έτος 2006, £2.490.982 για το έτος 2005 και 
σε £2.729.686 για το έτος 2004, τα αντίστοιχα ποσά στους Προϋπολογισµούς του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ήταν µόνο £2.490.982 για το 2006, £1.500.000 για το 2005 και 
1.500.000 για το 2004. Η κρατική χορηγία που καταβλήθηκε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως στον Οργανισµό για τα έτη 2005 και 2006 αυξήθηκε, κατόπιν εγκρίσεων του 
Υπουργού Οικονοµικών ηµερ. 7.3.2005 και 27.10.2005, ώστε να συνάδει µε την πρόνοια που 
περιλήφθηκε στους Προϋπολογισµούς του Οργανισµού.  Το πλεόνασµα που προέκυψε µετά την 
κάλυψη των πραγµατικών εξόδων του Οργανισµού συνέτεινε στη µείωση του πιστωτικού 
υπολοίπου του Ειδικού Ταµείου του Οργανισµού στο Γενικό Λογιστήριο, από £1.199.819 στις 
31.12.2004 σε £996.623 και £637.542 στις 31.12.2005 και 31.12.2006, αντίστοιχα.  

Παρατήρησα ότι κατά το 2005, χρησιµοποιήθηκαν περισσεύµατα τα οποία προέκυψαν από 
ορισµένα άρθρα του Προϋπολογισµού, για την κάλυψη ελλειµµάτων άλλων άρθρων, χωρίς να 
ζητηθεί η απαιτούµενη, από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Νεολαίας 
Νόµου, έγκριση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 

∆ίδακτρα Καλοκαιρινού σχολείου του Πολυκέντρου Νεολαίας στην Εκάλη. Κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του καλοκαιρινού σχολείου, από τις 21 Ιουνίου µέχρι τις 29 Ιουλίου 2005, εισπράχθηκε, 
προκαταβολικά, από το Πολυκέντρο Νεολαίας ποσό ύψους £4.600.  Οι πιο πάνω εισπράξεις 
παραδόθηκαν στο Λογιστήριο του Οργανισµού στις 4.7.2005 έναντι απόδειξης είσπραξης για ποσό 
£4.540, δηλαδή µικρότερο των εισπράξεων κατά £60.  Όπως διαπιστώθηκε από την Επιθεωρήτρια 
Λογαριασµών του Οργανισµού περίπου ένα χρόνο αργότερα, οι υπό αναφορά εισπράξεις δεν 
κατατέθηκαν στα έσοδα του Οργανισµού αλλά βρίσκονταν, όπως προέκυψε, στην κατοχή του 
προηγούµενου Λογιστικού Λειτουργού ο οποίος ήταν τότε τοποθετηµένος στον Οργανισµό.  Η 
κατάθεση του ποσού των  £4.540 έγινε τελικά στις 24.7.2006 ενώ το Γενικό Λογιστήριο της 
∆ηµοκρατίας διεξήγαγε σχετική έρευνα, µε βάση την οποία έγινε επίπληξη στον υπό αναφορά 
Λογιστικό Λειτουργό. 

Επαρχιακοί Επόπτες Κέντρων Νεότητας. Οι τέσσερις επαρχιακοί επόπτες των Κέντρων 
Νεότητας προσλήφθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 16.7.2004, µε διετή 
ανανεώσιµα συµβόλαια. Στην προκήρυξη των θέσεων και συνεπώς στους όρους υπηρεσίας 
αναφέρεται ότι η αντιµισθία για τις υπηρεσίες τους θα ανέρχεται στις £600 το µήνα, κατ’ αποκοπή, 
έναντι σχετικού τιµολογίου, και επιπρόσθετα θα τους καταβάλλεται επίδοµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ύψους 11,6%. Παρατήρησα ότι δεν υπογράφηκαν συµβόλαια εργοδότησης µεταξύ 
του Οργανισµού και των επαρχιακών εποπτών αλλά απλώς στάληκαν σε αυτούς οι όροι 
υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχθηκαν γραπτώς, καθώς επίσης ότι το ποσοστό που 
καταβαλλόταν για Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κατά το 2005 ανήλθε σε 12,3%. Επισήµανα επίσης ότι 
κατά το 2006 δεν καταβλήθηκε στους επαρχιακούς επόπτες κανένα επίδοµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων όπως προβλεπόταν στην προκήρυξη των θέσεων και στους όρους υπηρεσίας τους, 
ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε συνεδρία του ηµερ. 19.12.2005, αποφάσισε όπως καταβληθεί, το 
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∆εκέµβριο του 2005, στους επόπτες, φιλοδώρηµα σε αναλογία 2/3 του µισθού τους, το οποίο δεν 
προβλεπόταν ούτε στην προκήρυξη των θέσεων ούτε στους όρους υπηρεσίας τους. 

΄Οπως πληροφορήθηκα, η απασχόληση των επαρχιακών εποπτών των Κέντρων Νεολαίας 
τερµατίστηκε τον Ιούλιο του 2007. 

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η 
υπεύθυνη µονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 
επέλεξε την 1.3.2005, την πρόταση του Οργανισµού µε τίτλο «∆ίκτυο Προώθησης της Νεανικής 
Απασχολησιµότητας», για συγχρηµατοδότηση, κατά 50%, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
και κατά 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Επισήµανα ότι, παρόλο που στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού για το 2005, συµπεριλήφθηκε 
πρόνοια για υλοποίηση του προγράµµατος ύψους £35.575, δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε 
δαπάνη, ενώ στον Προϋπολογισµό για το 2006 συµπεριλήφθηκε πρόνοια ύψους £185.000 και 
δαπανήθηκε µόνο ποσό ύψους £33.824 ή ποσοστό18,28%. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το χαµηλό ποσοστό υλοποίησης του 
Προϋπολογισµού κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος οφείλεται κυρίως στις 
καινούργιες και άγνωστες για τα δεδοµένα του Οργανισµού διαδικασίες που εφαρµόζουν τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για τα επόµενα χρόνια η υλοποίηση ήταν 
πλήρης. 

Επίσης ο Οργανισµός προέβη, την 1.3.2006, στην κατακύρωση προσφοράς για τη διαχείριση και 
εσωτερική αξιολόγηση του πιο πάνω έργου για το συνολικό ποσό των £14.000. 

Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε επιστολή της ηµερ. 10.10.2006, ενηµέρωσε τον 
Οργανισµό ότι, λόγω αδυναµιών που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία προσφοροδότησης, δεν είναι 
δυνατή η πιστοποίηση της συµβατότητας της διαδικασίας της πιο πάνω σύµβασης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, ενόψει της οποίας η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου δεν ενέκρινε τη 
συγχρηµατοδότηση της υπό αναφορά δαπάνης, για την οποία θα επιβαρυνθεί αποκλειστικά ο 
Οργανισµός. 

Επίσης, όπως διαπίστωσα, στο άρθρο 11 της συµφωνίας που υπογράφηκε µε τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη, η αµοιβή της εταιρείας σε σχέση µε τις υπηρεσίες τεχνοοικονοµικής διαχείρισης 
καθορίζεται στις £12.500, παρόλο που η προσφορά είχε κατακυρωθεί στην εν λόγω  εταιρεία για 
ποσό ύψους £10.000, ενώ στα τιµολόγια που εκδίδονται από την εταιρεία, για την παροχή των 
υπηρεσιών που προσφέρει στον Οργανισµό, δεν χρεώνεται Φ.Π.Α αφού, όπως διαπίστωσα, η 
εταιρεία δεν είναι εγγεγραµµένη, ως όφειλε, στο Μητρώο Φ.Π.Α.  

Προσφορά 5/2005 «∆ιαφήµιση και προβολή του Πολυκέντρου Νεολαίας στην Εκάλη».  Η πιο 
πάνω προσφορά, εκτιµηµένης αξίας £28.000 (συµπ. ΦΠΑ), προκηρύχθηκε µε ανοικτή διαδικασία 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµερ. 21.11.2005, αποφάσισε την κατακύρωση της 
προσφοράς. 

Παρατήρησα ότι η  σχετική συµφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 9.2.2006, δεν αναφέρει την 
περίοδο στην οποία θα διεξαχθεί η διαφηµιστική καµπάνια και η προβολή του Πολυκέντρου 
Νεολαίας, ενώ   στις 13.12.2005, δηλαδή πριν την υπογραφή της συµφωνίας και γνωστοποίηση 
της ανάθεσης της προσφοράς,  υποβλήθηκε στον Οργανισµό τιµολόγιο από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη ύψους £28.000, το οποίο εξοφλήθηκε µε επιταγή στις 15.12.2005. 

Προσφορά 9/05 για την Αποκατάσταση/Αναβάθµιση ∆ιατηρητέας Οικοδοµής και 
∆ιαµόρφωση Εσωτερικού χώρου για το Κέντρο Πληροφόρησης/Επικοινωνίας νέων στην 
Λεµεσό.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, σε συνεδρία του ηµερ. 17.12.2003, 
αποφάσισε όπως αποδεχθεί την πρόταση του ∆ήµου Λεµεσού για τη δηµιουργία Κέντρου 
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Πληροφόρησης, στα πλαίσια της αναβάθµισης του χώρου της παλιάς ∆ηµοτικής Αγοράς Λεµεσού 
από το ∆ήµο. 

Η σχετική σύµβαση µίσθωσης, µεταξύ του ∆ήµου Λεµεσού και του Οργανισµού, υπογράφηκε στις 
2.12.2004 και αφορά περίοδο 20 χρόνων µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµα 20 χρόνια. 

Η προκήρυξη της προσφοράς  για τις οικοδοµικές εργασίες έγινε µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 22.7.2005, και ως τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
καθορίστηκε η 16.9.2005. 

Τα έγγραφα των προσφορών προµηθεύτηκαν τέσσερεις εργολάβοι εκ των οποίων δύο υπέβαλαν 
προσφορές για το ποσό των £305.620 + ΦΠΑ και £324.597 + ΦΠΑ, αντίστοιχα. 

Η αξιολόγηση της προσφοράς έγινε από τους Συµβούλους Επιµετρητές Ποσοτήτων και 
υιοθετήθηκε από την αρχιτέκτονα του έργου, µε επιστολή της προς τον Οργανισµό ηµερ. 
27.9.2005. 

Η προσφορά κατακυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 24.10.2005, στο 
φθηνότερο προσφοροδότη για το ποσό των £305.620 + ΦΠΑ, ο οποίος, στη συνέχεια 
παραχώρησε επιπρόσθετη έκπτωση ύψους £10.000 πάνω στο ποσό που αναφέρεται στο 
συµβόλαιο. 

Σε σχέση µε την πιο πάνω προσφορά παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, σε συνεδρία του ηµερ. 10.3.2004 αποφάσισε 
όπως καλέσει σε διαπραγµατεύσεις την αρχιτέκτονα, στην οποία ο ∆ήµος Λεµεσού ανέθεσε το 
έργο, για να διερευνηθεί το ενδεχόµενο συνεργασίας µαζί της.  Πριν ωστόσο διεξαχθεί 
διαπραγµάτευση και ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το θέµα, σε σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στις 24.3.2004 µεταξύ εκπροσώπων του ∆ήµου Λεµεσού και του Οργανισµού, 
οι εκπρόσωποι του Οργανισµού ανέφεραν ότι δόθηκε έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως 
χρησιµοποιηθούν από τον Οργανισµό οι υπηρεσίες των υφιστάµενων συµβούλων του έργου, 
βάσει του συµφωνητικού εγγράφου που υπέγραψαν µε το ∆ήµο Λεµεσού.   Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, ενέκρινε στις 17.10.2005, την υπογραφή συµβολαίου µε την αρχιτέκτονα του έργου, 
ωστόσο, το υπό αναφορά συµβόλαιο φέρει ηµεροµηνία το Μάρτιο του 2004, ενώ η πρώτη 
πληρωµή στην αρχιτέκτονα, ύψους £8.915, διενεργήθηκε στις 23.12.2004. 

(β) Η προκήρυξη δεν δηµοσιεύθηκε, εκτός από την Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και σε 
τουλάχιστον µια εφηµερίδα του εγχώριου τύπου, σύµφωνα µε το   άρθρο 52 του Ν.101(Ι)/2003.   

(γ) ∆εν έγιναν οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό 8(1) των περί της Σύναψης Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)(Oργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισµών του 
2004 (Κ.∆.Π.492/2004), κοινοποιήσεις των αντίγραφων της προκήρυξης µαζί µε τα έγγραφα των 
προσφορών, συνοδευµένα µε αντικειµενική εκτίµηση κόστους η οποία να υποστηρίζεται από 
αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, στην Αρµόδια Αρχή και στην Υπηρεσία µου. 

(δ) Παρατήρησα απόκλιση προς τα πάνω ύψους £82.235 ή ποσοστό 30,5% µεταξύ του 
εκτιµηµένου κόστους της δαπάνης που διενεργήθηκε από τους συµβούλους, και του ποσού 
κατακύρωσης της προσφοράς.  Το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από τις 22.7.2005, 
ηµεροµηνία προκήρυξης της προσφοράς, µέχρι τις 16.9.2005, τελευταία ηµέρα υποβολής των 
προσφορών, δεν δικαιολογεί, κατά την άποψή µου, τόσο σηµαντική διαφοροποίηση της τιµής. 

(ε) ∆εν υπάρχει απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που να διορίζει τους επιµετρητές 
ποσοτήτων µαζί µε την αρχιτέκτονα ως αρµόδιους για την αξιολόγηση των προσφορών. Όπως µου 
αναφέρθηκε, ο Οργανισµός θεώρησε ότι ο διορισµός έγινε έµµεσα µετά την υιοθέτηση από τον 
Οργανισµό του συµφωνητικού εγγράφου το οποίο υπογράφηκε µεταξύ των συµβούλων και του 
∆ήµου Λεµεσού, το οποίο καθόριζε τις υπηρεσίες των συµβούλων και µε την έγκριση, από το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο, των εγγράφων του διαγωνισµού στα οποία αναφέρονται και οι σύµβουλοι 
του έργου. 

(στ) ∆εν υπάρχει απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία να δίνεται αρµοδιότητα στην 
αρχιτέκτονα να προβεί σε διαπραγµάτευση µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη. 

∆ηµιουργία Χώρου Φεστιβάλ Νέων στη Τάφρο της Πύλης Αµµοχώστου.  Το Τµήµα 
Αρχαιοτήτων έχει παραχωρήσει στο ∆ήµο Λευκωσίας το δικαίωµα χρήσης του χώρου της Τάφρου 
της Πύλης Αµµοχώστου ως πάρκο. 

Ο Οργανισµός Νεολαίας το 2004, µετά από έγκριση του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, άρχισε εργασίες 
στην Τάφρο της Πύλης Αµµοχώστου για τη δηµιουργία Χώρου Φεστιβάλ Νέων, µε σκοπό την 
προώθηση της πρωτοβουλίας των νέων ανθρώπων για διοργάνωση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

Παρατήρησα ότι, παρόλο που για το σκοπό αυτό δαπανήθηκαν, κατά το 2004 και 2005, τα ποσά 
των £39.760 και £35.140, αντίστοιχα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι εργασίες για τη 
διαµόρφωση του χώρου ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2005, εξακολουθεί να εκκρεµεί η ετοιµασία 
συµφωνίας, µεταξύ του Οργανισµού Νεολαίας και του ∆ήµου Λευκωσίας (και ενδεχοµένως του 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων), η οποία να διευκρινίζει επίσηµα τους όρους παραχώρησης της χρήσης 
του υπό αναφορά χώρου. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ήδη γίνει συναντήσεις µε 
το ∆ήµο Λευκωσίας για συζήτηση του θέµατος και ετοιµασία σχετικής συµφωνίας. 

Κανονισµοί.  Ο περί Οργανισµού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007 (Ν.151(Ι)/2007) και 
οι περί Οργανισµού Νεολαίας (∆ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµοί 
(Κ.∆.Π.513/2007) δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 16.11.2007 και 
στις 30.11.2007 αντίστοιχα. 

Επίσης, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 4.4.2007, ορίστηκε Υπουργική 
Επιτροπή στην οποία ανατέθηκε, µεταξύ άλλων, όπως εισηγηθεί το Υπουργείο το οποίο θα είναι 
αρµόδιο για τον Οργανισµό Νεολαίας. Η εν λόγω Επιτροπή συνήλθε στις 17.5.2007 και 4.6.2007 
και εισηγήθηκε όπως ο Οργανισµός Νεολαίας υπαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 
Εισηγήθηκε επίσης, όπως η µεταφορά της αρµοδιότητας από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως στο  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού εφαρµοστεί από την 1.1.2008, ώστε να 
γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές στους Προϋπολογισµούς των δύο Υπουργείων.  Η εισήγηση 
αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 24.10.2007, και για ρύθµιση 
του θέµατος κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση ο περί Οργανισµού Νεολαίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόµος του 2007 (Ν.158(Ι)/2007), ο οποίος δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 7.12.2007.  

6.9 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων.  Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Κύπρου δεν 
υπέβαλε µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις για το 
2007.  Τα οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν έχουν εξαχθεί από προσχέδιο των οικονοµικών 
καταστάσεων του Πρακτορείου για το έτος 2007. 

(β) Αποτελέσµατα έτους. Σύµφωνα µε το προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσιάζεται έλλειµµα ύψους £193.353 σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £164.899 το 2006 που 
προέκυψε κατόπιν αναπροσαρµογής των συγκριτικών λογαριασµών του 2006 µε τη συµπερίληψη 
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του κόστους τόκων προηγούµενης υπηρεσίας ύψους £40.400 για το έτος 2006, που αφορά σε 
συνταξιοδοτικά ωφελήµατα. 

(γ) Κρατική ενίσχυση. Κατά τη διάρκεια του έτους η κρατική ενίσχυση που παραχωρήθηκε στο 
Πρακτορείο ανήλθε στις £695.249, ενώ η αντίστοιχη για το 2006 ήταν £626.496 δηλαδή αυξήθηκε 
κατά £68.753. Η συνολική εγκεκριµένη πρόνοια για χορηγία προς το Πρακτορείο στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό για το 2007, ήταν £984.730, ενώ στον Προϋπολογισµό του Πρακτορείου η 
εγκεκριµένη πρόνοια για κρατική ενίσχυση ανερχόταν σε £1.134.830. 

(δ) Έσοδα. Τα έσοδα ανήλθαν σε £828.696, σε σύγκριση µε £754.290 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £74.406 ή ποσοστό 9,86%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 
κρατικής ενίσχυσης κατά £68.753.  Όπως προκύπτει, η ικανότητα του Πρακτορείου να συνεχίσει 
ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα εξαρτάται από τη συνέχιση της οικονοµικής υποστήριξης που 
παρέχεται από την Κυβέρνηση αφού αποτελεί το 83,9% του συνόλου των εσόδων του. 

(ε) Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.022.049, σε σύγκριση µε £919.189 το 2006.  Η αύξηση των 
εξόδων ύψους £102.860 ή 11,19% οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες δαπάνες για τις αποδοχές 
προσωπικού. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πρακτορείου στις 11.7.2006 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
στις 26.7.2006. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµικών, ετοιµάστηκε 
αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός, ο οποίος και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 
31.10.2006 και εγκρίθηκε  από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007. Κατατέθηκε στη Βουλή 
στις 12.3.2007, ενώ σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 
Προϋπολογισµών) Νόµο έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή µέχρι τις 30.9.2006, ψηφίστηκε σε 
Νόµο στις 29.3.2007 και δηµοσιεύτηκε στις 5.4.2007 (Νόµος 29(ΙΙ)/2007). Η Βουλή ενέκρινε 
δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2007, ενώ κατά την περίοδο 1.3.2007 
µέχρι 4.4.2007, για την οποία δεν υπήρχε νοµοθετική κάλυψη, έγιναν πληρωµές πέραν της 
µισθοδοσίας του Μαρτίου, η οποία καταβλήθηκε µετά από έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Πρακτορείου µε πληροφόρησε ότι πέραν της µισθοδοσίας, 
εκδόθηκαν και εξαργυρώθηκαν κάποιες επιταγές οι οποίες αφορούσαν προκαταβολή σε µέλη του 
προσωπικού για απαραίτητα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. 

(β) Υλοποίηση Προϋπολογισµού. Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός για το 2007 προέβλεπε 
συνολικές δαπάνες ύψους £1.290.390, ενώ οι αντίστοιχες πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε 
£794.132, δηλαδή ο Προϋπολογισµός υλοποιήθηκε σε ποσοστό 61,54% µόνο, κυρίως λόγω µη 
υλοποίησης των προνοιών σχετικών µε τη νέα οργανωτική δοµή και αναβάθµιση των θέσεων του 
Πρακτορείου. 

Προσωπικό.  Στις 31.12.2007 το Πρακτορείο εργοδοτούσε 18 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις 
έναντι 39 εγκεκριµένων οργανικών θέσεων (µία νέα θέση λογιστικού λειτουργού 1ης τάξης 
δηµιουργήθηκε το 2007), 10 έκτακτους συνεργάτες και 2 πάνω σε ωροµίσθια βάση (16 
υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις, 10 έκτακτους συνεργάτες και 2 ωροµίσθιους στις 31.12.2006), µε 
σύνολο αποδοχών £521.635, σε σύγκριση µε £465.100 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 
£56.535 ή 12,16%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη συµπλήρωση τριών θέσεων Βοηθού 
Αρχισυντάκτη την 1.5.2007 (δύο διορισµοί και µία προαγωγή) καθώς επίσης στην αύξηση των 
δαπανών για εργοδοτικές εισφορές, τιµαριθµικό επίδοµα και ετήσιες προσαυξήσεις. Στις αποδοχές 
προσωπικού περιλαµβάνονται δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση και επίδοµα βάρδιας που 
κατά το 2007 ανήλθαν στις £18.046 (£20.236 το 2006) και £14.453 (£12.242 το 2006) αντίστοιχα.  
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∆ιαφηµίσεις. Κατά το 2007 το Πρακτορείο σύναψε συµφωνίες µε διάφορες εταιρείες για την 
προσφορά υπηρεσιών διαφήµισης µέσω της ιστοσελίδας του, µε εικόνα σύνδεσης/παραποµπής 
στην ιστοσελίδα των εταιρειών έναντι ετήσιας συνδροµής, που κατά το 2007 ανήλθε συνολικά σε 
£2.593 (£2.200 το 2006). Παρατήρησα ότι το αντικείµενο/περιεχόµενο της συνεργασίας που 
ανέπτυξε το Πρακτορείο µε τις πιο πάνω εταιρείες δεν φαίνεται να εµπίπτει στο πνεύµα της 
αποστολής του για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας ενηµέρωσης αλλά αφορά σε άλλες εµπορικές 
δραστηριότητες, για τις οποίες, µε βάση το άρθρο 12(1Α) των περί Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων Νόµων, θα έπρεπε να τηρούνται χωριστοί λογαριασµοί. Μετά από ανάλογη επισήµανση 
στην Έκθεσή µου για το 2006, το Πρακτορείο απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και αυτό 
στο Υπουργείο Οικονοµικών ζητώντας κατευθυντήριες γραµµές για την ορθή δηµιουργία και 
τήρηση χωριστών λογαριασµών. Όπως πληροφορήθηκα σχετική επί του θέµατος σύσκεψη 
πραγµατοποιήθηκε στις 27.6.2008 στο Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας, όπου και 
αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των δραστηριοτήτων που αφορούν 
στην παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας ενηµέρωσης και των εµπορικών δραστηριοτήτων, τόσο 
στον Προϋπολογισµό όσο και στις οικονοµικές καταστάσεις του Πρακτορείου. ΄Οπως 
αντιλαµβάνοµαι η κατάρτιση του Προϋπολογισµού στη νέα αναθεωρηµένη του δοµή, θα 
αποτελέσει τη βάση για ετοιµασία και των κατάλληλων οικονοµικών καταστάσεων στο µέλλον. 

Τηλεφωνικό σύστηµα. Το Μάρτιο του 2008 σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση στα τηλεφωνικά τέλη 
ύψους €3.430 για διεθνείς κλήσεις από το κεντρικό τηλεφωνικό σύστηµα του Πρακτορείου (έναντι 
€42 του συνήθους ύψους των µηνιαίων διεθνών κλήσεων). Σύµφωνα µε τα πρακτικά του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 8.4.2008, κατόπιν έρευνας από την ΑΤΗΚ και την προµηθεύτρια 
εταιρεία του συστήµατος διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια από αγνώστους, οι 
οποίοι κατάφεραν να επέµβουν στις συντεταγµένες του τηλεφωνικού συστήµατος σε περιόδους 
που το Πρακτορείο ήταν κλειστό.  Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω επέµβαση δεν καταγγέλθηκε στις 
Αστυνοµικές Αρχές, πράγµα που κατά τη γνώµη µου έπρεπε να είχε γίνει.  Το Πρακτορείο µε 
επιστολή του ηµερ. 8.4.2008 προς την ΑΤΗΚ αιτήθηκε τη διαγραφή της αξίας ολόκληρου του 
ποσού των πιο πάνω διεθνών κλήσεων.   Ανέφερα ότι ενόψει και της φύσης του αντικειµένου του 
Πρακτορείου, το θέµα επέµβασης στα συστήµατα του θα πρέπει να απασχολήσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και τη ∆ιεύθυνση για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων προς αποφυγή παρόµοιων 
περιστατικών στο µέλλον. 

Όπως µε πληροφόρησε ο  Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Πρακτορείου, ύστερα από έρευνα της 
ΑΤΗΚ διαπιστώθηκε ότι υπήρξε κακόβουλη επέµβαση στο διαχειριστή του τηλεφωνικού 
συστήµατος του ΚΥΠΕ και ότι πρόκειται για ένα διεθνές ηλεκτρονικό έγκληµα µέσω του διαδικτύου 
όπου πολύ δύσκολα εντοπίζονται οι δράστες.  Μετά από σχετικά διαβήµατα, η ΑΤΗΚ επέστρεψε το 
ποσό των €70 που αντιπροσωπεύει το κέρδος της.  Το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε από την 
ΑΤΗΚ σε παρόχους τους εξωτερικού των οποίων χρησιµοποιήθηκαν τα συστήµατα για εκτέλεση 
των τηλεφωνηµάτων αυτών και ως εκ τούτου το ΚΥΠΕ όφειλε να καταβάλει αυτό το ποσό. Με 
πληροφόρησε επίσης ότι η καταγγελία στην Αστυνοµία δεν κρίθηκε αναγκαία κατά την περίοδο 
εκείνη εν αναµονή των αποτελεσµάτων της έρευνας της ΑΤΗΚ. Το θέµα θα τεθεί εκ νέου ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Μηχανογράφηση και εσωτερικός έλεγχος. Το µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα τέθηκε σε 
εφαρµογή την 1.1.2006 και όπως παρατηρήθηκε, δεν έχουν ακόµη καθοριστεί οι διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθούνται για την επαλήθευση της ορθότητας των 
καταχωρίσεων. Απαραίτητη επίσης είναι και η φύλαξη/αποθήκευση των ηλεκτρονικών δεδοµένων 
µε τη δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας (back up). Παρατηρηθήκαν επίσης αδυναµίες όσον αφορά 
στην ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων των τραπεζικών υπολοίπων και του µισθολογίου, 
στην έγκαιρη ενηµέρωση των λογαριασµών γενικού καθολικού, στην καταχώριση, αρχειοθέτηση 
των εγγράφων αλληλογραφίας και στη σύνδεση τους ανάλογα µε το περιεχόµενο. 
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Σύµφωνα µε τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Πρακτορείου τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 
οφείλονται στη µη επαρκή στελέχωση του Λογιστηρίου όπου απασχολείται ένα µόνο άτοµο, το 
οποίο χειρίζεται µεγάλο όγκο εργασίας.  Αναµένεται σύντοµα να προκηρυχθεί θέση Βοηθού 
Λογιστικού Λειτουργού. 

Φορολογικές υποχρεώσεις. 

(α) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Πρακτορείο υπολογίζει και αφαιρεί 
από το φόρο επί των εκροών ολόκληρο το ποσό του φόρου επί των εισροών. Σε συνέχεια της 
επισήµανσης αυτής, το Πρακτορείο µε επιστολή του ηµερ. 7.9.2006 ζήτησε από την Υπηρεσία 
ΦΠΑ απόψεις για το χειρισµό του φόρου εισροών. Στην απάντησή της ηµερ. 19.12.2007 η 
Υπηρεσία ΦΠΑ αναφέρει ότι «κάθε εγγεγραµµένο στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπο δικαιούται να 
εκπέσει το ποσό του φόρου που αποδίδεται µόνο σε φορολογητέες συναλλαγές. Για τους σκοπούς 
επιµερισµού του φόρου εισροών αγνοείται οποιαδήποτε επιχορήγηση λαµβάνει το Πρακτορείο η 
οποία δεν σχετίζεται µε τελική αντιπαροχή». Παρατηρήθηκε ότι δεν έγιναν ακόµη οποιεσδήποτε 
ενέργειες για συµµόρφωση του Πρακτορείου µε τα πιο πάνω. 

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Πρακτορείου µε πληροφόρησε ότι το θέµα αυτό θα συζητηθεί µε 
την Υπηρεσία ΦΠΑ και εάν χρειαστεί θα ζητηθεί από την εταιρεία που προµήθευσε το ΚΥΠΕ µε το 
λογιστικό σύστηµα όπως προβεί στις απαραίτητες αλλαγές για τον επιµερισµό του φόρου εισροών. 

(β) Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο τρόπος ενηµέρωσης των λογαριασµών ΦΠΑ εισροών και ΦΠΑ 
εκροών, και κατά συνέπεια του λογαριασµού ΦΠΑ, πριν τη εφαρµογή του µηχανογραφηµένου 
συστήµατος (εφαρµόστηκε από 1.1.2006) γινόταν κατά την είσπραξη/πληρωµή και όχι κατά την 
παράδοση/αγορά αγαθών/υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τα ποσά των εισροών και εκροών στις 
φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονταν κατά τριµηνία, να µην συµφιλιώνονται µε τα 
λογιστικά υπόλοιπα των σχετικών λογαριασµών. 

Όπως  µε  πληροφόρησε ο Αναπληρωτής  ∆ιευθυντής του  Πρακτορείου,  στις 29 Οκτωβρίου, 
αρµόδιοι λειτουργοί της Υπηρεσίας ΦΠΑ  επισκέφθηκαν το ΚΥΠΕ και δεσµεύτηκαν όπως 
µελετήσουν και διευθετήσουν το θέµα τελεσίδικα. 

Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού. 

(α) Παρόλο που οι σχετικοί Κανονισµοί για τη λειτουργία του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2001 (Κ.∆.Π. 456/2001), µε 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Σχεδίου την 1.7.1989, το Σχέδιο τέθηκε σε λειτουργία πολύ 
αργότερα και συγκεκριµένα µε την έναρξη της αποκοπής από 1.1.2005 των προνοούµενων από το 
Σχέδιο εισφορών των υπαλλήλων. Αναφορικά µε τον υπολογισµό και την καταβολή των 
αναδροµικών εισφορών των υπαλλήλων που αφορούν στην περίοδο 1.7.1989 µέχρι 31.12.2004 
και την επιστροφή σ’ αυτούς από τον εργοδότη των επιπλέον εισφορών (6,3% αντί 3,2%) στο 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφαιρούµενης της συνεισφοράς των υπαλλήλων στο Ταµείο 
Χηρών και Ορφανών (ποσοστό ύψους 0,75%) για την ίδια περίοδο, το Πρακτορείο αποτάθηκε το 
∆εκέµβριο του 2007 σε αναλογιστικό οίκο, ο οποίος και προέβη σε εκτίµηση των πιο πάνω ποσών 
που ανέρχονταν περίπου στις £55.080 για το 3,1% και £13.554 για το 0,75%. Σηµειώνεται ότι στο 
προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων δεν περιλαµβάνεται πρόνοια για τα πιο πάνω ποσά. 

Σύµφωνα µε τους πιο πάνω Κανονισµούς, το Σχέδιο θα λειτουργεί, κατ’ αναλογία, µε βάση τις 
πρόνοιες των περί Συντάξεων Νόµων που ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σύµφωνα µε νέα αναλογιστική µελέτη που έγινε µε ηµεροµηνία 
εκτίµησης τις 31.12.2007, η υποχρέωση του Πρακτορείου για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, σε 
σχέση µε προϋπηρεσία, ανέρχεται σε £1.219.000. 

Στις 31.12.2007 ο λογαριασµός για Πρόβλεψη Συνταξιοδοτικών Ωφεληµάτων παρουσίαζε 
υπόλοιπο ύψους £1.121.400 (£484.769 στις 31.12.2006 κατόπιν αναπροσαρµογής που έγινε 
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στους συγκριτικούς λογαριασµούς του 2006 για κόστος τόκων προηγούµενης υπηρεσίας ύψους 
£36.000 και £40.400 για τα έτη 2005 και 2006 αντίστοιχα). Συναφώς αναφέρεται ότι κατά το 2007 
λογίστηκε, πέραν από την τρέχουσα υπηρεσία, την προϋπηρεσία και το κόστος τόκων, και 
αναλογιστική ζηµιά ύψους 424.681 µέσω του αποθεµατικού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Πρακτορείου αποφάσισε να αναγνωρίσει άµεσα ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω αναλογιστικής 
ζηµιάς στις τελικές οικονοµικές καταστάσεις του 2007. 

(β) Συναφώς αναφέρεται ότι σε σχετικές επιστολές του Υπουργείου Εσωτερικών ηµερ. 2.9.2005 
ως προς τη δηµιουργία Ταµείου, και ηµερ. 9.8.2006 για την τροποποίηση των οικείων Κανονισµών 
µε σκοπό τη δηµιουργία Ταµείου, αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η παρέκκλιση από την 
υφιστάµενη πολιτική για µη δηµιουργία Ταµείων Συντάξεων και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η 
συµπερίληψη των απαραίτητων κονδυλίων αναφορικά µε την κάλυψη των συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων των υπαλλήλων του Πρακτορείου µέσω των ετήσιων Προϋπολογισµών. Αποτέλεσµα 
τούτου είναι η δηµιουργία αρνητικού αποθεµατικού, που στις 31.12.2007 ανήλθε στις £863.501 
(£245.466 το 2006) και το οποίο διαχρονικά θα αυξάνεται.  Σηµειώνεται ότι το Πρακτορείο κατ’ 
επανάληψη ζητά την έκδοση κυβερνητικής εγγύησης για σκοπούς διασφάλισης των 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των υπαλλήλων του. 

Μέρος Β 

Απασχόληση συνεργατών πάνω σε έκτακτη βάση. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες 
µου Εκθέσεις, το καθεστώς απασχόλησης δέκα συνεργατών παραµένει αδιευκρίνιστο. Εισηγήθηκα 
όπως µελετηθεί κατά πόσο η απασχόλησή τους εµπίπτει στις πρόνοιες του περί Προσλήψεως 
Εκτάκτων Υπαλλήλων Νόµου αρ. 169/85, σύµφωνα µε τον οποίο θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η 
σχετική έγκριση της Βουλής, καθότι τα συµβόλαια απασχόλησης τους περιλαµβάνουν όρους 
(προσαύξηση, 13ο µισθό, άδεια κ.λπ.), που παραπέµπουν σε σχέση εργοδότη και 
εργοδοτουµένου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι δυνάµει των προνοιών του περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου 
Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµου του 2003, σε επτά έκτακτους συνεργάτες 
τον Ιανουάριο του 2006 και σε άλλους δυο τον Ιούνιο του 2007, αφού συµπλήρωσαν 30 µήνες 
υπηρεσίας, δόθηκαν συµβόλαια αορίστου διαρκείας κατόπι συµβουλής του Νοµικού Συµβούλου 
του Πρακτορείου και έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6.10 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.705.730, σε σύγκριση µε £20.481.551 
το 2006, από τα οποία ποσό ύψους £19,3 εκ. (£19,3 εκ. το 2006) αποτελεί κρατική χορηγία, 
δηλαδή το 93% των εσόδων του. 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £21.864.655, σε σύγκριση µε £20.926.950 το 
2006 (αύξηση κατά £937.705 ή 4%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα ύψους  £1.158.925, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £445.399 το 2006, λόγω βασικά της αύξησης των εξόδων, ενώ τα 
έσοδα παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε τα έσοδα του προηγούµενου έτους. 

(δ) Πρόβληµα ρευστότητας.  Ο Οργανισµός αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, µε 
αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 
31.12.2007 ανέρχονταν σε £15,1 εκ., ενώ το τρεχούµενο ενεργητικό ήταν £8,1 εκ., δηλαδή υπήρχε 
έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £7,0 εκ.. Το πρόβληµα ρευστότητας προέκυψε κυρίως, 
αφενός επειδή ο Οργανισµός δεν σύναψε τα δάνεια που προγραµµατίζονταν µέσα στο 2007 και 
αφετέρου επειδή δαπανήθηκαν ποσά για την αξιοποίηση του Παλαιού ΓΣΟ τα οποία δεν είχαν 
συµπεριληφθεί στον Προϋπολογισµό. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις παρουσιάζονται 
αυξηµένες λόγω κυρίως της εξόφλησης εντός του 2008 των χρεωγράφων που εξέδωσε ο 
Οργανισµός το 2000 ύψους £10 εκ.. Ο Οργανισµός το 2008 θα συνάψει δάνειο ύψους £20εκ. 
(€34εκ.) το οποίο θα χρηµατοδοτήσει µέρος των τρεχουσών υποχρεώσεων του. 

(ε) ∆άνεια. 

(i) ∆άνεια µε κυβερνητικές εγγυήσεις. 

• Έκδοση χρεωγράφων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του ηµερ. 
26.10.2000 να εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση χρεωγράφων από τον Οργανισµό, 
συνολικής ονοµαστικής αξίας £10 εκ.  Από τη διάθεση των πιο πάνω χρεωγράφων κατά το έτος 
2000 (κυρωτικός Νόµος αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), µε δηµοπρασία, εισπράχθηκε ποσό ύψους £9,6 εκ.. Τα 
χρεώγραφα είναι αποπληρωτέα στις 15.12.2008. 

Λόγω προβληµάτων ρευστότητας του Οργανισµού για τα έτη 2007 και 2006 δεν έχει εµβαστεί στο 
εξοφλητικό Ταµείο των χρεωγράφων, σκοπός του οποίου είναι η αποπληρωµή των χρεωγράφων 
στη λήξη τους, συνολικό  ποσό ύψους £2,32 εκ., που περιλαµβανόταν για το σκοπό αυτό στον 
Προϋπολογισµό του 2007, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 να ανέρχεται 
µόνο σε £6.344.616. 

Ο  Πρόεδρος του  Οργανισµού  µε  πληροφόρησε ότι  το ποσό  των £3,5 εκ. που υπολείπεται για 
την εξόφληση των χρεωγράφων θα αντληθεί από το νέο δάνειο των £20 εκ. (€34 εκ.) που ο 
Οργανισµός θα συνάψει εντός του 2008. 

• ∆άνειο από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Το δάνειο, µε κυβερνητική εγγύηση, ύψους 
£6 εκ., αναλήφθηκε από την Τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2005.  Το υπόλοιπο στις 31.12.2007 
ήταν £6,38 εκ. (£6,06 εκ. στις 31.12.2006). 

∆ιαπιστώθηκε ότι το ποσό που συµπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 2007 για την ετήσια 
δόση του δανείου, ύψους £763.119, λόγω προβληµάτων ρευστότητας δεν καταβλήθηκε.  Για τον 
ίδιο λόγο, δεν καταβλήθηκε επίσης το ποσό που συµπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 2006 
για την ετήσια δόση του δανείου ύψους £378.000. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι και το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί µε τη 
σύναψη του νέου δανείου των £20 εκ. (€34 εκ.), αναφέροντας ταυτόχρονα ότι το 2006 ο 
Οργανισµός έπρεπε να καταβάλει µόνο τόκους, ποσό που  είχε καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από την κατάθεση που έκανε το 2005, καθώς και ότι  η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα ήταν 
ενήµερη για το γεγονός ότι το 2007 δεν θα πληρωνόταν δόση και το δάνειο θα εξοφληθεί το 2008. 

• Νέο δάνειο ύψους £20 εκ. (€34 εκ.). Ο Οργανισµός προγραµµατίζει µέσα στο 2008 τη 
σύναψη ενός νέου δανείου, ύψους £20 εκ. (€34 εκ.). Από το ποσό αυτό µόνο ποσό ύψους £1,94 
εκ. (€3,3 εκ.) θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του 2008 (πληρωµή των τόκων των 
χρεωγράφων και την κατάθεση στο εξοφλητικό  ταµείο χρεωγράφων)  και ποσό  ύψους £6,38 εκ. 
(€10,9 εκ.) για την εξόφληση του δανείου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, και το υπόλοιπο 
ποσό ύψους £9,36 εκ. (€15,9 εκ.) για τη χρηµατοδότηση έργων που εγκρίθηκαν να 
κατασκευαστούν µε δανεισµό µέχρι το 2007 και δεν έχουν ακόµα εκτελεστεί, ενώ ποσό ύψους 
£2,32 εκ. (€3,9 εκ.) θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή των καθυστερηµένων δόσεων στο 
εξοφλητικό ταµείο των χρεωγράφων. 

(ii) Χρηµατοδότηση.  Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισµός χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητές του 
και από δάνεια τα οποία παρουσιάζουν µια αυξητική τάση µε συνεπακόλουθο να πρέπει να 
διατίθεται ετησίως ένα σηµαντικό ποσό για την αποπληρωµή των τοκοχρεωλυσίων.  Τα τελευταία 
χρόνια, ο Οργανισµός έδειξε αδυναµία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την 
αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µε τη σύναψη του νέου δανείου από το 2010 ο 
Οργανισµός θα καταβάλει τοκοχρεωλύσια ύψους περίπου 10% των εσόδων του, ποσοστό  το 
οποίο θεωρεί οικονοµικά αποδεκτό. 

(στ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω καθυστέρησης στις πληρωµές για εκτελεσθέντα έργα 
κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του Προϋπολογισµού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των 
εργασιών, µε επακόλουθο την υποβολή σηµαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές εταιρείες για 
αποζηµιώσεις.  Ως παράδειγµα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή από συγκεκριµένη εταιρεία για το 
ποσό των £1.286.254, η οποία ακόµα εκκρεµεί.  Για µελέτη όλων των εγερθέντων θεµάτων 
ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ad hoc Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός βρίσκεται 
σε διαιτησία µε συγκεκριµένους Μελετητές, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον ποσό ύψους £800.000.  Ο 
Οργανισµός δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το τελικό αποτέλεσµα.  
Σηµειώνεται ότι  για τους ίδιους λόγους κατά το 2006 καταβλήθηκε ποσό ύψους £1,6 εκ.. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός για το 
2007 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006.  Ο 
Προϋπολογισµός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αρχικά στις 7.7.2006 και 
µετά από σχετικές διαβουλεύσεις µε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού και Οικονοµικών, 
αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 19.1.2007. 

Στις 14.2.2007 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και υποβλήθηκε στη Βουλή, η οποία τον 
ενέκρινε στις 29.3.2007 και δηµοσιεύτηκε σε Νόµο στις 5.4.2007.  Η Βουλή ενέκρινε 
δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2007.  Ως αποτέλεσµα, οι δαπάνες για 
το Μάρτιο 2007 παρέµειναν νοµοθετικά ακάλυπτες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του Οργανισµού αφού κατέθεσε έγκαιρα τον Προϋπολογισµό του. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού. Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 
διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Στο άρθρο 03.01.003 - «Αξιοποίηση Παλαιού ΓΣΟ», έγινε πρόνοια στον Προϋπολογισµό 
ποσού ύψους µόνο £15.000 για αρχικά δικαιώµατα, χωρίς να γίνει πρόνοια ούτε για το κόστος 
υλοποίησης του έργου, ούτε πρόνοια στο κονδύλι εσόδων από δάνειο µε το οποίο θα 
χρηµατοδοτείτο η υλοποίηση του έργου.  Ο Οργανισµός προχώρησε στην υλοποίηση του έργου 
δαπανώντας το ποσό των £1.299.250, µε αποτέλεσµα να προκύψει υπέρβαση ποσού ύψους 
£1.284.250.  Το 2006 έγινε υπέρβαση του ίδιου κονδυλίου κατά £373.708. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού τόσο 
για το 2006 όσο και για το 2007 παρουσιάζονται µόνο τα τοκοχρεωλύσια του δανείου και όχι οι 
δαπάνες του έργου.  Ο πιο πάνω τρόπος παρουσίασης του Προϋπολογισµού έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών και τη Βουλή. 

Ο Οργανισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, θα 
προχωρήσει στην ετοιµασία σχετικού πίνακα για κάλυψη των δαπανών τόσο για το 2006 όσο και 
το 2007. 

(ii) Με αφορµή την πιο πάνω περίπτωση, η Υπηρεσία µου επισήµανε ότι όλες οι δαπάνες του 
έτους, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των αναπτυξιακών  δαπανών, πρέπει να 
περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό, άσχετα αν η χρηµατοδότησή τους θα γίνει µε δανεισµό ή 
άλλως πως, ώστε να υπάρχει η σχετική έγκριση της Βουλής. 
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Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων.  Στις 
31.12.2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 32 µόνιµους υπαλλήλους (έναντι των 39 οργανικών 
θέσεων), έναν υπεράριθµο υπάλληλο και  2 έκτακτους. Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, 
υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ήταν £1.914.335. 

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός κατά το 2007 απασχόλησε ή ανέλαβε το κόστος συνολικά για 
811 άτοµα (51 µόνιµους εργάτες και καθαρίστριες, 149 συµβασιούχους γυµναστές και συνεργάτες 
και 611 προπονητές ΕΣΥΑΑ), έναντι συνολικής δαπάνης £2.448.277. 

Σε ό,τι αφορά στους προπονητές ΕΣΥΑΑ, τη µισθοδοσία των οποίων καταβάλλει απευθείας σ’ 
αυτούς ο Οργανισµός,  σηµειώνεται ότι η πρόσληψή τους γίνεται κυρίως από τα Σωµατεία (σε 
µερικές µόνο περιπτώσεις από τις Οµοσπονδίες), τα οποία και τους απασχολούν για τους 
σχεδιασµούς του ΕΣΥΑΑ.  Η µισθοδοσία αυτή βασικά αποτελεί χορηγία του Οργανισµού προς τα 
Σωµατεία και Οµοσπονδίες. 

(γ) Μελέτη ανθρώπινου δυναµικού από ελεγκτικό οίκο.  Η συµφωνία µε τον ελεγκτικό οίκο 
για τον εσωτερικό έλεγχο επεκτάθηκε το 2005, έτσι ώστε να καλυφθεί και το θέµα της 
πραγµατοποίησης µελέτης ανθρώπινου δυναµικού, µε επιπλέον κόστος £15.500 συν ΦΠΑ. 

Η έκθεση συµπληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση για πρώτη 
φορά το ∆εκέµβριο του 2005 και για δεύτερη φορά, µε συγκεκριµένη πρόταση για νέα δοµή του 
Οργανισµού,  στις 30.5.2007, χωρίς µέχρι σήµερα να τύχει εφαρµογής οποιαδήποτε εισήγηση. 

Στην πιο πάνω µελέτη καταγράφηκαν αρχικά διάφορες αδυναµίες και ελλείψεις σε ό,τι αφορά στην 
υφιστάµενη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού καταλήγοντας  σε πρόταση για νέα δοµή του 
Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η υποβληθείσα πρόταση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που αφορούσε τη µελέτη ανθρώπινου δυναµικού δεν έτυχε εφαρµογής µέχρι σήµερα 
καθότι σύµφωνα µε το κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων η προτεινόµενη δοµή στάληκε στις δύο 
Συντεχνίες (ΣΥΚΟΑ και ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ) για απόψεις.  Οι Συντεχνίες  απέστειλαν τις προτάσεις 
τους στον Οργανισµό, που µαζί µε την πρόταση του ελεγκτικού οίκου κατατέθηκε στην Επιτροπή 
Προσωπικού η οποία και υιοθετήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3.6.2008. 

Παραχώρηση επιπρόσθετων ωφεληµάτων σε Ανώτερο ∆ιοικητικό Λειτουργό, κατά την 
εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτησή του.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία 
του ηµερ. 18.12.2007, αποφάσισε να εγκρίνει την εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτηση Ανώτερου 
∆ιοικητικού Λειτουργού, καθώς και επιπρόσθετα ωφελήµατα ύψους £75.000, πέραν των 
ωφεληµάτων που δικαιούται µε βάση τους περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού (Σχέδιο 
Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού και 
Εξαρτώµενους τους) (όµοιο µε το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισµούς του 1993 
(Κ.∆.Π. 111/93).  Τα επιπρόσθετα ωφελήµατα καταβλήθηκαν στις 8.1.2008. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι η παραχώρηση επιπρόσθετων ωφεληµάτων δεν συνάδει µε 
τους Κανονισµούς του Οργανισµού και εποµένως η πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 
καλύπτεται νοµοθετικά. 

Τη διαφωνία τους ως προς την παραχώρηση πρόσθετων ωφεληµάτων είχαν εκφράσει σε σχετικές 
επιστολές τους προς τον Οργανισµό τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, όσο και το Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού 
ενέργησε και αποφάσισε µε απόλυτα καλή πίστη ότι εξυπηρετούσε το καλώς νοούµενο συµφέρον 
του Οργανισµού βασιζόµενο σε Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης, που κατάρτισε ο Οργανισµός, 
εκπληρώνοντας υποχρέωση του βάσει συλλογικών συµβάσεων και έχοντας πάντα νοµική 
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καθοδήγηση.  Το ρηθέν Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης θα καταργηθεί και/ή ακυρωθεί και/ή 
ανακληθεί και θα επιδιωχθεί ψήφιση από τη Βουλή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης των 
Υπαλλήλων του Οργανισµού για να είναι εντάξει ο Οργανισµός στις βάσει Συλλογικών Συµβάσεων  
υποχρεώσεις του. 

Η Υπηρεσία µου δεν θεωρεί τις πιο πάνω εξηγήσεις  του Οργανισµού ικανοποιητικές και 
εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν καλύπτεται 
νοµοθετικά. 

Στρατηγικό Σχέδιο.  Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενές µου εκθέσεις, είναι απαραίτητο όπως 
ο Οργανισµός καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο στο οποίο να εντάξει όλες του τις δραστηριότητες, 
περιλαµβανοµένων των αθλητικών σχεδιασµών, καθώς επίσης και αθλητικών κτιριακών έργων.   
Στην απαντητική του επιστολή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 2006, ο 
Οργανισµός µε πληροφόρησε ότι στις 7.5.2007 κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο «τριετές στρατηγικό σχέδιο», το οποίο έχει υποβληθεί και στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού. 

Όπως ανέφερα και στην Ετήσια Έκθεση µου για το 2006, παρόλο που η ετοιµασία τριετούς 
σχεδίου συνιστά ένα σηµαντικό θετικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση, το συγκεκριµένο σχέδιο 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγικός σχεδιασµός και παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Η συζήτηση του τριετούς σχεδίου είχε αρχίσει στις 2.5.2007, συνεχίστηκε στις 7.5.2007 και 
σύµφωνα µε τα πρακτικά δεν επανήλθε έκτοτε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. 

(β) Στο τριετές σχέδιο δεν καθορίζονται οι συγκεκριµένοι τρόποι υλοποίησης των στόχων που 
τέθηκαν.  

(γ) ∆εν έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ώστε να υποβοηθηθεί η υλοποίηση των 
στόχων του σχεδίου και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

(δ) ∆εν έχει διαπιστωθεί σηµαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισµού, που να 
οφείλεται σε νέο προσανατολισµό του ΚΟΑ για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου. 

Η ανάγκη ετοιµασίας στρατηγικού σχεδιασµού θεωρείται ως επείγουσα και επιτακτική δεδοµένου 
του κεντρικού ρόλου του Οργανισµού στον αθλητισµό και του µεγάλου προϋπολογισµού που ο 
Οργανισµός καλείται να διαχειριστεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το τριετές σχέδιο υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και στη συνέχεια στάληκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και ότι διαφωνεί ότι 
δεν καθοριζόταν ο συγκεκριµένος τρόπος υλοποίησής του.  Θεωρεί δε ότι αποδεικτικό στοιχείο 
είναι ότι στην κατεύθυνση του Μαζικού Αθλητισµού µέσα από το τριετές σχέδιο προσδιοριζόταν ο 
στόχος της αύξησης των απασχολουµένων µε τον Αθλητισµό Ενασχόλησης, καθώς και η 
συνεργασία µε τους ∆ήµους και Κοινότητες και ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, αφού  υπήρχε  
αύξηση των  ενασχολούµενων µε τα προγράµµατα ΑΓΟ κατά 22,34% από 10 232 σε 12 518 µέλη 
και της συνεργασίας µε ∆ήµους από 14 σε 34, δηλαδή αύξηση 142%. 

Από τα πιο πάνω στοιχεία που παρέθεσε ο Οργανισµός φαίνεται ότι αυξήθηκε ο αριθµός των 
ενασχολούµενων και επιτεύχθηκε συνεργασία µε περισσότερους ∆ήµους, ωστόσο αυτό το 
επιχείρηµα δεν είναι ενδεικτικό του καθορισµού και της καταγραφής τρόπων επίτευξης του στόχου 
που τέθηκε.  Επιπρόσθετα, στο τριετές σχέδιο δεν είχαν καθοριστεί τα επίπεδα των στόχων, γι’ 
αυτό δεν µπορεί να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξής τους. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Οργανισµού συµφώνησε ότι ορισµένοι τοµείς που καθορίζονταν από 
τον τριετή σχεδιασµό δεν λειτούργησαν, όπως ο αθλητισµός των βετεράνων κ.ά.  και ότι τούτο  
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τη δεδοµένη στιγµή οικονοµική δυνατότητα. Επίσης ανέφερε 
ότι, όσον αφορά στον αγωνιστικό αθλητισµό και στο όραµα του ΚΟΑ όπως καθορίσθηκε, ήταν 
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σηµαντική και αξιοσηµείωτη η αγωνιστική παρουσία µας στο διεθνή χώρο, που θεωρείται από τις 
καλύτερες όλων των εποχών λόγω αύξησης των κινήτρων, καθώς και της προπονητικής στήριξης.  

Επίσης µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στην πρότασή µου για ετοιµασία ενός µακροχρόνιου 
σχεδίου ανάπτυξης, αυτή θα προχωρήσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Γενικά. Παρά τα µέτρα βελτίωσης που τροχοδροµήθηκαν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς και κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία 
των διαφόρων εργασιών του Οργανισµού τόσο στον οικονοµικό και τεχνικό τοµέα, όσο και στον 
αθλητικό τοµέα.  Ο διαχωρισµός καθηκόντων και οι υποχρεώσεις του προσωπικού δεν είναι 
ξεκάθαροι. 

Αρκετές από τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον ελεγκτικό οίκο παλαιότερα, δεν έχουν 
εξεταστεί ακόµη από την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισµού, µε αποτέλεσµα η εργασία των 
εσωτερικών ελεγκτών να παραµένει αναξιοποίητη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου θα εντατικοποιηθούν για να αξιοποιηθεί η εργασία των εσωτερικών 
ελεγκτών.  Επιπρόσθετα, µε οδηγίες του έχει ζητηθεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές να 
ετοιµάσουν µια κατάσταση  ελέγχου (checklist) των παρατηρήσεων και εισηγήσεων τους για να 
γίνει πιο ορθολογιστικά  ο έλεγχος της  εργασίας τους. 

(β) Μητρώα.  H τήρησή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να 
µην εξυπηρετείται ο σκοπός της δηµιουργίας τους.  Ως παράδειγµα αναφέρονται τα µητρώα 
επιχορηγήσεων, παγίων, συµβολαίων και αγωγών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια συµµόρφωσης. 

(γ) Χρεώστες.  Οι χρεώστες δεν φαίνεται να παρακολουθούνται συστηµατικά, µε αποτέλεσµα σε 
κάποιες περιπτώσεις να παραµένουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ποσά σε εκκρεµότητα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα διερευνηθούν όσα υπόλοιπα χρήζουν διερεύνησης. 

(δ) Προσωπικοί φάκελοι.  Από τον έλεγχο της µισθοδοσίας του Οργανισµού, διαπιστώθηκαν 
αδυναµίες στον τρόπο τήρησης των προσωπικών φακέλων του προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί θετικά. Θα 
τηρούνται όµως δύο ανεξάρτητοι φάκελοι, ένας προσωπικός και ένας υπηρεσιακός, πράγµα µε το 
οποίο η Υπηρεσία µου συµφωνεί. 

(ε) Λειτουργία Αρχείου.  ∆εν εφαρµόζεται από το Αρχείο συστηµατική παρακολούθηση των 
εξερχόµενων επιστολών του Οργανισµού, ώστε να αποστέλλονται υπενθυµίσεις σε  τακτά χρονικά 
διαστήµατα, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να παραµένουν αναπάντητες. 

Παρατηρούνται επίσης αδυναµίες στην αρχειοθέτηση των εγγράφων, καθώς και στην αρίθµηση και 
καταχώρισή τους. 

(στ) Μηχανογράφηση.  Ο Οργανισµός έχει εφαρµόσει από 1.8.2004 ένα νέο λογιστικό λογισµικό, 
το οποίο όµως δεν έχει επεκταθεί ώστε να καλύψει όλες τις εργασίες του Λογιστηρίου και των 
άλλων τµηµάτων του Οργανισµού, µε εξαίρεση το Αρχείο, για το οποίο η διαδικασία βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια. 

Επιπρόσθετα, ενώ το λογιστικό λογισµικό συµπεριλαµβάνει αρκετά µηχανογραφηµένα µητρώα, 
εντούτοις, µερικά µηχανογραφηµένα µητρώα ενώ παραλήφθηκαν δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα των µητρώων θα επανεξεταστεί µε τον 
προγραµµατιστή. 
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Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  Κατά το 2007 παραχωρήθηκαν σε Οµοσπονδίες και 
σωµατεία επιχορηγήσεις ύψους £5,2 εκ., σε σύγκριση µε ισόποσες επιχορηγήσεις για  το 2006.  Ο 
έλεγχος των επιχορηγήσεων των Οµοσπονδιών, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές υπολογίζονται 
ορθά και αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, συνεχίζει να µην είναι 
ικανοποιητικός. 

(α) Οµοσπονδίες. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στις Οµοσπονδίες επιχορήγηση 
ύψους £3,3 εκ., σε σύγκριση µε ισόποση επιχορήγηση για  το 2006. 

(i) Εξακολουθεί να µην έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής του εγκεκριµένου 
ποσού της επιχορήγησης. Όπως αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του ελεγκτικού οίκου που 
ανέλαβε τη διεξαγωγή ελέγχου, η κατανοµή των επιχορηγήσεων κρίνεται µάλλον ως υποκειµενική 
διαδικασία, η οποία δεν λαµβάνει υπόψη απαραιτήτως τις πραγµατικές ανάγκες και τους στόχους 
των Οµοσπονδιών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής των ποσών 
προς τις Οµοσπονδίες όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα χρόνια δεν µπορεί να 
εφαρµοστούν 100%. Παρόλα αυτά καταβάλλεται προσπάθεια από την υπηρεσία για να καλύψει 
τουλάχιστον µέρος της πιο πάνω παρατήρησης. 

(ii) Οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις Οµοσπονδίες µετά το τέλος του έτους 
δεν εξετάζονται από τον Οργανισµό για σκοπούς υποβοήθησης στη λήψη απόφασης για τον 
καθορισµό του ύψους της επιχορήγησης. 

(iii) Προσφορά για παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου αθλητικών φορέων.  
Προκηρύχθηκε προσφορά για παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου αθλητικών φορέων το 
2007, αλλά λόγω καθυστέρησης του Οργανισµού να ολοκληρώσει την αξιολόγησή τους µέσα στο 
προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο των 6 µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών (16.9.2007) αυτές έληξαν, µε αποτέλεσµα να µην κατακυρωθεί η προσφορά και να 
εκκρεµεί ο έλεγχος των Οµοσπονδιών, αδυναµία την οποία η Υπηρεσία µου θεωρεί σηµαντική και 
στην οποία αναφερόταν για πολλά χρόνια στο παρελθόν.  Έκτοτε δεν έχει προκηρυχθεί νέα 
προσφορά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός εξετάζει το ενδεχόµενο να 
προκηρύξει µια ενιαία προσφορά για το διαχειριστικό έλεγχο των Οµοσπονδιών και τον εσωτερικό 
έλεγχο του Οργανισµού, ώστε να υπάρχουν αυξηµένες συνέργειες. 

(β) Σωµατεία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωµατεία χορηγία ύψους £1,9 εκ., 
σε σύγκριση µε ισόποση χορηγία το προηγούµενο έτος.  Τα ποσά που εγκρίνονται και 
παραχωρούνται στα σωµατεία, υπολογίζονται µε βάση την αγωνιστική τους αξιολόγηση (κατάταξη) 
στα εθνικά πρωταθλήµατα. 

∆ηµιουργία και βελτιώσεις ιδιόκτητων και επιχορηγούµενων αθλητικών χώρων (£5,8 εκ.). 

(α) Άδειες οικοδοµής αθλητικών χώρων.  ∆εν φαίνεται να υπάρχει επαρκής παρακολούθηση 
της εξέλιξης της εξασφάλισης αδειών οικοδοµής. Για τους πιο κάτω αθλητικούς χώρους 
εξακολουθεί να µην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής: 

(i)  Ιδιόκτητοι χώροι. 

• Βοηθητικά Μακαρίου Σταδίου. 

(ii)  Μη Ιδιόκτητοι χώροι. 

• Τσίρειο Στάδιο. 

• Κολυµβητήριο Λευκωσίας. 

• Κολυµβητήριο Πάφου. 
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• Αίθουσα Απόλλωνα. 

• Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. 

• Στάδιο Νέας Σαλαµίνας (όσον αφορά στις προσθήκες). 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί η εξέταση των αδειών οικοδοµής άλλων µικρότερων αθλητικών χώρων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά στους ιδιόκτητους χώρους έχουν 
εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής.  Ειδικότερα όµως για τα βοηθητικά του Μακαρείου Σταδίου 
σηµείωσε ότι εντάσσονται εντός του ευρύτερου πλαισίου τελικής άδειας οικοδοµής του Μακαρείου 
Σταδίου γι΄αυτό και αναµένεται  µετά το πέρας των αναβαθµίσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου να 
υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής για ολόκληρο το συγκρότηµα.  
Επίσης ανέφερε ότι όσον αφορά στους µη ιδιόκτητους χώρους, συνεχίζονται οι πιέσεις εκ µέρους 
του ΚΟΑ ούτως ώστε τα γήπεδα να συµµορφωθούν – δυστυχώς όµως φαίνεται αντιµετωπίζουν 
πραγµατικές και άλλες αντικειµενικές δυσκολίες στο να ανταποκριθούν. 

(β) Έλεγχος και καταλληλότητα σταδίων. 

(i) ΄Οπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε έκθεση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφορικά µε τα στάδια του πρωταθλήµατος Α΄ κατηγορίας µόνο πέντε 
από τα εννέα στάδια κρίθηκαν κατάλληλα για τη διεξαγωγή αγώνων. Μερικοί από τους λόγους που 
αναφέρονται στην έκθεση για τη µη καταλληλότητα είναι οι σοβαρές προσθήκες και µετατροπές, οι 
οποίες επηρεάζουν τα µέσα διαφυγής και την πυροπροστασία.  Όπως διαπιστώθηκε όλα τα στάδια 
άρχισαν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προωθούν την 
εκτέλεση των έργων που εισηγήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να κριθούν κατάλληλα για τη 
διεξαγωγή αγώνων.  Το κόστος των εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισµό. 

(ii) Στάδια Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας. Για τα πιο πάνω στάδια δεν έχουν γίνει  ενέργειες για να 
ελεγχθεί η καταλληλότητά τους για διεξαγωγή αγώνων, ώστε  να προωθηθούν οι τυχόν 
απαιτούµενες εργασίες για να καταστούν κατάλληλα. 

(γ) Κριτήρια επιχορήγησης. 

(i) Τήρηση κατάστασης ελέγχου (checklist).  Η Υπηρεσία µου ανέφερε ότι θεωρεί απαραίτητη 
την τήρηση κατάστασης ελέγχου (checklist) για κάθε επιχορηγούµενο έργο, ώστε να 
παρακολουθείται η εφαρµογή των κριτηρίων του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός συµφωνεί µε την εισήγησή µου 
και θα την εφαρµόσει. 

(ii) Ασάφειες κριτηρίων. Εκκρεµεί η εξέταση των κριτηρίων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν 
ελλείψεις και αδυναµίες και να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα κριτήρια βρίσκονται στο στάδιο 
επαναξιολόγησης από την υπηρεσία του Οργανισµού. 

(iii) Μη εφαρµογή των κριτηρίων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθούνται πάντοτε τα κριτήρια του 
Οργανισµού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Συγκεκριµένα, εγκρίνονται χορηγίες για δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων, 

- για µεγαλύτερο ποσό/ποσοστό από αυτό που προνοούν τα κριτήρια, 

- για σκοπούς που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια, 

- χωρίς να έχει εξασφαλιστεί από τα σωµατεία ή άλλους φορείς άδεια οικοδοµής, 

- χωρίς να έχουν υποβληθεί στον Οργανισµό εκ των προτέρων οι όροι και προδιαγραφές για 
έγκριση, 
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- εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την αποπεράτωση της εργασίας, 

- χωρίς ο Οργανισµός να βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί από τον εργολάβο εγγύηση πιστής 
εκτέλεσης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σε πολύ ειδικές περιπτώσεις οι οποίες και 
αιτιολογούνται δεόντως, όπως για παράδειγµα ακριτικές ή δυσπραγούσες περιοχές, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο χρησιµοποιεί τη διακριτική του ευχέρεια και αξιολογεί το κάθε αίτηµα ανάλογα µε τις 
δοσµένες συνθήκες. 

Συναφώς αναφέρεται ότι τα κριτήρια του Οργανισµού δεν περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πρόνοια 
για γήπεδα που βρίσκονται σε ακριτικές ή δυσπραγούσες περιοχές και επιχορηγήσεις εκτός 
κριτηρίων έγιναν και για γήπεδα που δεν βρίσκονται σε ακριτικές ή δυσπραγούσες περιοχές. 

(δ) Αθλητικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη.  Το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού ζήτησε το Φεβρουάριο 2006 από τον Οργανισµό όπως υποβάλει κατάλογο 
των ιδιόκτητων ή επιχορηγούµενων αθλητικών εγκαταστάσεων που κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή 
γη. 

Μετά από σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε από το Υπουργείο, διαπιστώθηκε ότι ο πιο πάνω 
κατάλογος δεν έχει υποβληθεί, παρά τις υπενθυµίσεις που στάληκαν από το Υπουργείο προς τον 
Οργανισµό.  

(ε) Μαζικός αθλητισµός.  Τα µέχρι σήµερα ποσά που διατίθενται για τη δηµιουργία και 
βελτιώσεις αθλητικών χώρων, αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, σε έργα αγωνιστικού αθλητισµού. 

Το πρόγραµµα για κοινωνικό αθλητισµό, το οποίο στηρίζεται στην προθυµία και δυνατότητα των 
∆ήµων για την εφαρµογή του δεν φαίνεται να συµβάλλει σηµαντικά στη λειτουργία κέντρων 
αθλητικών και γυµναστικών για χρήση από το κοινό.   Κατά το 2007 δαπανήθηκε ποσό £187.671 
(2006: £276.140), το οποίο θεωρείται συγκριτικά µικρό.  Σηµειώνεται ότι ο µαζικός  αθλητισµός 
αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του Τριετούς Σχεδιασµού Ανάπτυξης 2007 – 2009. 

(στ) ∆εσµεύσεις επιχορηγούµενων φορέων.  Όπως αναφέρεται και στην ΄Εκθεσή µου για το 
έτος 2006, η Υπηρεσία µου εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει καθορισµένη 
και καταγραµµένη σχέση µεταξύ Οργανισµού και επιχορηγούµενου φορέα (µε συµβόλαιο ή 
επιστολή του Οργανισµού στην οποία να υπογράφει ο επιχορηγούµενος φορέας ότι αποδέχεται τα 
όσα αναγράφονται), καθώς και καταγραφή των υποχρεώσεων του κάθε µέρους όσον αφορά στο 
επιχορηγούµενο έργο (για θέµατα διαχείρισης, θέµατα που αφορούν στις σχέσεις αθλητικών 
φορέων µε µελετητές ή εργολάβους κ.λπ.). 

Στις πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται και οι σηµαντικές 
δεσµεύσεις του επιχορηγούµενου φορέα, όπως είναι η µη αποξένωση της περιουσίας, η µη αλλαγή 
χρήσης και  η χρήση της επιχορήγησης αποκλειστικά για το σκοπό που παραχωρείται, εκτός εάν 
ληφθεί η έγκριση του Οργανισµού.  Η δέσµευση για µη αποξένωση της περιουσίας µπορεί να 
επιτευχθεί και µε εξασφάλιση υποθήκης. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 
2006, ο Οργανισµός πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις ήταν θέµα 
γενικότερης πολιτικής και θα παραπέµπονταν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού για 
µελέτη και λήψη απόφασης, ωστόσο δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

Σηµειώνεται ότι σε σύσκεψη του Οργανισµού και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, στις 
23.2.2006, συµφωνήθηκε όπως γίνονται συµβόλαια για τις επιχορηγήσεις που παραχωρούνται για 
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(α)  ∆ιαχείριση ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. 
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 (i)Αποτελέσµατα διαχείρισης.  Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων προέκυψε καθαρό 
έλλειµµα £1.380.574 το 2007 σε σύγκριση µε £1.551.466 το 2006, δηλαδή παρουσιάστηκε µείωση 
£170.892 ή 11%.  Το µεγαλύτερο έλλειµµα παρουσιάζεται στο Κολυµβητήριο Λευκωσίας 
(£286.687), το οποίο είναι το µόνο µη ιδιόκτητο, ανήκει στο ∆ήµο Λευκωσίας, και βάσει σχετικής 
συµφωνίας χρησιµοποιείται και συντηρείται από κοινού από το ∆ήµο και τον Οργανισµό. 

(ii) Έσοδα. Τα έσοδα ανήλθαν σε £395.636 το 2007 σε σύγκριση µε £335.492 το 2006, δηλαδή 
αυξήθηκαν κατά £60.144 ή 18%. 

(iii)  Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.776.210 το 2007 σε σύγκριση µε £1.887.697 το  2006, 
δηλαδή παρουσίασαν µείωση £111.487 ή 6%. Η µείωση των εξόδων οφείλεται  κυρίως στη µείωση 
της κατανάλωσης καυσίµων κατά £144.337 (£296.527 το 2007, σε σύγκριση µε £440.864 το 2006). 

(β) ∆ικαιώµατα χρήσης αθλητικών χώρων. 

(i) ∆εν έχει γίνει ακόµα αναθεώρηση των δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών χώρων, ειδικά στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. 
µουσικές συναυλίες). 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχει ολοκληρωθεί το εισηγητικό για την αναθεώρηση των 
δικαιωµάτων χρήσης των Αθλητικών Χώρων και είναι ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
εξέταση και τον καθορισµό νέας τιµολογιακής πολιτικής. 

(ii) ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ασκείται κανένας έλεγχος στα στοιχεία που τηρούνται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις για τη χρήση τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια άσκησης ελέγχου. 

(iii)Παρατηρήθηκε ότι παραχωρούνται αίθουσες δωρεάν, σε συγκεκριµένους φορείς, κατόπι 
σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων, µε αποτέλεσµα 
αυτό να δηµιουργεί προηγούµενο και παράπονα από άλλους φορείς. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι στη νέα τιµολογιακή πολιτική που είναι υπό 
εξέταση περιλαµβάνονται κριτήρια. 

(iv) Υπογράφηκε συµφωνία άδειας χρήσης του ανοιχτού χώρου άθλησης Παλαιού ΓΣΖ µεταξύ του 
Οργανισµού και εταιρείας για πενταετή περίοδο από 1.9.2004 µέχρι 31.8.2009 για το ετήσιο ποσό 
των £14.400, συν τις προβλεπόµενες αυξήσεις, πλέον ΦΠΑ. 

Ο υφιστάµενος αδειούχος αιτείται την επέκταση του συµβολαίου του για άλλα 10 έτη.  Η Υπηρεσία 
µου έχει τη άποψη ότι η παράταση της ισχύος του υφιστάµενου συµβολαίου, χωρίς την προκήρυξη 
προσφορών δεν συνάδει µε την αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι o Οργανισµός απέρριψε το αίτηµα του 
αδειούχου για επέκταση του Συµβολαίου του για άλλα δέκα έτη.  Ad Hoc Επιτροπή του 
Οργανισµού διαπραγµατεύθηκε µε τον υφιστάµενο αδειούχο και βάσει του αποτελέσµατος των 
διαπραγµατεύσεων ετοιµάστηκε πρόταση τροποποίησης της συµφωνίας.  Επίσης µε 
πληροφόρησε ότι κατόπι λήψης σχετικής συµβουλής από τους Νοµικούς τους Συµβούλους για 
υπογραφή της συµφωνίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε εντολή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου θα αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Γενικό Ελεγκτή και Γενικό 
Λογιστή και θα αναµένει τις σχετικές απόψεις και συµβουλές επί του πρακτέου. 

(γ) Έξοδα ιδιόκτητων χώρων. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν ασκείται ικανοποιητικός έλεγχος 
των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται µεγάλες διακυµάνσεις σε διάφορους αθλητικούς 
χώρους. 

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύµα. Εξακολουθεί, για κάποιους χώρους, οι χρεώσεις για νερό και 
ρεύµα να µην αντιπροσωπεύουν την πραγµατική δαπάνη, γιατί έγιναν σύµφωνα µε την 
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εγκεκριµένη πρόνοια στον Προϋπολογισµό και όχι σύµφωνα µε την πραγµατική χρήση, αφού δεν 
διαθέτουν ξεχωριστούς µετρητές. 

Εξέφρασα την άποψη ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για 
εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο. 

(ii) Μητρώα κατανάλωσης νερού και ρεύµατος.   Για την κατανάλωση νερού και ρεύµατος, 
εξακολουθεί να µην τηρούνται µητρώα κατανάλωσης, ώστε να παρακολουθούνται και να 
διερευνώνται τυχόν σοβαρές διακυµάνσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί η υπηρεσιακή δυνατότητα τήρησης 
αυτών των µητρώων, λόγω του όγκου εργασίας που απαιτείται. 

(δ) Κυλικεία αθλητικών χώρων. 

(i) Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούν οι προκηρύξεις και κατακυρώσεις 
προσφορών για ανανέωση της άδειας χρήσης κυλικείων, µε αποτέλεσµα να προκύπτει κενό µέχρι 
την έναρξη του επόµενου συµβολαίου, το οποίο καλύπτεται αναθέτοντας το κυλικείο, χωρίς 
προσφορές, είτε στον προηγούµενο είτε στον επόµενο δικαιούχο εκµετάλλευσης. 

(ii) Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις που υπάρχει παράταση υφιστάµενων συµβολαίων 
δεν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή για την περίοδο της παράτασης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί ότι υπήρξε καθυστέρηση στην 
προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών για την ενοικίαση των κυλικείων και ότι για να 
καλυφθεί το κενό που δηµιουργήθηκε και πρώτιστα για την εξυπηρέτηση του κοινού µε απόφαση  
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έγινε παράταση των προηγούµενων συµβολαίων.  Επίσης συµφώνησε 
ότι δεν ζητήθηκαν και δεν προσκοµίστηκαν εγγυητικές επιστολές για την περίοδο της παράτασης 
των υφιστάµενων συµβολαίων.  

(ε) Κατακύρωση προσφοράς για τη λειτουργία του κυλικείου του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου 
Λεµεσού για την περίοδο 1.11.2007 – 31.10.2009. Η πιο πάνω προσφορά κατακυρώθηκε στον 
ίδιο προσφοροδότη, στον οποίο είχε παραχωρηθεί η διαχείριση του κυλικείου, χωρίς προσφορές,  
από τον Ιούλιο του 2001.  Η κατακύρωση της νέας προσφοράς έγινε στις 12.10.2007. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Παρά τα πολλά προβλήµατα που αντιµετώπισε ο Οργανισµός µε το συγκεκριµένο 
προσφοροδότη, και παρά το γεγονός ότι στα πρακτικά του, ηµερ. 2.10.2007, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σηµείωσε ότι για «έξι περίπου χρόνια έχει διατεθεί δυσανάλογα πολύτιµος χρόνος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των αρµόδιων επιτροπών του, των Υπηρεσιών του 
Οργανισµού, των νοµικών συµβούλων και άλλων, για αντιµετώπιση και επίλυση 
προβληµάτων και ρύθµιση εγειρόµενων εκάστοτε διαφορών», εντούτοις δεν εξέτασε το 
ενδεχόµενο να τον  αποκλείσει από τις προσφορές. 

 Η σιωπηρή ανοχή εκ µέρους του Οργανισµού για λειτουργία εστιατορίου από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη, χωρίς το ενδεχόµενο αυτό να συµπεριλαµβάνεται στους όρους προσφοράς, 
δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα του Οργανισµού, καθώς οι προσφορές που έχει δεχθεί ήταν 
πιθανόν σηµαντικά χαµηλότερες. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υπήρξαν δύο µόνο προσφορές για το 
Κυλικείο εκ των οποίων έγκυρη ήταν µόνο µια. 

(στ) Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.  Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού για τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 2006, αναφέρεται ότι «ο Οργανισµός ζήτησε έγκριση για 
απαλλοτρίωση της γης αλλά αυτό εµποδίζεται από την κυβερνητική πολιτική για τις 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες». 
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Όπως διαπιστώθηκε, µε επιστολή του ηµερ. 1.11.2007, το Επαρχιακό Κτηµατολόγιο Λάρνακας, 
ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι συµπληρώθηκε η χωροµετρική εργασία και ετοιµάστηκε σχέδιο, για 
την ορθότητα του οποίου ζήτησε επιβεβαίωση από τον Οργανισµό, για να προωθηθεί η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης της επηρεαζόµενης τουρκοκυπριακής γης. Ο Οργανισµός επιβεβαίωσε την 
ορθότητα του σχεδίου στις 14.12.2007.  

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ανέγερση του σκοπευτηρίου 
χωρίς την αγορά/απαλλοτρίωση της τουρκοκυπριακής γης και χωρίς να ξεκαθαρίσει το θέµα της 
υποµίσθωσης της τουρκοκυπριακής γης στο Σκοπευτικό Όµιλο Λάρνακας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα εκκρεµεί στο Κτηµατολόγιο 
Λάρνακας και ότι  στάληκε επιστολή µε την οποία ζητείται περαιτέρω πληροφόρηση. 

(ζ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισµού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 

(i) Με βάση τη συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ του Κοινοτικού Συµβουλίου Αγρού και του 
Οργανισµού, ηµερ. 23.2.2006 για αγορά της απαλλοτριωθείσας γης, στην οποία ανεγέρθηκε το 
Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισµού «Γλαύκος Κληρίδης», ο Οργανισµός δεσµεύτηκε να καταβάλλει 
κάθε χρόνο τοκοχρεωλύσιο ύψους £55.000 για το σχετικό δάνειο που σύναψε το Κοινοτικό 
Συµβούλιο Αγρού, ύψους £278.000.  Η πιο πάνω συµφωνία προνοεί ότι η απαλλοτριωθείσα γη θα 
µεταβιβαστεί και θα εγγραφεί στο όνοµα του Οργανισµού όχι αργότερα από τις 15.9.2006, χωρίς 
µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου να είχε µεταβιβαστεί. 

(ii) Παρόλο που ο Οργανισµός έχει δεσµευθεί µε την αποπληρωµή του δανείου, εξακολουθεί να 
µην κατέχει στοιχεία για το δάνειο, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν ασκείται 
οποιοσδήποτε έλεγχος που αφορά στο δάνειο και στην αποπληρωµή του. 

(iii) Ενώ φαίνεται να έγιναν  κάποιες προσπάθειες αξιοποίησης του χώρου από µη τακτικούς 
χρήστες, η πλήρης αξιοποίηση του Κέντρου εκκρεµεί.  Τα έσοδα του Κέντρου ανήλθαν σε £5.138, 
σε σύγκριση µε £1.740 το 2006 και τα έξοδα ανήλθαν σε £114.989, σε σύγκριση µε £98.927 το 
2006. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καταβολή αποζηµιώσεων στους 
επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφία των επηρεαζόµενων 
ιδιοκτητών έχει αποζηµιωθεί και αναµένεται ότι µε την πληρωµή του νέου τοκοχρεωλύσιου ύψους 
£55.000 άνετα θα αποζηµιωθούν όλοι οι υπολειπόµενοι ιδιοκτήτες.  Κάθε ιδιοκτήτης που πήρε την 
αποζηµίωση του υπογράφει δήλωση ότι δεν ενίσταται στη µεταβίβαση του αθλητικού κέντρου 
Γλαύκος Κληρίδης από το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού στο όνοµα του Οργανισµού.  

Αναφορικά µε την πιο πάνω πληροφόρηση, η Υπηρεσία µου σηµειώνει ότι το ποσό των £55.000 
αφορά στο τοκοχρεωλύσιο για το δάνειο και όχι στην πληρωµή των αποζηµιώσεων στους 
ιδιοκτήτες, οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν από το ποσό του δανείου.  

(η) Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού.  Αναφορικά µε το Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού, δεν φαίνεται να 
έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου κατά το 2007. Τα έσοδα του Κέντρου 
ανήλθαν σε £43.104, σε σύγκριση µε £51.786 το 2006 και τα έξοδα σε £116.197, σε σύγκριση µε 
£98.640 το 2006. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός έχει ως προτεραιότητα την 
αθλητική αξιοποίηση του χώρου που δεν έχει το ανάλογο οικονοµικό αντίκρισµα. 

Προγράµµατα.  Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του, ο Οργανισµός έχει σχεδιάσει  και  
υλοποιήσει  µια σειρά από εθνικά προγράµµατα, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι το Σχέδιο 
Ταλέντων, το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης και το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού 
Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ).  Γενικά διαπιστώθηκε ότι τόσο στους σχεδιασµούς όσο και στην 
παρακολούθησή τους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 
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(α) Σχέδιο Ταλέντων. 

(i) Κατά το 2007 δαπανήθηκε για το σχέδιο ποσό ύψους £249.979, σε σύγκριση µε £239.329 το 
2006. 

(ii) Το Σχέδιο, το οποίο αφορά στον εντοπισµό νέων ταλέντων και στην αξιοποίησή τους, µε 
σκοπό τη διάκρισή τους σε µελλοντικές διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, περιλάµβανε 45 αθλητές, οι 
οποίοι χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες (Α και Β), ανάλογα µε τις επιτυχίες τους και τις αξιολογήσεις 
από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει προγραµµατισµένη συνεργασία µε το ΚΑΕΚ για παρακολούθηση και 
καθοδήγηση των αθλητών.  Η Επιτροπή Ταλέντων θα έπρεπε να καθορίσει γραπτώς πολιτική, για 
προγραµµατισµένες εξετάσεις από το ΚΑΕΚ για όλους τους αθλητές, για όλη τη διάρκεια 
παραµονής τους στο Σχέδιο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι αθλητές που εµπίπτουν στο σχεδιασµό 
Ταλέντων θα πρέπει να υπόκεινται σε 2 µε 3 υποχρεωτικούς εργοµετρικούς ελέγχους το χρόνο, 
σύµφωνα µε τον ετήσιο αγωνιστικό τους κύκλο.   

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Το υπό αναφορά Σχέδιο έχει ως σκοπό τη στήριξη των 
επίλεκτων αθλητών οι οποίοι προπονούνται για να λάβουν µέρος σε διεθνείς διοργανώσεις. 
Ανάλογα µε κάθε επικείµενη διεθνή διοργάνωση αθλητισµού ετοιµάζεται, µε βάση το Σχέδιο, 
σχετικός σχεδιασµός, όπως ο σχεδιασµός Ολυµπιακής Προετοιµασίας ΚΟΑ – ΚΟΕ 2008, ο οποίος 
εφαρµόστηκε από τον Οκτώβριο του 2005 για τους επικείµενους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008.  Ο 
σχεδιασµός λειτουργεί σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Σήµερα είναι 
ενταγµένοι σ’ αυτόν 14 αθλητές. Με βάση το σχεδιασµό, καταβάλλεται µέσω της ΚΟΕ οικονοµική 
ενίσχυση για τους αθλητές και τους προπονητές τους. 

∆ιαπιστώθηκε ότι παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε από το 2004 (τήρηση φακέλων αθλητών, 
προσπάθεια παρακολούθησης από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο), φαίνεται ότι δεν έχει 
επιτευχθεί η ουσιαστική παρακολούθηση του σχεδιασµού Ολυµπιακής Προετοιµασίας από τον 
Οργανισµό, για δε την παραολυµπιακή προετοιµασία δεν προωθήθηκε έγκαιρα η στήριξη των 
αθλητών και η αθλητική παρακολούθησή τους από τον Οργανισµό.  Γενικά διαπιστώθηκε ότι ο 
τρόπος προώθησης της συµµετοχής της Κύπρου στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς 
αγώνες 2008 έχρηζε βελτίωσης για να συνάδει µε το ρόλο του Οργανισµού ως του πλέον αρµόδιου 
φορέα για την προώθηση υψηλών αθλητικών στόχων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, θα καταβληθεί προσπάθεια σε συνεργασία 
µε την ΚΟΕ για απλοποίηση του σχεδιασµού για να γίνει πιο πρακτικός ο τρόπος παρακολούθησής 
του. 

(γ) Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ).  
Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2007, ύψους £930.000 (για το 
2006 ο Προϋπολογισµός ήταν £1.000.000).  Οι πραγµατικές δαπάνες για το 2007 ανήλθαν σε 
£966.806, σε σύγκριση µε £996.661 το 2006.  
(i) Προσωπικό ΕΣΥΑΑ.  Κατά το 2007 απασχολούνταν από τον Οργανισµό 18 άτοµα ως 
συντονιστές για τους σκοπούς του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός κατέβαλε τη µισθοδοσία 
για 611 προπονητές που προσλήφθηκαν από τα σωµατεία για το Σχέδιο. 

(ii) Συµβόλαια εργοδότησης.  Τα συµβόλαια για τους υπεύθυνους αθληµάτων και τους 
περιφερειακούς επιθεωρητές συνεχίζουν να µην καθορίζουν ελάχιστες ώρες εργασίας και 
επισκέψεων. 

 Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, συµφωνήθηκε να γίνει προσπάθεια για 
καθορισµό ωρών εργασίας και ελάχιστος αριθµός επισκέψεων.  
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(iii) Εργοδότηση δηµοσίου υπαλλήλου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δηµόσιος υπάλληλος εργοδοτήθηκε 
στη θέση «Υπεύθυνου Αθλήµατος Ποδοσφαίρου». Σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
Νόµο του 1990, άρθρο 65, δεν επιτρέπεται σε δηµόσιο υπάλληλο να ασκεί οποιοδήποτε άλλο 
επάγγελµα εκτός αν χορηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Οικονοµικών. Τέτοια άδεια δεν φαίνεται να 
έχει εξασφαλιστεί.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο άτοµο, σύµφωνα µε το παρουσιολόγιο 
που τηρείται στον Οργανισµό, παρουσιάζεται  σχεδόν καθηµερινά µεταξύ 10.30 π.µ. - 12.30 µ.µ.. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, όταν τον προσέλαβε ο Οργανισµός δεν 
γνώριζε τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του ατόµου αυτού και µε τη λήξη του συµβολαίου του δεν 
θα του ανανεωθεί το συµβόλαιο εργοδότησης. 

Τον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από εταιρεία για επιστηµονική 
αξιολόγηση του ΕΣΥΑΑ.  Αρκετές από τις συστάσεις της έρευνας όπως διαπιστώθηκε  δεν έχουν 
υιοθετηθεί, παρόλο που στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού ηµερ.11.6.2007, αναφέρεται 
ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούνται από 22 σηµεία (ως συστάσεις) τα οποία  ο 
Οργανισµός έχει  ήδη  υιοθετήσει. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, οι εισηγήσεις της έρευνας σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν είναι πρακτικά δυνατό να εφαρµοστούν.  Για όσες κρίνεται ότι µπορούν να 
εφαρµοστούν  θα εξεταστούν τρόποι υλοποίησής τους για αναβάθµιση του προγράµµατος. 

(iv) Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής.  Στην Έκθεση της Υπηρεσίας µου για το έτος 2004 
αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία της υποδοµής για την 
εφαρµογή των περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Κανονισµών (Κ.∆.Π.38/95) που προνοούν 
και ρυθµίζουν θέµατα λειτουργίας σχολών γυµναστικής/γυµναστηρίων  όπως εγγραφή σε µητρώο, 
έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση µητρώου Γυµναστών/Εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να 
εργοδοτηθούν σε σχολές γυµναστικής. 

(v) Κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 παρατηρήθηκε σχετική πρόοδος σε ό,τι αφορά στον 
εντοπισµό και καταγραφή των σχολών που λειτουργούν, όµως εξακολουθεί να παρατηρείται 
καθυστέρηση στη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον εκείνων που δεν συµµορφώθηκαν µε τις 
διατάξεις του Νόµου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η λήψη δικαστικών µέτρων θα αυξηθεί 
ιδιαίτερα µε τη στελέχωση του τµήµατος των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής. 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυµναστικής.  Από τα στοιχεία και πληροφορίες που 
έχουν συγκεντρωθεί µέχρι τις 31.12.2007, έχουν καταγραφεί συνολικά 188 γυµναστήρια που 
λειτουργούν, από τα οποία µόνο τα 25 έχουν άδεια λειτουργίας (13%) ενώ άλλα 13 έχουν εγκριθεί 
για έκδοση άδειας (7%). 

(β) Γυµναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Νοµικού 
Συµβούλου του Οργανισµού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής Κανονισµοί του 1995 (Κ.∆.Π. 
38/95) ισχύουν και για τα γυµναστήρια  που βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του ηµεροµηνίας 7.3.2006. 

Μέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης είχε γίνει έλεγχος µόνο σε δύο γυµναστήρια 
ξενοδοχείων. 

Όπως µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, θα ζητηθεί από τον Κυπριακό Οργανισµό 
Τουρισµού νέα λίστα καταλόγου µε τις ξενοδοχειακές µονάδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες 
γυµναστικής ή εκµάθηση κάποιου αθλήµατος και θα τεθεί χρονοδιάγραµµα επισκέψεων. 

(γ) Στελέχωση του τοµέα των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής.  Ο πιο πάνω τοµέας του 
Οργανισµού στελεχώνεται από µόνο ένα άτοµο, γεγονός που δυσχεραίνει την όλη διαδικασία τόσο 
του ελέγχου, όσο και της έκδοσης κατηγορητηρίων στις σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της Νοµοθεσίας. 
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Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι µέχρι τις 31.12.2007, στάληκαν για κατηγορητήριο στο Νοµικό 
Σύµβουλο του Οργανισµού, οι φάκελοι µόνο 19  γυµναστηρίων. 

Όπως µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, το θέµα της στελέχωσης του τοµέα των 
Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Προσωπικού του Οργανισµού και 
είναι υπό εξέταση.  

(δ) Τέλη άδειας λειτουργίας.  Από 13.12.2005 εκκρεµεί στους Νοµικούς Συµβούλους 
γνωµάτευση για τον καθορισµό της διαδικασίας της τροποποίησης των τελών και την ηµεροµηνία 
εφαρµογής τους. 

Όπως µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η όλη διαδικασία είναι υπό εξέλιξη και 
αναµένεται από 1.1.2009 να εφαρµοστούν τα νέα τέλη όπως αυτά θα εγκριθούν από τη Βουλή. 

(ε) Λήψη δικαστικών µέτρων.  Από τις 19 υποθέσεις που είχαν σταλεί στο Νοµικό Σύµβουλο, 
οι 8 έχουν εκδικαστεί, οι 4 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, για τις 5 κατατέθηκε κατηγορητήριο και οι 
υπόλοιπες 2 θα κατατεθούν σύντοµα. 

Σηµειώνεται ότι πρόσωπο το οποίο λειτουργεί Σχολή Γυµναστικής χωρίς άδεια λειτουργίας είναι 
ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινές µέχρι 6 µήνες φυλακή ή/και 
µέχρι £500 πρόστιµο. 

(στ) Μητρώο Γυµναστών/Εκπαιδευτών.  Παράλληλα µε την τήρηση µητρώου αδειών 
λειτουργίας, οι Κανονισµοί προνοούν την τήρηση µητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, µετά από 
αίτησή τους προς τον Οργανισµό, οι Γυµναστές/ Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν 
σε σχολές γυµναστικής (Κ.∆.Π.38/95 Μέρος ΙΙ (Άρθρο 3/6)). 

Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου (Μάιος 2008) υπέβαλαν  αίτηση για εγγραφή στο µητρώο 221 
άτοµα, από τα οποία τα 160 έχουν εγκριθεί,  15 αιτητές έχουν απορριφθεί ενώ 46 αιτητές 
εξακολουθούν να είναι υπό εξέταση. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ακόµη δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
όσον αφορά στην εισήγηση που έγινε από την Υπηρεσία µου, για τον τύπο πιστοποιητικού 
εγγραφής, ταυτότητα Γυµναστή και  εάν θα επιβάλλεται τέλος εγγραφής.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, τέλος εγγραφής στο µητρώο των 
Εκπαιδευτών/Γυµναστών δεν προνοείται από τους περί Ιδιωτικών Σχολών γυµναστικής 
Κανονισµούς του 1995. Ο Οργανισµός κρίνει ότι η διαδικασία που τηρείται  µέχρι σήµερα στο 
µητρώο των Εκπαιδευτών/Γυµναστών είναι ικανοποιητική και η εισήγηση της Υπηρεσίας µου για 
ενδεχόµενη τροποποίηση των Κανονισµών ούτως ώστε να καταβάλλεται τέλος εγγραφής από τους 
Εκπαιδευτές/Γυµναστές οι οποίοι θα εντάσσονται στο εν λόγω µητρώο, είναι υπό µελέτη. 
Θέµατα προσφορών και συµβολαίων. 

(α) Αδυναµίες στις διαδικασίες προσφορών.  Από τον έλεγχο της διαδικασίας προσφορών, 
εντοπίστηκαν λάθη, αδυναµίες ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι αφορά στην τήρηση των προνοιών 
του σχετικού Νόµου και των Κανονισµών Προσφορών, κατά την ετοιµασία των 
όρων/προδιαγραφών των διαγωνισµών καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης. Οι 
παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας µου υποβάλλονταν στον Οργανισµό, ο οποίος 
προχωρούσε – εκεί όπου ήταν εφικτό – στη λήψη διορθωτικών µέτρων. 

(β) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ. 

(i) Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που είναι εγγεγραµµένη επ’ ονόµατι της 
Αρχιεπισκοπής, η οποία στον τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρεται ως Επίτροπος Εµπιστεύµατος του ΓΣΠ 
και της Ευγενίας Α. Θεοδότου.  Σύµφωνα µε το συµβόλαιο που υπογράφηκε µεταξύ εργολάβου και 
ΓΣΠ, µε βάση ποσά προνοίας, το έργο θα κόστιζε £1.475.000 και θα το επιχορηγούσε εξ 
ολοκλήρου ο Οργανισµός.  Στο έργο, το οποίο έπρεπε να συµπληρωθεί τον Απρίλιο 2004, 
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διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση πέραν των 30 µηνών, ο προϋπολογισµός του υπερέβη τα £2 εκ. + 
Φ.Π.Α. ενώ ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις πέραν των £600.000. 

(ii) Τον Ιούλιο 2006 µε επιστολή µου προς τον Πρόεδρο του Οργανισµού παρατήρησα µεταξύ 
άλλων ότι: 

• Ο ΚΟΑ ενέκρινε το έργο χωρίς την ετοιµασία σοβαρής µελέτης για τη βιωσιµότητά του και τον 
τρόπο διαχείρισης/λειτουργίας του.  Η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι µια σοβαρή και αντικειµενική 
µελέτη θα καταδείκνυε ότι το έργο δεν είναι βιώσιµο.  Η µελέτη που έγινε δεν λαµβάνει υπόψη τη 
δαπάνη εκτέλεσης του έργου, η οποία εκτιµήθηκε σε £1.075.000 + Φ.Π.Α. και η οποία τελικά 
αναµένεται να είναι υπερδιπλάσια, ενώ η εκτίµηση των ετήσιων εξόδων λειτουργίας και 
συντήρησης (£82.000) είναι πολύ χαµηλή. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της εκτέλεσης του έργου χωρίς να υπάρχει συµφωνία µε το ΓΣΠ 
για τη διαχείρισή του.  Η εν λόγω συµφωνία θα έπρεπε να καθορίζει σαφώς τις ευθύνες του ΓΣΠ, 
ως Εργοδότη του κατασκευαστικού συµβολαίου, το καθεστώς διαχείρισης και λειτουργίας του 
έργου και τις ασφαλιστικές δικλίδες σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους όρους της συµφωνίας, 
ιδιαίτερα σε οικονοµικά θέµατα. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της κατασκευής του έργου χωρίς προηγουµένως να υπογραφεί 
συµφωνία µεταξύ ΓΣΠ και µελετητών/ επιβλεπόντων, η οποία να τύχει της έγκρισής του, σύµφωνα 
µε την υφιστάµενη διαδικασία για έργα επιχορηγούµενα από τον ίδιο.  

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε να ανατεθεί από το ΓΣΠ το κατασκευαστικό συµβόλαιο απευθείας στον 
Εργολάβο που εκτέλεσε προηγουµένως το Στάδιο, χωρίς το συµβόλαιο να τύχει της έγκρισής του, 
σύµφωνα µε την υφιστάµενη διαδικασία για επιχορηγούµενα έργα.  Το συµβόλαιο µε τον Εργολάβο 
είναι ελλιπές και ετεροβαρές υπέρ του εργολάβου, κυρίως γιατί αφήνει εκκρεµές το θέµα των νέων 
τιµών µονάδων για εργασίες και υλικά που δεν περιλαµβάνονται στο προηγούµενο συµβόλαιο για 
το Στάδιο και τα οποία αφορούν σε πολύ µεγάλο µέρος του έργου. 

• Τα σχέδια, οι εκτιµήσεις δαπάνης και η διαχείριση του συµβολαίου από τους µελετητές – 
επιβλέποντες ήταν ελλιπή και ανεπαρκή και δεν διασφάλιζαν τα συµφέροντα του Εργοδότη. 

• Ο Εργολάβος µε δικαιολογία τη µη αξιολόγηση/πληρωµή των απαιτήσεων του, εργάζεται µε 
αργό ρυθµό που δεν εγγυάται τη συµπλήρωση του έργου σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

(iii) Μέχρι το ∆εκέµβριο 2007, ο ΚΟΑ επιχορήγησε το έργο µε το ποσό των περίπου £1.778.000. 

(iv) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, αφού προχώρησε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης/αξιοποίησης του έργου από τον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς όµως να υπάρξει οποιοδήποτε 
ενδιαφέρον, υπέβαλε πρόταση και το Υπουργικό Συµβούλιο, σε συνεδρία του στις 4.7.2007, 
αποφάσισε τα ακόλουθα: 

• Να εγκρίνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονοµική υποχρέωση της Κυβέρνησης, την 
ανάθεση της διαχείρισης του έργου των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ, στην παρούσα του κατάσταση, 
στο ΓΣΠ. 

• Να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους £356.418, το οποίο αφορά τη συµπλήρωση του έργου 
χωρίς τους διαχωρισµούς του δευτέρου ορόφου, από τον προϋπολογισµό του ΚΟΑ. 

• Το ποσό των £356.418 έχει ήδη καταβληθεί στο ΓΣΠ το 2007. 
(γ) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό. 

(i) Απαιτήσεις Εργολάβου.  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η προσφορά που 
κατακυρώθηκε, η οποία ήταν και η χαµηλότερη, υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου 
(£4.500.000) κατά £2.460.000 (55%) και υπέδειξα ότι δεν ασκήθηκε από τον Οργανισµό και τους 
συµβούλους του η ενδεδειγµένη διαχείριση κόστους, µε σκοπό τον περιορισµό της δαπάνης του 
έργου στα πλαίσια του Προϋπολογισµού. 
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Με βάση το συµβόλαιο, το έργο έπρεπε να συµπληρωθεί το Μάρτιο 2004.  Λόγω σοβαρής 
καθυστέρησης, η οποία οφειλόταν τόσο στον Εργολάβο, όσο και στον Εργοδότη (ΚΟΑ), το έργο 
συµπληρώθηκε το Σεπτέµβριο 2005, οπότε και έγινε η προσωρινή παραλαβή του. 

Ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονική παράταση, η οποία καλύπτει ολόκληρη  την  
καθυστέρηση  του έργου, και  για αποζηµίωση ύψους περίπου £3,5 εκ. και υποστήριζε ότι για την 
καθυστέρηση ευθυνόταν κυρίως ο Εργοδότης, ο οποίος, µεταξύ άλλων, καθυστέρησε την πληρωµή 
των πιστοποιητικών του Αρχιτέκτονα για περίπου 6 µήνες. 

Απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι 
υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην πληρωµή των διατακτικών του έργου, σε αναµονή της 
έγκρισης του Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού. 

Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2005 και συµφωνήθηκε κατ’ αρχήν η καταβολή 
του ποσού των £1,6 εκ. ως αποζηµίωση στον Εργολάβο.  Με επιστολή της Υπηρεσίας µου προς 
τον Οργανισµό τον Οκτώβριο 2005, υποδεικνύετο ότι, ενώ οι γενικές αρχές της κατ’ αρχήν 
συµφωνίας κρίνονται ικανοποιητικές, εντούτοις το ποσό των £1,6 εκ. θεωρείτο  υπερβολικό  και  
δεν έπρεπε  να  υπερβαίνει τα £1,3 εκ..  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µε επιστολή του 
πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2006 τον Οργανισµό ότι, λόγω της θέσης της Υπηρεσίας µου για το 
ύψος της αποζηµίωσης, το Υπουργείο προχώρησε µε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο το 
οποίο ενέκρινε αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ. στον Εργολάβο για το σύνολο των απαιτήσεών του. 

Εκκρεµεί η απάντηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού σε επιστολή του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, ηµεροµηνίας 14.11.2006, µε την οποία το Υπουργείο ζητά να 
πληροφορηθεί κατά πόσο ο Οργανισµός θα προχωρήσει σε έρευνα για την πιθανή ύπαρξη 
ευθυνών για τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταβολή της αποζηµίωσης στον Εργολάβο, µε το 
ποσό του £1,5 εκ..   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2007 ότι το όλο θέµα παραπέµφθηκε 
στους Νοµικούς Συµβούλους, η γνωµάτευση των οποίων µέχρι τον Απρίλιο 2008 δεν ετοιµάστηκε, 
αφού δεν υποβλήθηκε οτιδήποτε στον Οργανισµό.  Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, όταν ετοιµαστεί η 
συγκεκριµένη γνωµάτευση από τους Νοµικούς Συµβούλους, θα απαντηθεί και η πιο πάνω 
επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Σε σχέση µε την παραλαβή του έργου, διαπιστώθηκε ότι το 80% αυτού παραλήφθηκε προσωρινά 
στις 11.11.2005, ενώ στις 23.6.2006 παραλήφθηκε προσωρινά όλο το έργο.  Η τελική παραλαβή 
αναµένεται να γίνει τον Ιούνιο 2008 (περίοδος συντήρησης 24 µήνες).   

Για ό,τι αφορά τον τελικό λογαριασµό του έργου, ο εργολάβος τον υπέβαλε το Μάιο 2006 και στη 
συνέχεια ο ιδιώτης Επιµετρητής τον εξέτασε, υποβάλλοντας το ∆εκέµβριο 2006 τον προσωρινό 
τελικό λογαριασµό στον Οργανισµό (πιστοποιητικό πληρωµής αρ. 34), ο οποίος τον αποδέχθηκε.  
Μέχρι τον Απρίλιο 2008 ο τελικός λογαριασµός του έργου εξεταζόταν από τους ιδιώτες Μελετητές 
και σύµφωνα µε αυτούς αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθεί η εξέτασή του.  

(ii) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το 2006, από 
επιτόπιο έλεγχο των εργασιών και µελέτη των προνοιών του συµβολαίου που διεξήχθη το 
Νοέµβριο 2005, διαπιστώθηκε ότι τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των περισσότερων κεντρικών 
κλιµατιστικών µονάδων (Air Handling Units) που είχαν εγκατασταθεί, και τα οποία καθορίζουν 
ουσιαστικά το µέγεθος και κατ’ επέκταση την αξία τους, διέφεραν σηµαντικά σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα στο συµβόλαιο.  Επειδή οι χώροι τους οποίους εξυπηρετούν τα εν λόγω 
µηχανήµατα είχαν παραµείνει οι ίδιοι µε αυτούς που προνοούσε το συµβόλαιο, ζήτησα από το 
Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού όπως ενηµερώσει την Υπηρεσία µου για τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίστηκαν οι σηµαντικές αλλαγές στο µέγεθος των περισσότερων κεντρικών 
µονάδων κλιµατισµού. 
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Οι επεξηγήσεις που έδωσαν τον Ιούλιο 2006 οι σύµβουλοι µελετητές για τις αλλαγές που έκαναν  
στις συγκεκριµένες µηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τον Οργανισµό, 
και τους ζητήθηκε όπως υποβάλουν τεκµηριωµένα τα απαιτούµενα στοιχεία. 

Επειδή τα στοιχεία/επεξηγήσεις που υπέβαλαν εκ νέου το Σεπτέµβριο 2007 οι σύµβουλοι, δεν 
δικαιολογούσαν κατά την άποψη µου την αλλαγή στο µέγεθος των κλιµατιστικών µονάδων που 
εγκαταστάθηκαν, ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού, όπως εξετάσει το ενδεχόµενο 
καταλογισµού ευθυνών στους συµβούλους – στα πλαίσια των προνοιών του µεταξύ τους 
συµβολαίου – για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις που έγιναν εκ των υστέρων στη µελέτη, 
λαµβάνοντας υπόψη και το επιπρόσθετο κόστος που ενδεχοµένως επέφεραν. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία µου οποιεσδήποτε ενέργειες του 
Οργανισµού.  

(iii) Απαιτήσεις ιδιωτών µελετητών.  Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις και από τους ιδιώτες 
µελετητές για αναπροσαρµογή της πληρωµής τους επί του τελικού κατασκευαστικού κόστους του 
έργου (£8 εκ. - £8,5 εκ.) αντί επί της εκτιµηµένης δαπάνης (£4,5 εκ. ± 20%), όπως προβλέπεται στη 
συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και των συµβούλων.  Η Υπηρεσία µου συµφώνησε το 
Φεβρουάριο 2006 µε τη θέση του Οργανισµού όπως η αµοιβή των συµβούλων υπολογιστεί 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σύµβασης.  Ο Οργανισµός δεν έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις των 
συµβούλων και το θέµα παραπέµφθηκε τον Απρίλιο 2006 σε διαιτησία. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2007 ότι υπογράφηκε συµφωνία 
παραποµπής σε διαιτησία, η οποία αναµενόταν να αρχίσει σύντοµα.  Σε συνεδρία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµεροµηνίας 23.1.2008, ζητήθηκε όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
επιταχύνουν τις διαδικασίες για να συνέλθει η Επιτροπή, που διορίστηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο το Νοέµβριο 2007, για επίλυση των διαφορών του Οργανισµού µε τους ιδιώτες 
µελετητές του έργου.  Μέχρι τον Απρίλιο 2008 η πιο πάνω διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. 

(δ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού Κέντρου στη  
Λευκωσία - Προβλήµατα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του συµβολαίου.  Από επιτόπιο 
έλεγχο στο πιο πάνω έργο παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήµατα που επηρέασαν σηµαντικά την 
πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.  Μεταξύ άλλων, επειδή ο Οργανισµός δεν προέβη στην 
επιβαλλόµενη εδαφολογική µελέτη στο στάδιο της µελέτης, µετά την έναρξη των εργασιών 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο να γίνει σηµαντική αλλαγή 
στον τρόπο θεµελίωσης, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η συµπλήρωση του όλου έργου.  Επίσης 
παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίως 
εργολάβου.  Το έργο τελικά παραλήφθηκε το Μάρτιο 2004 και ο τελικός λογαριασµός υποβλήθηκε 
από τον Εργολάβο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, ο οποίος, σύµφωνα µε τον Οργανισµό, ήταν 
ελλιπής, ενώ πλήρη στοιχεία υποβλήθηκαν από  αυτόν  το  Νοέµβριο 2005.  Το ∆εκέµβριο 2005, ο 
ιδιώτης Επιµετρητής του έργου υπέβαλε τον τελικό λογαριασµό στον Οργανισµό, και κατά τη 
διάρκεια των επόµενων δύο χρόνων έγιναν διάφορες αλλαγές σ’ αυτόν κατόπιν απαιτήσεων του 
Οργανισµού.  Ο Εργολάβος απαίτησε αποζηµίωση περίπου £617.000 για το συνολικό χρόνο 
καθυστέρησης του έργου, τον οποίο θεωρεί ως δικαιολογηµένο.  Επειδή καθυστέρησε η εξέταση 
και έγκριση του τελικού λογαριασµού και της αποζηµίωσης, ο Εργολάβος προχώρησε µε 
καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο, διεκδικώντας συνολικές αποζηµιώσεις πέραν του £1 εκ.. 

Ο Οργανισµός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ανέφερε ότι η αλλαγή στο σχεδιασµό 
αναµφίβολα επηρέασε την πρόοδο του έργου, αλλά αυτό δεν µπορούσε να αποφευχθεί, ενώ το 
θέµα της καθυστέρησης µελετάται, ώστε να διαφανεί ποια ήταν δικαιολογηµένη και ποια 
αδικαιολόγητη.  Επιπλέον µε πληροφόρησε ότι την ετοιµασία µελετών θα την αναθέτει πλέον σε 
ιδιώτες συµβούλους, οι οποίοι θα ετοιµάζουν τις µελέτες και έρευνες, οι οποίες πρέπει να 
προηγούνται των προκηρύξεων των διαγωνισµών για τα έργα. 
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Τον Ιούνιο 2006 ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός βρίσκεται σε 
διαβουλεύσεις  µε τον Εργολάβο και θα γίνει προσπάθεια διακανονισµού του θέµατος προτού 
προχωρήσει δικαστικώς η όλη υπόθεση.  Παρατήρησα ότι προηγουµένως θα πρέπει να 
αποφασισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού το µέρος της καθυστέρησης για το 
οποίο ευθύνεται ο Εργοδότης και το µέρος για το οποίο ευθύνεται ο Εργολάβος. 

Τον Ιανουάριο 2008, ο τελικός λογαριασµός του συµβολαίου υποβλήθηκε εκ νέου στον Οργανισµό 
από τον ιδιώτη Επιµετρητή, ενώ ακόµα εκκρεµεί η απόδοση τυχόν ευθυνών για τη διαχείριση του 
συµβολαίου, θέµα για το οποίο θα αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού. 

Επειδή όλα τα πιο πάνω θέµατα βρίσκονται ακόµα σε εκκρεµότητα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού σε συνεδρία του στις 28.1.2008 αποφάσισε τον ορισµό ad-hoc Επιτροπής για 
σκοπούς διαπραγµάτευσης µε τον Εργολάβο για τη µεταξύ τους διαφορά στο έργο, οι εργασίες της 
οποίας άρχισαν τον Απρίλιο 2008. 

(ε) Κατασκευή Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου στη Λάρνακα. 

(i) Οικοδοµικές εργασίες.  Ενώ το έργο παραλήφθηκε προσωρινά από τους ιδιώτες µελετητές 
το Φεβρουάριο 2005, παρουσιάστηκαν σ’ αυτό αστοχίες και κακοτεχνίες µετά την παραλαβή του, 
καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του, εκτός εάν εκτελούνταν αρκετές και σοβαρές εργασίες 
επιδιόρθωσης.  Αυτές τελικά εκτελέστηκαν από τον Εργολάβο, από το Νοέµβριο 2005 µέχρι τον 
Ιανουάριο 2006.  Το έργο παραλήφθηκε από τους ιδιώτες µελετητές χωρίς την προηγούµενη 
έγκριση του Εργοδότη και χωρίς να γίνουν οι αναγκαίοι προβλεπόµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του συµβολαίου, τόσο στις κολυµβητικές δεξαµενές όσο και στα µηχανήµατα, και ως εκ 
τούτου δεν µπορούσε να παραδοθεί στον Εργοδότη για χρήση. 

Ο Οργανισµός προχώρησε µε τη διεξαγωγή έρευνας για το θέµα, διορίζοντας εξωυπηρεσιακό 
Ερευνητή, ο οποίος το Μάρτιο 2006 υπέβαλε την έκθεσή του στον Οργανισµό.  Σύµφωνα µε το 
πόρισµα, το συµβόλαιο µεταξύ ΚΟΑ και Συµβούλων παραβιάστηκε, ως αποτέλεσµα 
επαγγελµατικής αµέλειας των Συµβούλων, από την οποία ο Οργανισµός υπέστη ζηµιά.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27.3.2006, αποφάσισε να 
παραπέµψει την πιο πάνω έκθεση στο Νοµικό Σύµβουλο για τα περαιτέρω.  Επίσης, σε νέα 
συνεδρία του, στις 18.4.2006, αποφάσισε όπως ο Νοµικός Σύµβουλος και οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Οργανισµού συνεργαστούν για τη διεκδίκηση του ποσού της ζηµιάς του Οργανισµού από τους 
Συµβούλους, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Οργανισµού.  Ωστόσο, µέχρι τον Απρίλιο 
2008 αναµενόταν ακόµα η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού για το θέµα. 

Από νέο έλεγχο της Υπηρεσίας µου τον Απρίλιο 2008, παρατήρησα ότι : 

(α) Η τελευταία φορά που οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού ζήτησαν από το Νοµικό 
Σύµβουλο όπως ενηµερώσει τον Οργανισµό σχετικά µε στοιχεία που τυχόν χρειάζεται για τις 
επιπτώσεις στον Οργανισµό από την επαγγελµατική αµέλεια των Συµβούλων ήταν η 24.4.2007.  
Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, δεν στάληκε άλλη επιστολή στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού 
για το θέµα. 

(β) Η καθυστέρηση στο χειρισµό του θέµατος έχει ήδη βλάψει σοβαρά τα συµφέροντα του 
Οργανισµού και εισηγήθηκα όπως ληφθούν άµεσα µέτρα για λήψη µέτρων κατά των Συµβούλων 
και ανάκτηση της ζηµιάς που υπέστη ο Οργανισµός. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ απέστειλε τον Ιούνιο 2008 
επιστολή στο νοµικό του σύµβουλο σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες που υπέστη λόγω της 
επαγγελµατικής αµέλειας των Συµβούλων, και οι οποίες, σύµφωνα µε την ανάλυση που 
ετοιµάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού, ανήλθαν στο ποσό των περίπου 
€55.000. 
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(ii) Προσφορά αρ. 84∆/2005 για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα 
αποτελεσµάτων.  Όπως ανέφερα στην προηγούµενη έκθεσή µου, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των 
εργασιών το Μάρτιο 2007, διαπιστώθηκε ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων που είχε 
εγκατασταθεί δεν ήταν σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισµού. 
Ωστόσο, ο πίνακας ήταν ακριβώς ο ίδιος µε αυτόν που περιλαµβανόταν στην προσφορά του 
Αναδόχου, είχε γίνει αποδεκτός από τον Οργανισµό και είχε περιληφθεί στα έγγραφα του 
συµβολαίου χωρίς αυτό να εντοπισθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τόσο από τους 
ιδιώτες συµβούλους όσο και από την επιτροπή αξιολόγησης του Οργανισµού. 

Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Ανάδοχος δεν είχε προµηθεύσει το σύστηµα 
αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) το οποίο είχε περιλάβει στην προσφορά του, όπως επίσης 
δεν είχε παραδώσει σηµαντικό µέρος των ανταλλακτικών, τα οποία µε βάση τις πρόνοιες του 
συµβολαίου θα έπρεπε να παραδοθούν µαζί µε τον πίνακα. 

Το Μάρτιο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού προς τον οποίο υπέβαλα τις παρατηρήσεις 
µου, µε πληροφόρησε ότι ο πίνακας που εγκαταστάθηκε, παρόλο ότι παρουσιάζει αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, πράγµατι είναι ο ίδιος µε αυτόν που υπέβαλε ο 
Aνάδοχος µε την προσφορά του, είχε γίνει αποδεκτός και είχε περιληφθεί στα έγγραφα του 
συµβολαίου, ωστόσο µπορούσε να γίνει αποδεκτός από τον Οργανισµό θεωρώντας τις αποκλίσεις 
από τις προδιαγραφές ως δευτερεύουσες. Επίσης, µε πληροφόρησε ότι θα ζητείτο από τον 
Aνάδοχο όπως προµηθεύσει τον Οργανισµό µε το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) 
που προβλεπόταν στο συµβόλαιο και ότι δεσµεύτηκε να παραδώσει τα ανταλλακτικά που 
προβλέπονταν σε αυτό, και για το σκοπό αυτό ο Οργανισµός κατακρατούσε το ποσό των £29.271 
σε αναµονή της συµπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Παράλληλα, εξεταζόταν το 
ενδεχόµενο αποκοπής χρηµάτων λόγω της απόκλισης του πίνακα και της καθυστέρησης στην 
παράδοσή του, ενώ ζητήθηκε από τους συµβούλους όπως υποβάλουν τις απόψεις/εξηγήσεις τους 
σχετικά µε τα πιο πάνω. Τέλος, εξεταζόταν το ενδεχόµενο ευθυνών των συµβούλων επειδή δεν 
εντόπισαν την παράλειψη του προσφοροδότη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µε απαιτήσεις ο 
δεύτερος προσφοροδότης. 

Τελικά,  αφού οι σύµβουλοι βεβαίωσαν το ∆εκέµβριο 2007 ότι το µεν σύστηµα αδιάλειπτης 
παροχής ρεύµατος (UPS) δεν ήταν αναγκαίο – ενόψει της επιβεβαίωσης του κατασκευαστή ότι το 
σύστηµα χρονοµέτρησης έχει ενσωµατωµένη µπαταρία διάρκειας τεσσάρων ωρών - και τα 
ανταλλακτικά που προβλέπονταν από το συµβόλαιο είχαν παραδοθεί και δεν υπήρχε άλλη 
εκκρεµότητα από µέρους του Αναδόχου, ο Οργανισµός προχώρησε στην πληρωµή του ποσού που 
κατακρατούσε. 

(στ) Αλλαγή επιφάνειας τεσσάρων οµοσπονδιακών γηπέδων αντισφαίρισης από χωµάτινη 
σε σκληρή.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο το Μάρτιο του 2008 διαπιστώθηκε ότι δεν 
τηρήθηκε η περί Συµβάσεων Νοµοθεσία, Ν.12(Ι)/2006 σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για 
την ανάθεση της µελέτης του έργου, αφού αυτή έγινε απευθείας στον Αρχιτέκτονα/Σύµβουλο της 
Οµοσπονδίας χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης υπέρβαση 65,5% από την 
εκτιµηµένη αξία δαπάνης, λόγω επιπλέον εργασιών αξίας περίπου £47.000.  Ενώ οι επιπλέον 
εργασίες θα έπρεπε, µε βάση τις διαδικασίες του Οργανισµού, να εγκριθούν εκ των προτέρων από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν την εκτέλεσή τους, αυτές εκτελέστηκαν χωρίς έγκριση.  Επιπλέον, 
ενώ ο ιδιώτης Μελετητής απέστειλε στις 11.2.2008 αναλυτικό σηµείωµα του κόστους των εργασιών 
αυτών στον Οργανισµό για εξέταση και έγκριση, µέχρι το τέλος Μαρτίου 2008 αυτές ακόµη 
εξετάζονταν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού. 

Παρατήρησα ότι ο Οργανισµός είναι δεσµευµένος µε τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τον ιδιώτη 
Μελετητή, αφού όλες οι επιπλέον εργασίες εκτελέστηκαν από τον εργολάβο.  Παρατήρησα επίσης 
ότι οι επιπλέον εργασίες προέκυψαν από το γεγονός ότι η πραγµατική κατάσταση του υπεδάφους 
διέφερε από αυτή που λήφθηκε υπόψη στη µελέτη, η οποία και βασίστηκε στα αρχικά σχέδια 
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κατασκευής των γηπέδων (1999), και ότι τα προβλήµατα αυτά θα αντιµετωπίζονταν αν πριν την 
ανάθεση της µελέτης του έργου γινόταν η δέουσα γεωτεχνική έρευνα, µε την εκσκαφή ενός ή 
περισσότερων δοκιµαστικών λάκκων.  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε έκθεση του ιδιώτη Μελετητή, 
οι εργασίες που εκτελέστηκαν το 1999 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Τον Απρίλιο του 2008 ζήτησα όπως ενηµερωθώ από τον Οργανισµό για τα πιο πάνω θέµατα, 
περιλαµβανοµένων και ευθυνών που προκύπτουν από το γεγονός ότι η αρχική κατασκευή των 
γηπέδων (1999) δεν έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

(ζ) Ανακαίνιση Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Από έλεγχο που έγινε τον Μάρτιο του 2008 
στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

• Το κτίριο του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού ανεγέρθηκε παλαιότερα  εξ ολοκλήρου από τον Οργανισµό 
σε κρατική γη που παραχωρήθηκε στον Οργανισµό µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
ηµεροµηνίας 2.2.1989.  Εδώ και 4 χρόνια  εκκρεµεί αίτηση που υπέβαλε ο Οργανισµός στο 
Κτηµατολόγιο για εκµίσθωση του χώρου, ώστε ιδιοκτησιακά να ανήκει ο χώρος στον Οργανισµό, 
µε καταβολή σχετικού µισθώµατος στο Κράτος.  Λόγω της εκκρεµότητας αυτής, αλλά και για 
άλλους λόγους, η Πολεοδοµική Αρχή απέρριψε αίτηση του Οργανισµού για παραχώρηση 
πολεοδοµικής άδειας για την ανακαίνιση του κτιρίου.  Έτσι το έργο εκτελείται χωρίς πολεοδοµική 
άδεια και άδεια οικοδοµής. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της µελέτης του 
έργου σε ιδιώτη Μελετητή, τον οποίο υπέδειξε η ∆ιαχειριστική Επιτροπή της Κυπριακής 
Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας (ΚΙΟ), χωρίς να τηρηθεί η περί Συµβάσεων Νοµοθεσία Ν.12(Ι)/2006 
σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης του έργου. 

• Η διαδικασία προκήρυξης των προσφορών για την εκτέλεση του έργου έγινε από την ΚΙΟ.  
Ενόψει του ότι το κτίριο ανεγέρθηκε από τον Οργανισµό µε δικά του έξοδα σε κρατική γη, η 
διαδικασία αυτή θα έπρεπε να γίνει από τον Οργανισµό και όχι από την ΚΙΟ. 

• Για το έργο, µε εκτιµηµένη αξία δαπάνης £35.000, υποβλήθηκαν δύο προσφορές, εκ των 
οποίων η χαµηλότερη ανήλθε στις £85.641.  Μετά από απαίτηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Οργανισµού για αφαίρεση ή τροποποίηση κάποιων εργασιών από τη χαµηλότερη προσφορά για 
µείωση του κόστους, έγιναν αποκοπές ύψους £20.852, µειώνοντας το ποσό της προσφοράς στις 
£64.789.  Στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσισε την κατακύρωση της 
προσφοράς στο χαµηλότερο προσφοροδότη για το ποσό αυτό, το οποίο υπερβαίνει κατά 85% την 
εκτιµηµένη δαπάνη. 

• Ενώ στο Παράρτηµα Όρων του Συµβολαίου καθορίζεται ο χρόνος διάρκειας του έργου σε 2 
µήνες από την υπογραφή του συµβολαίου, στο υπογραµµένο συµβόλαιο ο χρόνος αυτός άλλαξε 
σε 3½ µήνες, αλλάζοντας µε αυτό τον τρόπο ουσιώδη όρο των προσφορών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Αύγουστο 2008 ότι η όλη διαδικασία 
προκήρυξης των προσφορών που ακολούθησε η ΚΙΟ έγινε σε συνεννόηση µε τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του ΚΟΑ.  Συγκεκριµένα, οι προσφορές κατατέθηκαν στο κιβώτιο προσφορών του 
Οργανισµού και η αξιολόγηση των προσφορών εκτός από τον ιδιώτη Μελετητή ελέγχθηκε και από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού και ακολούθως επικυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

(η) Αναβατόριο (ski lift) στο Χιονοδροµικό Κέντρο Τροόδους.  Από έλεγχο που έγινε τον 
Απρίλιο του 2008 στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα : 

• Σε επιστολή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), 
ηµεροµηνίας 16.2.2007, προς τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Χιονοδρόµων Κύπρου (ΟΧΚ), 
ζητείται όπως διακοπεί άµεσα η λειτουργία του πιο πάνω εξοπλισµού, αφού δεν πληροί τις βασικές 
απαιτήσεις ασφαλείας των σχετικών Κανονισµών του 2004 (Κ.∆.Π. 74/2004).  Λόγω του 
προβλήµατος αυτού, η ΟΧΚ αιτήθηκε επιχορήγησης για αντικατάσταση του υφιστάµενου 
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αναβατορίου µε νέο  (µεταχειρισµένο) λόγω µικρότερου κόστους, τόσο από τον ΚΟΑ όσο και από 
τον ΚΟΤ.  Οι δύο Οργανισµοί αποφάσισαν όπως επιχορηγήσουν την αντικατάσταση του 
αναβατορίου µε £150.000 έκαστος (για τον ΚΟΑ, απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3.7.2007). 

• Η ΟΧΚ απέστειλε γενικές προδιαγραφές του απαιτούµενου µεταχειρισµένου αναβατορίου σε 
κατασκευάστριες εταιρείες και σε ιδιωτικούς χιονοδροµικούς σταθµούς του εξωτερικού.  Λήφθηκαν 
5 προσφορές, και µετά από αξιολόγησή τους από την ΟΧΚ, υπογράφηκε στις 4.9.2007 συµφωνία 
µε µια από τις ενδιαφερόµενες εταιρείες για το ποσό των €525.000, δηλαδή περίπου £307.269.  Η 
τιµή αυτή περιλαµβάνει µόνο την προµήθεια και εγκατάσταση του αναβατορίου. 

• Η προµήθεια και εγκατάσταση του αναβατορίου επιδοτείται κατά περίπου 97,6% από τους δύο 
Ηµικρατικούς Οργανισµούς, για τους οποίους οι διαδικασίες ανάθεσης των Συµβάσεων διέπονται 
από την περί Συµβάσεων Νοµοθεσία Ν.12(Ι)/2006.  Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής θα έπρεπε, ο 
Οργανισµός να απαιτήσει από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή την ΟΧΚ, να ακολουθήσει τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην πιο πάνω Νοµοθεσία, δηλαδή να προχωρήσει µε την 
προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού και όχι να αναθέσει την εργασία µε τη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης λόγω του επείγοντος.  Επίσης, η επίκληση του επείγοντος δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή επειδή : (α) µέχρι τον Απρίλιο 2008 δεν είχε αρχίσει η εγκατάσταση του αναβατορίου.  (β) 
Το επείγον δηµιουργήθηκε από παράλειψη της ΟΧΚ, αφού γνώριζε έγκαιρα ότι για το θέµα 
απαιτήσεων ασφαλείας των Κανονισµών θα έπρεπε να συµµορφωθεί µέχρι την 1.5.2006.  

• ∆εν υποβλήθηκαν από την ΟΧΚ έγγραφα προσφορών για απόψεις στον ΚΟΑ (άρθρο 70, 
Εσωτερικών Οικονοµικών Κανονισµών του ΚΟΑ) και δεν τηρήθηκαν τα Κριτήρια Επιχορήγησης 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Οργανισµού (2003).  Στα εν λόγω κριτήρια καθορίζονται 
λεπτοµερώς όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε ο 
Οργανισµός να εξετάζει αιτήµατα επιχορηγήσεων και να τροχοδροµείται η υλοποίησή τους εντός 
του εκάστοτε ετήσιου Προϋπολογισµού. 

• Ενώ ο Οργανισµός κατέβαλε ήδη στην ΟΧΚ το επιχορηγούµενο ποσό των £150.000, µέχρι τις 
αρχές Απριλίου 2008 δεν έγινε η εγκατάσταση του αναβατορίου στην προβλεπόµενη θέση του.  
Παρατήρησα ότι µε βάση τα κριτήρια επιχορήγησης αθλητικών έργων, δεν επιτρέπεται η πλήρης 
καταβολή της επιχορήγησης πριν τη συµπλήρωση του έργου (δηλαδή την εγκατάσταση και 
παραλαβή του). 

• Σε επιστολή της Υπηρεσίας µου προς τον Οργανισµό τον Απρίλιο του 2008 ζήτησα όπως 
ερευνηθούν τα πιο πάνω θέµατα. 

(θ) Προσφορά αρ. 29∆/2007 για τη φωταγώγηση της κύριας πίστας του ∆ία στον Όλυµπο 
της ΟΧΚ.  Από τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στον πιο πάνω διαγωνισµό, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε χωρίς να υπάρχουν διαθέσιµες οι αναγκαίες πιστώσεις στον 
Προϋπολογισµό, όπως προνοείται στους Κανονισµούς Προσφορών (Κ∆Π 492/2004). 

(ii) Η τιµή του χαµηλότερου προσφοροδότη του οποίου η προσφορά συστηνόταν για 
κατακύρωση, ήταν ψηλότερη κατά περίπου 29% της εκτίµησης δαπάνης, χωρίς η σηµαντική αυτή 
διαφορά να σχολιασθεί στις εκθέσεις αξιολόγησης των συµβούλων και της επιτροπής αξιολόγησης 
του Οργανισµού. 

(iii) Ενώ η έκθεση αξιολόγησης του Οργανισµού φαινόταν να είχε ετοιµαστεί από τριµελή 
επιτροπή, οι δύο από τις τρεις υπογραφές ανήκαν στο ίδιο άτοµο.  

Οι παρατηρήσεις/διαπιστώσεις µου στάληκαν τον Ιανουάριο 2008 στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
Οργανισµού, χωρίς µέχρι σήµερα να σταλεί στην Υπηρεσία µου η απάντησή του. 

(ι) Προσφορές µικρότερων ποσών.  Από τον έλεγχο ορισµένων προσφορών που αφορούσαν 
σε µικρότερα ποσά, διαπιστώθηκαν διάφορες ελλείψεις και αδυναµίες που αφορούσαν στη µη 
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κατάθεση εγγυητικής, µη έγκαιρη προκήρυξη προσφοράς και λήψη απόφασης για κατακύρωση 
µετά τη λήξη προσφοράς. 

6.11 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί του Οργανισµού παρουσίασαν πλεόνασµα £1.475.878, 
πριν από τη φορολογία, σε σύγκριση µε £689.748 το 2006. 

Προσωπικό.  Στις 31.12.2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 25 µόνιµους υπαλλήλους. Οι δαπάνες 
για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία και στο σχέδιο 
συντάξεων (χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο σχέδιο) ανήλθαν σε £683.207 
(£590.581 το 2006).  Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε 
υπάλληλο ήταν £27.328, σε σύγκριση µε £25.677 το 2006. 

Κατά τη διάρκεια του  έτους ο Οργανισµός  εργοδοτούσε επίσης  µία ωροµίσθια  υπάλληλο και 4 
έκτακτους Γραφείς, µε σύνολο αποδοχών £44.801, καθώς και 6 άτοµα µε µίσθωση υπηρεσιών, για 
σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Στέγασης Οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα µε σύνολο 
δαπάνης £83.697. 

Προϋπολογισµός. 
(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού στις 28.7.2006 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 4.8.2006. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο διαβιβάστηκε για απόψεις, συµφώνησε µε το περιεχόµενό του 
νοουµένου ότι δεν θα περιληφθεί µία νέα θέση που ζητήθηκε  και θα απαλειφθεί η πρόνοια για το 
Ταµείο Συντάξεων. Υποβλήθηκε αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός ο οποίος εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 12.12.2006, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
15.12.2006, και ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
στις 23.2.2007.  Οι δαπάνες από την 1.1.2007 µέχρι τις 22.2.2007 είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε 
την ψήφιση δωδεκατηµορίων. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός.  Στις 8.3.2007 υποβλήθηκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός συνολικού ποσού £6.420 για κάλυψη της 
δαπάνης για την παραχώρηση γενικής αύξησης 1% στους µισθούς και συντάξεις. Ο 
Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 29.8.2007 και εκκρεµεί η έγκρισή 
του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(γ)  Υπερβάσεις.  Κατά το 2007 σηµειώθηκαν υπερβάσεις στο Κεφ. 4-«Κεφαλαιουχικές 
∆απάνες» συνολικού ύψους £423.512, στο Κεφ.3-«Λοιπές ∆ιοικητικές ∆απάνες» ύψους £15.183 
και  στο Κεφ.1  «Αποδοχές Προσωπικού» ύψους £13.777.  Για τις πιο πάνω υπερβάσεις δεν έχει 
ζητηθεί και εξασφαλιστεί η απαιτούµενη έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών.  Η υπέρβαση στις 
Αποδοχές Προσωπικού δεν µπορεί να καλυφθεί από εξοικονοµήσεις σε οποιοδήποτε Άρθρο 
άλλου Κεφαλαίου ενώ δεν καλύπτεται πλήρως από το Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό  που 
εκκρεµεί στη Βουλή. 

Οικιστικές µονάδες που διατέθηκαν µέχρι 31.12.2007.  Από την ηµεροµηνία ίδρυσής του µέχρι 
τις 31.12.2007 ο Οργανισµός διέθεσε 3 972 οικιστικές µονάδες (οικόπεδα, κατοικίες και 
διαµερίσµατα). Κατά το 2007 διατέθηκαν 94 µονάδες, σε σύγκριση µε 114 το 2006. 

Καθυστερηµένες δόσεις.  Στις 31.12.2007 το σύνολο των καθυστερηµένων δόσεων που 
οφείλονταν από διάφορους αγοραστές ήταν £429.078.   Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν κινηθεί 
δικαστικές διαδικασίες για την είσπραξή τους. 
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Οφείλονταν επίσης καθυστερηµένες δόσεις ύψους £113.751 από ενοικιαγοραστές κατοικιών του 
κυβερνητικού οικισµού «Ζήνων» στη Λάρνακα, η διαχείριση του οποίου ανατέθηκε στον 
Οργανισµό. 

Γη προς ανάπτυξη.  Στις 31.12.2007 η αξία της γης προς ανάπτυξη ανερχόταν σε £7.577.164 
Ποσό £674.933 αφορά σε διάφορα τεµάχια, τα οποία δεν µπορούν να αναπτυχθούν, λόγω του ότι 
η γη βρίσκεται εκτός οικιστικών ζωνών ή υπόκειται σε απαλλοτρίωση από τρίτους, είτε λόγω 
άλλων πρακτικών προβληµάτων. 

Σχέδιο Στέγασης Οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα.  Το κυβερνητικό Σχέδιο Στέγασης 
Οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα εισήχθη το 2001 µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και 
η ευθύνη εφαρµογής του ανατέθηκε στον Οργανισµό.  Η χρηµατοδότηση της δαπάνης για την 
αγορά γης και την ανέγερση των κατοικιών/διαµερισµάτων, τα οποία θα διατίθενται στους 
αγοραστές σύµφωνα µε το Σχέδιο, γίνεται από την Κυβέρνηση, ανάλογα µε την πρόοδο 
υλοποίησης του Σχεδίου. 

Από την έναρξη εφαρµογής του Σχεδίου, παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση συνολικό ποσό 
ύψους £29.514.950  Μέχρι τις 31.12.2007 ποσό ύψους £3.144.544 παραχωρήθηκε, ως οικονοµική 
βοήθεια (µείωση στην τιµή πώλησης) σε αγοραστές κατοικιών/διαµερισµάτων, ενώ ποσό 
£3.599.653, που αφορά σε εισπράξεις από τους αγοραστές, επιστράφηκε στην Κυβέρνηση, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Σχεδίου.  Παρατήρησα ότι το ποσό που ο Οργανισµός αιτήθηκε και 
χορηγήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη των δαπανών ορισµένων έργων είναι µεγαλύτερο 
από τις δαπάνες που τελικά πραγµατοποιήθηκαν. Εισηγήθηκα όπως, σε συνεννόηση µε τα 
αρµόδια Υπουργεία, επανεξεταστεί η όλη διαδικασία παραχώρησης των ποσών για 
χρηµατοδότηση του Σχεδίου, µέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισµού κάθε έτους έτσι ώστε ο 
Οργανισµός να χρηµατοδοτείται µε το ποσό το οποίο αναµένεται να δαπανηθεί εντός του έτους.  

Μίσθωση υπηρεσιών.  Ο Οργανισµός, για σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Στέγασης 
Οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα απασχολεί, τα τελευταία χρόνια, άτοµα µε σύµβαση µίσθωσης 
υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του 2007 απασχόλησε 6 άτοµα. 

Παρατήρησα ότι παρόλο που οι συµβάσεις έγιναν κατόπιν προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού, ο 
Οργανισµός απασχολεί για σειρά ετών τα ίδια άτοµα µε αυξήσεις στην αµοιβή τους και χορήγηση 
ωφεληµάτων (άδεια, υπερωρίες κ.λπ.), µε  παράταση συµβολαίων. 

Η πιο πάνω πρακτική είχε ως αποτέλεσµα την κατάθεση αιτήµατος από τις συντεχνίες για 
διαφοροποίηση του καθεστώτος εργασίας των συµβασιούχων και µετατροπή της σύµβασής τους 
σε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, µε όρους απασχόλησης που θα καθορίζονται µέσα από τη 
συλλογική σύµβαση και µε ισχύ των προνοιών του περί Τερµατισµού Απασχόλησης Νόµου. Το 
όλο θέµα οδηγήθηκε, από τη συντεχνιακή πλευρά, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για µεσολάβηση ως εργατική διαφορά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη νοµική συµβουλή, και κρίνοντας ότι οι υπηρεσίες 
των συµβασιούχων είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της στεγαστικής του πολιτικής, προχώρησε 
σε διαπραγµάτευση µε τη συντεχνιακή πλευρά και κατέληξε σε κατ’ αρχήν συµφωνία και 
προσχέδιο συλλογικής σύµβασης τα οποία διαβιβάστηκαν στις 14.12.2007 για περαιτέρω 
ενέργειες στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από σχετική γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα,  
πληροφόρησε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι λόγω της παράλειψης του Οργανισµού 
να ακολουθήσει τις σχετικές Νοµοθεσίες και µετά από οδηγίες του Υπουργού,  ως θέµα αρχής, δεν 
δύναται να δώσει έγκριση για την υπογραφή της νέας σύµβασης ούτε και να εκφέρει τις απόψεις 
του για το περιεχόµενό της.  Για το θέµα της υπογραφής της σύµβασης ανέφερε ότι  ο Γενικός 
Εισαγγελέας υπέδειξε ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να συµβουλευτεί τους νοµικούς του 
συµβούλους. 
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Ο Οργανισµός  εξακολουθεί να εφαρµόζει τις πρόνοιες της συλλογικής σύµβασης χωρίς αυτή να 
έχει υπογραφεί. 

Ανάπτυξη οικιστικών έργων για υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού.  
Για την υλοποίηση της στεγαστικής του πολιτικής και την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και έγκαιρη 
προσφορά οικιστικών µονάδων για ικανοποίηση των αιτήσεων που δέχεται, ο Οργανισµός 
προωθεί όπου κρίνει αναγκαίο, την ανάπτυξη οικιστικών έργων, µε τη µέθοδο της ολικής ανάθεσης 
(σχεδιασµός, εκτέλεση, προσφορά γης) ή την ανάθεση του σχεδιασµού και της εκτέλεσης έργων σε 
γη που ανήκει στον Οργανισµό. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η χρήση των πιο πάνω µεθόδων προϋποθέτει σοβαρή µελέτη από τον 
Οργανισµό όλων των παραµέτρων και ιδιαιτεροτήτων που συνθέτουν τέτοιους διαγωνισµούς σε 
όλα τα στάδια (προκήρυξη, αξιολόγηση, εκτέλεση κ.λπ.), ούτως ώστε οι διαγωνισµοί να συνάδουν 
µε τις αρχές που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, να διασφαλίζουν τα συµφέροντα του 
Οργανισµού και να επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Σε διαγωνισµούς που έχουν γίνει µε τη χρήση των πιο πάνω µεθόδων διαφάνηκαν κάποια 
προβλήµατα/αδυναµίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η έλλειψη ενδιαφέροντος και η ανοµοιογένεια των 
προτάσεων, η οποία δυσχεραίνει την αξιολόγησή τους και ως εκ τούτου την επιλογή της 
καταλληλότερης πρότασης, καθώς επίσης και κατακύρωση προτάσεων µε µη ολοκληρωµένα 
σχέδια αφού αυτά πιθανόν να τροποποιηθούν στην πορεία για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
αδειών για την ανάπτυξή τους.  

Ο Οργανισµός µε βάση τις µέχρι τώρα εµπειρίες που αποκτήθηκαν, έχει προβεί σε βελτιώσεις 
στους όρους προκήρυξης µε βάση τους οποίους  αναµένεται να προκηρύξει µελλοντικούς 
διαγωνισµούς. 

Αποζηµιώσεις απαιτήσεων εταιρείας για την ανέγερση 87 κατοικιών στην περιοχή 
Καϊµακλίου, µε τη µέθοδο του σχεδιασµού, της ανέγερσης και της προσφοράς γης.  Οι 
εργασίες στο συµβόλαιο αυτό περιλάµβαναν την προµήθεια 87 οικιστικών µονάδων στην περιοχή 
Καϊµακλίου, περιλαµβανοµένων και όλων των εξωτερικών εργασιών, µε τη µέθοδο του 
σχεδιασµού, της ανέγερσης και της προσφοράς γης.  Με ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης 
15.11.2002 και 14.11.2004 αντίστοιχα, και µε ποσό συµβολαίου £3.261.126, περιλαµβανοµένου 
ΦΠΑ προς 13%, το έργο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε προσωρινά στις 30.4.2006, δηλαδή µε 
17½ µήνες καθυστέρηση.  Ο εργολάβος, µε δύο επιστολές του προς τον Οργανισµό, αιτήθηκε 
δικαιολογηµένη παράταση χρόνου για όλο το χρόνο καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στο έργο, 
για τους εξής λόγους :   

(α) Καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας οικοδοµής, 

(β) ασυνήθεις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 

(γ) απεργίες εργατών, 

(δ) απόφαση της ΑΗΚ τον Αύγουστο του 2003 να αλλάξει τον τρόπο ηλεκτροδότησης του έργου 
από εναέριο σε υπόγειο, και 

(ε) καθυστέρηση από το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας για έκδοση κατασκευαστικών 
σχεδίων και όρων για το αποχετευτικό σύστηµα. 

Για την πιο πάνω δικαιολογηµένη παράταση, ο εργολάβος απαίτησε οικονοµικές αποζηµιώσεις  
συνολικού ύψους £812.868.  Επιπλέον του ποσού αυτού, απαίτησε ποσό £267.103 για την 
εκτελεσθείσα εργασία αλλαγής του τρόπου ηλεκτροδότησης του έργου από εναέριο σε υπόγειο 
(£110.454), για την πληρωµή πρόσθετων αυξήσεων υλικών και εργατικών (£96.649) και για την 
πληρωµή της διαφοράς στην αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 15% (£60.000).  Συνολικά, η 
οικονοµική απαίτηση του εργολάβου ανήλθε στις £1.079.971. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, σε συνεδρία του στις 6.3.2008, αφού έλαβε υπόψη του : 
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(α) Τους ετεροβαρείς όρους του συµβολαίου που στερούν το δικαίωµα στον εργολάβο για 
αποζηµιώσεις, σχετικά µε το ΦΠΑ, µε δικαιολογηµένες καθυστερήσεις, µε αυξήσεις εργατικών και 
υλικών, για αναστάτωση εργασιών και για έξοδα χρηµατοδοτήσεων και απώλειας τόκων, τα οποία 
εκτιµάται ότι θα αντιµετωπιστούν προς όφελος του εργολάβου σε περίπτωση διαιτησίας, 

(β) τα επιπλέον έξοδα διαιτησίας, νοµικών συµβούλων, ειδικών, πραγµατογνωµόνων που θα 
εµπλακούν στη διαδικασία, τα οποία εκτιµώνται κατ’ ελάχιστον σε £50.000 και 

(γ) το χρόνο που θα αναλώσει ο Οργανισµός σε ανθρώπινο δυναµικό και µισθούς για το θέµα, 

αποφάσισε και κατέληξε ότι ένας φιλικός διακανονισµός στο ποσό των £250.000 θα ήταν προς 
όφελος του Οργανισµού και έκρινε την απάντηση του εργολάβου να αποδεχθεί το ποσό αυτό ως 
ποσό τελικού διακανονισµού χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση, ως λογική και 
διασφαλίζουσα τα συµφέροντα του Οργανισµού.  Στο ποσό αυτό (£250.000) περιλαµβάνεται 
συµφωνηµένο ποσό £67.515 που αφορά στις επιπλέον εκτελεσθείσες εργασίες που προέκυψαν 
από την αλλαγή του τρόπου ηλεκτροδότησης του έργου από εναέριο σε υπόγειο. 

6.12 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων. Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού δεν υπέβαλε 
µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις για το 2007.  Τα 
οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν έχουν εξαχθεί από προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων 
του Οργανισµού για το έτος 2007, και ως εκ τούτου ενδέχεται να διαφοροποιηθούν. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων του 
Οργανισµού το 2007 παρουσιάζεται πλεόνασµα πριν τη φορολογία ύψους £5.752.521, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα £5.766.528 το 2006. Η διαφορά ύψους £11.519.049 προκύπτει από την 
αύξηση των εσόδων κατά £10.434.478 και από µείωση των εξόδων κατά £1.084.571, όπως 
αναφέρεται πιο κάτω. 

(γ) Έσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού για το έτος 2007 ανήλθαν σε £43.114.620, σε σύγκριση 
µε £32.680.142 το 2006.  Σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση ύψους £10.434.478 ή 31,9%, που οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της κρατικής χορηγίας από £30.000.000 σε £40.000.000, καθώς και στην 
αύξηση των εσόδων από άλλες πηγές από £1.688.298 σε £2.096.899.  

(δ) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £37.362.099, σε σύγκριση µε £38.446.670 το 
2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £1.084.571  ή 2,8%, που οφείλεται κυρίως στη µείωση των 
δαπανών για «Προβολή και ∆ηµοσιότητα» (£1.813.726) και στην αύξηση των δαπανών για 
«Οργάνωση και Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος» (£409.126) και για «Αποδοχές Προσωπικού» 
(£408.790).  Μέχρι και την ετοιµασία της παρούσας έκθεσης δεν κατέστη δυνατό ο Οργανισµός να 
επιβεβαιώσει κατά πόσο υπάρχει ή όχι έλλειµµα σε σχέση µε τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των 
υπαλλήλων.  

(ε) Κρατική χορηγία.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στον Οργανισµό κρατική 
χορηγία συνολικού ύψους £40 εκ. σε σύγκριση µε £30 εκ. το 2006.  Η αυξηµένη κρατική χορηγία 
κατά τα τελευταία δύο έτη παραχωρήθηκε για κάλυψη της απώλειας των εσόδων που 
δηµιουργούσε η κατάργηση του 3% υπέρ του Οργανισµού. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε τον περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµο, ο Προϋπολογισµός του 
Οργανισµού έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων µέχρι τις 30.9.2006, ενώ 
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κατατέθηκε στις 13.2.2007,  και ψηφίστηκε σε Νόµο (Ν.22(ΙΙ)/2007) που δηµοσιεύτηκε στις 
28.3.2007 για δαπάνες ύψους £43.200.583.  Η Βουλή ψήφισε δωδεκατηµόρια για τους µήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007 και όπως προκύπτει οι δαπάνες για την περίοδο 1.3.2007-
27.3.2007 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. Σηµειώνεται ότι παρόλο που ο Προϋπολογισµός 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 15.6.2006 και υποβλήθηκε στον Υπουργό Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 29.6.2006, κατόπιν οδηγιών που δόθηκαν σε συναντήσεις που 
έγιναν στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ο Οργανισµός προχώρησε στην 
τροποποίηση του Προϋπολογισµού και την επανυποβολή του στο Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 13.2.2007, µε αποτέλεσµα να υποβληθεί καθυστερηµένα τόσο στο 
Υπουργικό Συµβούλιο όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(β) Υπερβάσεις.  Κατά τη διάρκεια του 2007 προέκυψαν οφειλές ύψους £326.565 οι οποίες δεν 
είχαν προϋπολογιστεί. Οι οφειλές αφορούσαν σε φόρο εισοδήµατος ύψους £119.896, όπως 
αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο, και τέλη αποχέτευσης ύψους £206.669.  Επίσης, 
παρατηρήθηκε υπέρβαση ύψους £36.000 στο κονδύλι «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» η οποία δεν 
καλύφθηκε µε τη µεταφορά περισσεύµατος από άλλο κονδύλι µε την έγκριση του Υπουργού 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, όπως προνοεί ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού.  
Αναφέρεται ότι ενώ η εκδήλωση στην οποία οφείλεται η υπέρβαση πραγµατοποιήθηκε το 2007, η 
οφειλή προς το διοργανωτή ακόµη εκκρεµεί. 

Προσωπικό. Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 227 υπαλλήλους σε µόνιµες θέσεις (226 στις 
31.12.2006), µε σύνολο αποδοχών £6.346.073, σε σύγκριση µε £5.937.283 το 2006. 

Όπως προκύπτει, σηµειώθηκε αύξηση στο σύνολο αποδοχών προσωπικού ύψους £408.790 ή 
6,9%, σε σύγκριση µε το 2006, που οφείλεται κυρίως στις ετήσιες προσαυξήσεις και στην αύξηση 
του τιµαριθµικού επιδόµατος. 

Στις αποδοχές προσωπικού περιλαµβάνεται ποσό ύψους £1.048.522, που αντιπροσωπεύει τις 
συνεισφορές του Οργανισµού στα Ταµεία Συντάξεων και Προνοίας, και ποσό £542.309 για 
συνεισφορά του Οργανισµού στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πλεονάζοντος Προσωπικού 
κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός έχει δαπανήσει ποσό ύψους £797.731, για ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, ασφάλιση και για έµµεσα ωφελήµατα του προσωπικού. 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων στους υπαλλήλους του ΚΟΤ και στους εξαρτωµένους 
τους.  Παρατηρήθηκε ότι η τελευταία αναλογιστική εκτίµηση για το πιο πάνω σχέδιο συντάξεων 
έγινε µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2002, κατά την  οποία προέκυψε πλεόνασµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία. 

Επισηµάνθηκε ότι για σκοπούς εξακρίβωσης της βιωσιµότητας του πιο πάνω Σχεδίου πρέπει να 
διεξάγονται συχνές αναλογιστικές εκτιµήσεις και τα αποτελέσµατά τους να αναγνωρίζονται και να 
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη ανατεθεί αναλογιστικές µελέτες σε 
εγκεκριµένο αναλογιστή. 

Προσφορές. 

(α) Σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων σχετικά µε τις συνεργασίες µε οργανωτές ταξιδιών 
για διεξαγωγή διαφηµιστικών ενεργειών µε βάση τη νέα Πολιτική Συνεργασίας (δαπάνη 
2007 £1.589.407), καθώς  και τις συνεργασίες µε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
(δαπάνη 2007 £1.753.273).  Οι πιο πάνω συµβάσεις θεωρούνται από τον Οργανισµό  ότι 
εµπίπτουν στο άρθρο 33 (α) (ii) του  Νόµου 12(1)/2006   εφόσον ο Οργανισµός επιθυµεί να 
συµβληθεί µε συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς και ως εκ τούτου οι σχετικές συµβάσεις 
συνάπτονται µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.  
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Παρατήρησα ωστόσο ότι δεν ακολουθούνται οι πιο κάτω προβλεπόµενες διαδικασίες για τη 
σύναψη των σχετικών συµβάσεων. 

• Ετοιµασία εγγράφων διαγωνισµού στα οποία να αναφέρονται οι λόγοι προσφυγής στη 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, οι όροι της διαπραγµάτευσης και τα ονόµατα των οικονοµικών 
φορέων που θα κληθούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία. 

• ∆ιορισµό οµάδων διαπραγµάτευσης και αξιολόγησης. 

• Υπογραφή δήλωσης ευσυνειδησίας και αµεροληψίας από όσους εµπλέκονται στη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης  των συµβάσεων. 

• Τήρηση πρακτικών για τη διαπραγµάτευση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

• Υπογραφή συµβολαίου για κάθε σύµβαση. 

• Τήρηση/αρχειοθέτηση των πιο πάνω στοιχείων και κοινοποίησή τους στην Αρµόδια Αρχή 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας. 

Σηµειώθηκε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 17.1.2008 τους Εσωτερικούς Κανονισµούς 
που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων στους οποίους καθορίζεται η πιο 
πάνω διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε στις 29.5.2008 τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται σε όλα τα στάδια σύναψης των πιο πάνω συµβάσεων. 

(β) Όροι προσφορών. 

(i) Προπληρωµές για διαφηµιστικές εκστρατείες.  Επειδή στους όρους προσφορών 
προνοείται ότι θα γίνονται προπληρωµές στις περιπτώσεις που θα ζητείται αφού καταθέσει ο 
ανάδοχος ισόποση τραπεζική εγγύηση, σχεδόν όλες οι διαφηµιστικές εκστρατείες του 
Οργανισµού προπληρώνονται εξ ολοκλήρου µε βάση προτιµολόγιο και οι σχετικές τραπεζικές 
εγγυήσεις  αποδεσµεύονται µε το εκάστοτε ποσό των κανονικών τιµολογίων και των 
δικαιολογητικών εκτέλεσης της εκστρατείας. Στις περιπτώσεις όπου σύµφωνα µε τα 
παρουσιασθέντα δικαιολογητικά υπολείπονται ενέργειες για την πλήρη εκτέλεση της εκστρατείας, 
παραµένει σε ισχύ η τραπεζική εγγύηση για το ποσό που αναλογεί σε αυτές, όταν δε λήξει 
ανανεώνεται. 

Εξέφρασα την άποψη ότι προπληρωµές θα πρέπει να γίνονται µέχρι ενός λογικού ποσοστού του 
ποσού προσφοράς, το οποίο θα καθορίζεται στους όρους του διαγωνισµού και µόνο εφόσον ο 
ανάδοχος  αποδεικνύει µε στοιχεία ότι είναι αναγκαίες. Επίσης παρατήρησα ότι όσον αφορά στις 
υφιστάµενες συµβάσεις,  για τις ενέργειες που παραµένουν  ανεκτέλεστες µετά τη λήξη της 
διαφηµιστικής εκστρατείας, οι τραπεζικές εγγυήσεις θα πρέπει να εξαργυρώνονται και όχι να 
ανανεώνονται. 

(ii) ∆ιαδικασία πληρωµής.  Στους όρους προσφορών αναφέρεται ότι σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί αποτυχία στους βαθµούς απόδοσης, που έχουν τεθεί σαν στόχος για ολόκληρη τη 
διαφηµιστική εκστρατεία σε ποσοστό µεγαλύτερο από 5%, τότε το ανάλογο ποσό είτε θα 
επιστραφεί στον Οργανισµό εάν έχει γίνει προπληρωµή, ή θα αφαιρεθεί από τα ποσά που 
οφείλονται στον ανάδοχο. Εισηγήθηκα όπως στους πιο πάνω όρους θα πρέπει να καθορίζεται 
και µέχρι ποιου ποσοστού η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία της διαφηµιστικής 
εκστρατείας, οπότε θα κατάσχεται η εγγύηση πιστής εκτέλεσης και θα λαµβάνονται νοµικά µέτρα 
για περαιτέρω αποζηµίωση του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα έγγραφα του επόµενου διαγωνισµού 
αγοράς χώρου/χρόνου στα διαφηµιστικά µέσα έχουν συµπληρωθεί µε τη συµπερίληψη πρόνοιας 
που αφορά στη κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης σε περιπτώσεις ουσιαστικής 
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απόκλισης από το συµβόλαιο, στα πλαίσια του προτύπου συµβολαίου του Γενικού Λογιστηρίου 
της ∆ηµοκρατίας και ότι το θέµα της «ουσιαστικής απόκλισης» θα αποσαφηνιστεί περαιτέρω. 

(γ) Προσφορά αρ. 30/2007: Σχεδιασµός και αγορά χώρου/χρόνου στα διαφηµιστικά µέσα 
για την υλοποίηση των διαφηµιστικών εκστρατειών του ΚΟΤ σε 12 χώρες (∆ιαφηµιστική 
εκστρατεία στο Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία).  Η πιο πάνω προσφορά προκηρύχθηκε στις 
17.8.2007, κατακυρώθηκε στις 20.11.2007 και υπογράφηκε το συµβόλαιο στις 21.12.2007 
(Stg£1.839.929 + ΦΠΑ για το Ηνωµένο Βασίλειο και €254.983 + ΦΠΑ  για την Ιρλανδία). 

Λόγω καθυστέρησης στην έναρξη της εκστρατείας, η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε στις 
24.1.2008 όπως σταλεί επιστολή στο διαφηµιστικό οίκο για άµεσο τερµατισµό της σύµβασης, γίνει 
εξαργύρωση της εγγυητικής, γίνει διαπραγµάτευση µε τον προσφοροδότη που εξασφάλισε την 
αµέσως επόµενη ψηλότερη βαθµολογία στο διαγωνισµό και όπως γίνουν άµεσες ενέργειες 
διαφήµισης µέσω του γραφείου του Οργανισµού στο Λονδίνο για να µην απολεσθεί ο κρίσιµος 
χρόνος της αρχής του έτους. 

Στις 31.1.2008 αποστάληκε προς το διαφηµιστικό οίκο διπλοσυστηµένη επιστολή για τερµατισµό 
της σύµβασης ενώ κατά την ίδια ηµεροµηνία ο συγκεκριµένος οίκος ζήτησε µε επιστολή του όπως 
ο Οργανισµός ανακαλέσει την απόφασή του. 

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε στις 2.2.2008 όπως σταλεί στον οίκο επιστολή για 
διευθέτηση συνάντησης και αν υπάρξει συναίνεση, να ανακληθεί η επιστολή για τερµατισµό και να 
συνεχίσει η υλοποίηση του συµβολαίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 21.2.2008 ενέκρινε όλες τις 
ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Προσφορών, αφού 
ενηµερώθηκε και από τη Γενική ∆ιευθύντρια ότι σύµφωνα µε τα νέα χρονοδιαγράµµατα που 
συµφωνήθηκαν, θα αρχίσει η υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας από 25.2.2008. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω επισηµάνθηκαν τα ακόλουθα: 

• Σε περιπτώσεις σοβαρών αποφάσεων η εφαρµογή των οποίων ενδεχοµένως να εγείρει 
απαιτήσεις από αντισυµβαλλόµενους (π.χ. η απόφαση για τερµατισµό του συµβολαίου) 
εισηγήθηκα ότι θα ήταν φρόνιµο να εξασφαλίζεται προηγουµένως νοµική συµβουλή ως προς 
την ορθή εφαρµογή τους για σκοπούς προστασίας του Οργανισµού. 

• Χωρίς να τεκµηριώνονται οι λόγοι (τουλάχιστον στα πρακτικά που τέθηκαν υπόψη µας)  για 
την αλλαγή της απόφασης της  Επιτροπής Προσφορών,  αποφασίστηκε στις 2.2.2008 όπως 
κληθεί ο ανάδοχος για συζήτηση των θεµάτων µε σκοπό την ανάκληση της απόφασης για 
τερµατισµό της σύµβασης, πράγµα που έγινε. 

• Οι συνεπαγόµενες επιπτώσεις από την καθυστέρηση στην έναρξη της διαφηµιστικής 
εκστρατείας, λόγω της µη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνέτεινε στην 
καθυστέρηση της υπογραφής του συµβολαίου αλλά και της καθυστέρησης του αναδόχου που 
ενώ σύµφωνα µε το πρόγραµµα διαφηµιστικής εκστρατείας (media plans) της προσφοράς θα 
έπρεπε να διασφαλίσει την έναρξη της εκστρατείας την εβδοµάδα 14.1.2008, µέχρι 22.1.2008 
δεν είχε καν αποστείλει για έγκριση τις ακριβείς ηµεροµηνίες των καταχωρίσεων όπως 
διαλαµβάνεται στον όρο Γ.2.1. του συµβολαίου, δεν φαίνεται να απασχόλησαν την Επιτροπή 
(τρόπος κάλυψης της απώλειας του Οργανισµού και απόδοση τυχόν ευθυνών). 

• Υπέδειξα όπως λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για έγκαιρη ολοκλήρωση των 
διαδικασιών προσφορών ούτως ώστε να παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για την 
υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας. Σηµειώθηκε ότι σηµαντικός λόγος για την 
καθυστέρηση στην έναρξη της εκστρατείας, τον οποίο επικαλέστηκε και ο διαφηµιστικός 
οίκος, ήταν και η υπογραφή του συµβολαίου στις 21.12.2007.  
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(δ) Προσφορά αρ. 48/2005: Προµήθεια και εφαρµογή ολοκληρωµένου και ενοποιηµένου 
λογισµικού αξιοποίησης επιχειρηµατικών πόρων για τις ανάγκες του Οργανισµού (ERP). Η 
πιο πάνω προσφορά προκηρύχθηκε στις 22.9.2005 και κατακυρώθηκε σε συγκεκριµένη εταιρεία 
στις 13.4.2006 µε συνολική τιµή £297.771 + ΦΠΑ  Αφού, µετά από προσφυγή, µεσολάβησε 
ακύρωση της ανάθεσης και λήψη προσωρινών µέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης 
από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η προσφορά τελικά κατακυρώθηκε ξανά στην ίδια 
εταιρεία και υπογράφηκε το συµβόλαιο στις 13.11.2006, µε προγραµµατισµένη παράδοση σε 10 
µήνες. 

Παρατήρησα ότι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της σύµβασης (Σεπτέµβριος 2007) δεν είχε ακόµη 
συµπληρωθεί και παραδοθεί το πιο πάνω ενοποιηµένο λογισµικό και δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε 
µέτρα µε βάση τις πρόνοιες της σύµβασης.  Τελικά ένα έτος περίπου µετά την εκπνοή της 
σύµβασης  σε συνάντηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και της Γενικής ∆ιευθύντριας 
µε την οµάδα του έργου την 1.8.2008, αποφασίστηκε µεταξύ άλλων όπως εξεταστούν από 
αρµόδιους λειτουργούς του Οργανισµού, νοµικούς και διοικητικούς, τόσο οι υποχρεώσεις της 
προµηθεύτριας εταιρείας όσο και η ισχύς της σύµβασης και των εγγυήσεων, καθώς και η ετοιµασία 
νέου αναθεωρηµένου πλάνου υλοποίησης του έργου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σε συνεργασία µε την προµηθεύτρια εταιρεία 
έχει ετοιµαστεί νέο αναθεωρηµένο πλάνο εργασίας µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης και έναρξης 
λειτουργίας του έργου την 5.1.2009.  Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό και για τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη.   

(ε) Προσφορά  αρ.  41/2007: Σχεδιασµός και κατασκευή των τουριστικών περιπτέρων του 
ΚΟΤ στις τουριστικές εκθέσεις.  Ο πιο πάνω διαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 26.10.2007 µε 
τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 4.12.2007, και αφορούσε στο σχεδιασµό και 
κατασκευή των τουριστικών περιπτέρων του ΚΟΤ στις τουριστικές εκθέσεις, η πρώτη από τις 
οποίες άρχιζε στις 5.3.2008.  Ο Οργανισµός ενηµέρωσε ταυτόχρονα τόσο τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη όσο και τους µη επιλεγέντες για προσωρινή ανάθεση της σύµβασης επεξηγώντας 
και τους λόγους της απόφασης του.  

Στις 7.1.2008 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι αναφορικά µε την 
πιο πάνω προσφορά κατατέθηκε ιεραρχική προσφυγή από µη επιτυχόντα προσφοροδότη. 

Λόγω της µικρής χρονικής περιόδου που απέµενε µέχρι την έναρξη των τουριστικών εκθέσεων, µε 
απόφαση της Επιτροπής Προσφορών, στις 25.1.2008 ο Οργανισµός προχώρησε στην υπογραφή 
των συµβολαίων συνεργασίας µε τον αρχικά επιτυχόντα προσφοροδότη, πριν από τη λήψη της 
απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής αναφορικά µε την ιεραρχική προσφυγή. 

Στις 28.2.2008 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών γνωστοποίησε στον Οργανισµό την απόφασή 
της ότι η προσβαλλόµενη απόφαση λήφθηκε χωρίς τη δέουσα έρευνα και ήταν αναιτιολόγητη και 
ως εκ τούτου η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρωνόταν.  Μετά την πιο πάνω εξέλιξη ο 
ΚΟΤ, και ενώ συνεχίζει τη συνεργασία του µε τον αρχικά επιτυχόντα προσφοροδότη, προχώρησε 
σε επαναξιολόγηση όλων των προσφορών ώστε να γίνει η δέουσα έρευνα και αιτιολόγηση επί των 
συγκεκριµένων ισχυρισµών που τέθηκαν η οποία ας σηµειωθεί ότι µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου 
δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί.  

Παρατήρησα ότι παρόλο που στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Οργανισµός, λόγω πίεσης χρόνου, 
δικαιολογείτο να  προχωρήσει άµεσα στην υπογραφή του συµβολαίου, αυτό θα πρέπει να 
αποφεύγεται µε κατάλληλο προγραµµατισµό για έγκαιρη προκήρυξη της προσφοράς ώστε να µην 
εµπλέκεται ο Οργανισµός σε πιθανές αγωγές. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από όλο το προσωπικό όπως στο 
εξής τηρούνται τα απαιτούµενα χρονοδιαγράµµατα για την έγκαιρη προκήρυξη προσφορών και την 
έγκαιρη σύναψη των συµβάσεων, για όλα τα θέµατα. 

(στ) ∆ιαγωνισµός για την αγορά υπηρεσιών για τη δηµιουργία γραφικών, δηµιουργία 
εντύπων, σχεδιασµό χαρτών, σχεδιασµό πληροφοριακού υλικού για πινακίδες 
συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας εκτύπωσης στα πλαίσια της δηµιουργίας ∆ρόµων 
του Κρασιού στην Κύπρο που θα συγχρηµατοδοτηθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρ. Προκήρυξης 8/2007 – ∆ΤΚ 01/2007 – ∆ηµοσίευση 5.4.2007.  
Αναφορικά µε τα πιο πάνω προκηρύχθηκε διαγωνισµός/προσφορά η οποία κατακυρώθηκε στις 
17.5.2007 σε συγκεκριµένη εταιρεία. Ένας από τους µη επιτυχόντες προσφοροδότες εξέφρασε την 
πρόθεσή του για καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης της Επιτροπής 
Προσφορών. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Επιτροπή Αξιολόγησης  αφού επανεξέτασε τις προσφορές, 
διαπίστωσε ότι όλες ήταν άκυρες και για αυτό εισηγήθηκε την ακύρωση του διαγωνισµού. Η 
Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε στις 20.6.2007 την ανάκληση της αρχικής της απόφασης και 
την προκήρυξη νέου διαγωνισµού. 

Παρατήρησα ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έπρεπε να διενεργήσει τη δέουσα έρευνα ούτως 
ώστε να βεβαιωθεί έγκαιρα για τη συµβατότητα των προσφορών µε τους όρους του διαγωνισµού, 
και η Επιτροπή Προσφορών να µελετήσει την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε 
προτού προβεί στη λήψη απόφασης. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η παρατήρηση µας λήφθηκε υπόψη  προς 
αποφυγή παρόµοιων µελλοντικών καταστάσεων. 

Καταβολή ποσοστού 3% στον Οργανισµό. 

(α) Καθυστέρηση στην υποβολή δηλώσεων και στην είσπραξη του ποσοστού 3%. 
Παρόλο που από την 1.1.2006 καταργήθηκε η υποχρέωση επιβολής τέλους 3% υπέρ του ΚΟΤ 
πάνω σε λογαριασµούς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των κέντρων αναψυχής, εντούτοις, 
σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, σηµαντικός αριθµός ξενοδοχείων, επιχειρήσεων, 
εστιατορίων και κέντρων αναψυχής δεν έχουν ακόµη υποβάλει δηλώσεις για περιόδους µέχρι 
31.12.2005, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η είσπραξη του ποσοστού 3%.  Κατά το 2007 στάληκαν 
652 επιστολές κυρίως για µη υποβολή δηλώσεων ενώ καταχωρίστηκαν συνολικά 90 ποινικές 
αγωγές εναντίον κέντρων αναψυχής και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις 
κύκλου εργασιών ή/και δεν κατέβαλαν το ποσοστό 3%.  Μέχρι τον Αύγουστο του 2008 στάληκαν 
537 επιπλέον επιστολές και καταχωρίστηκαν 30 επιπλέον αγωγές.  Τα αναγνωρισθέντα έσοδα 
από τα τέλη του 3% για το 2007 ανήλθαν σε £242.131 και αφορούσαν σε τέλη προηγούµενων 
ετών, για τα οποία οι δηλώσεις του κύκλου εργασιών υποβλήθηκαν το 2007.  Επίσης στα έσοδα 
του 2007 καταχωρίστηκε ποσό £354.147 που αφορούσε σε πρόστιµα για µη έγκαιρη υποβολή 
εντύπου, πρόσθετη επιβάρυνση 10% και τόκους. 

(β) Επιτόπιος έλεγχος.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, δεν 
διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος της ορθότητας των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρηµατίες 
για υπολογισµό του ποσοστού 3% κατά τα έτη 2003 µέχρι 2005.  Επειδή όπως πληροφορήθηκα, ο 
Οργανισµός  αποφάσισε όπως µη ολοκληρωθούν οι πέντε επιτόπιοι έλεγχοι που είχαν αρχίσει 
κατά το 2002 ούτε να διενεργηθούν επιπρόσθετοι έλεγχοι, δεδοµένης και της κατάργησης του 
τέλους από 1.1.2006 και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε στην ολοκλήρωσή τους, εισηγήθηκα 
όπως στα πλαίσια της διασφάλισης των συµφερόντων του Οργανισµού, εντατικοποιηθούν οι 
ενέργειες και τα µέτρα που λαµβάνονται µέχρι την πλήρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων των 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων και των Κέντρων Αναψυχής αφού ο συντοµότερος 
διακανονισµός των οφειλών µειώνει τις πιθανότητες απώλειας του τέλους. 

Μη εγκεκριµένες επεκτάσεις και τροποποιήσεις σχεδίων ξενοδοχείων και τουριστικών 
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καταλυµάτων. 

(α) Πολιτική για αντιµετώπιση του προβλήµατος.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη 
Έκθεσή µου, το Φεβρουάριο του 2006 ανατέθηκε σε οµάδα λειτουργών του ΚΟΤ η ετοιµασία 
πρότασης για αντιµετώπιση και επίλυση του πιο πάνω θέµατος, η οποία πραγµατοποίησε 
συναντήσεις µε οµάδα λειτουργών του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Οι απόψεις 
συγκλίνουν στη θέση ότι το θέµα της νοµιµοποίησης των αυθαίρετων προσθηκών σε αδειούχα 
καταλύµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µέσω µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ρύθµισης, και όχι 
υπό τη µορφή αµνηστίας ή νοµιµοποίησης όλων των αυθαίρετων εργασιών. 

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά σύσκεψης που έγινε στα γραφεία του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως, ηµερ. 11.9.2006, όταν κλήθηκαν από τον Οργανισµό οι ιδιοκτήτες 536 τουριστικών 
καταλυµάτων, να υποβάλουν τις αποκλίσεις των οικοδοµών, ανταποκρίθηκαν µόνο 246 και 
αποφασίστηκε όπως τα σχέδια που υποβλήθηκαν αξιολογηθούν από κοινού από λειτουργούς του 
ΚΟΤ και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα 
για το ύψος των υπερβάσεων που έχουν γίνει όσον αφορά στην πολεοδοµική νοµοθεσία, να 
κατηγοριοποιηθούν τα είδη της απόκλισης και να εξευρεθούν άµεσοι τρόποι επίλυσης των 
προβληµάτων.  

Σύµφωνα µε το πλαίσιο ρύθµισης, σχετικά µε τη µεθοδολογία για την αντιµετώπιση του θέµατος, 
που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού κατά τη συνεδρία του ηµερ. 
12.2.2007, θα κληθούν εκ νέου όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τα σχέδια τους για τις 
µετατροπές στις οποίες έχουν προβεί, µαζί µε την καταβολή τέλους εξέτασης της αίτησης τους. Η 
µελέτη όλων των υποθέσεων θα ανατεθεί σε ιδιώτες µελετητές, ενώ κατόπιν αξιολόγησης των 
στοιχείων που θα ληφθούν, θα καθοριστούν τα µέτρα που θα λαµβάνονται σε κάθε περίπτωση 
αυθαιρεσίας και εκτροπής από τις πρόνοιες του Νόµου. 

Επισηµάνθηκε ότι το θέµα των παράνοµων επεκτάσεων και προσθηκών θεωρείται πολύ σοβαρό, 
αφού τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τα επίπεδα λειτουργίας των µονάδων αυτών, που αφορούν 
κυρίως σε θέµατα υγείας και ασφάλειας τόσο των τουριστών, όσο και των εργαζοµένων σε αυτές. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η πρώτη φάση που αφορούσε στην 
πιλοτική µελέτη από ιδιώτες µελετητές 40 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε και ο 
Οργανισµός προγραµµατίζει την επέκταση των µελετών και στα υπόλοιπα ξενοδοχειακά 
καταλύµατα εντός του 2008 µε συµπλήρωση το 2009.  Επισήµανε δε ότι ανεξάρτητα από τυχόν 
πολεοδοµικές εκκρεµότητες ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ο ΚΟΤ παρακολουθεί τα θέµατα 
ασφάλειας και υγείας των πελατών και του προσωπικού και όπου ενηµερώνεται από τις κατά 
περίπτωση αρµόδιες Αρχές για τέτοιου είδους εκκρεµότητες προβαίνει στη λήψη µέτρων 
περιλαµβανοµένων και δικαστικών. 

(β) Ανανέωση κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε παράνοµες 
τροποποιήσεις/επεκτάσεις των υφιστάµενων αδειούχων εγκαταστάσεων. Όπως ανέφερα και 
σε προηγούµενη µου Έκθεση η Επιτροπή Ξενοδοχείων του ΚΟΤ, αποφάσισε στις 11.12.2006, να 
εισηγηθεί όπως στην επιστολή ανανέωσης της κατάταξης και άδειας λειτουργίας της κάθε 
ξενοδοχειακής επιχείρησης, συµπεριληφθεί ο όρος ότι η ανανέωση της κατάταξης σε όσες 
επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παράνοµες κτιριακές επεκτάσεις/τροποποιήσεις, θα γίνεται µε τον όρο 
ότι δεν θα χρησιµοποιούνται οι παράνοµες αυτές κτιριακές προσθηκοµετατροπές, τακτική που 
ακολουθήθηκε και κατά τα τελευταία έτη. 

Όπως πληροφορήθηκα, το ζήτηµα αυτό αναµένεται να ρυθµιστεί οριστικά ως αλληλένδετο µε το 
θέµα των αυθαίρετων επεκτάσεων και τροποποιήσεων. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο πιο πάνω όρος συµπεριλαµβάνεται στις υπό 
αναφορά επιστολές τόσο για το 2007 όσο και για το 2008. 

Άδειες λειτουργίας ξενοδοχείων, οργανωµένων διαµερισµάτων και τουριστικών 
καταλυµάτων, γραφείων τουρισµού και κέντρων αναψυχής. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα από άδειες λειτουργίας για το 2007 ανήλθαν σε £351.019 σε σύγκριση µε 
£319.677 το 2006.  Σηµειώνεται ότι κατά το 2006 έγιναν διαγραφές οφειλόµενων αδειών 
λειτουργίας προηγούµενων ετών ύψους £27.501 µε αντίστοιχη µείωση του εσόδου.  

(β) Ανανέωση αδειών λειτουργίας κέντρων αναψυχής.  Με βάση τα στοιχεία του Οργανισµού, 
στις 31.12.2007 υπήρχαν 3231 κέντρα αναψυχής όλων των κατηγοριών για τα οποία εκδόθηκαν 
2448 άδειες λειτουργίας µόνο, δηλαδή για 783 κέντρα αναψυχής ή ποσοστό 24,2% δεν φαίνεται να 
έχουν εκδοθεί άδειες λειτουργίας. 

Επίσης, από τα πιο πάνω 3231 κέντρα αναψυχής, µόνο 2519 ή ποσοστό 78% έχουν εξασφαλίσει 
άδεια οικοδοµής που να συνάδει µε τη χρήση τους, ενώ τα υπόλοιπα 712 ή ποσοστό 22% φαίνεται 
να λειτουργούν χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια οικοδοµής, που να συνάδει µε τη χρήση, και 
πιστοποιητικό τελικής έγκρισης της αρµόδιας Αρχής, µε βάση το οποίο πρέπει να εξακριβώνεται η 
καταλληλότητα των σχετικών χώρων πριν από την έκδοση άδειας λειτουργίας, όπως προνοείται 
στο άρθρο 6(8) του περί Κέντρων Αναψυχής Νόµου 29/85. 

Σηµειώνεται ότι σε συνεδρία του την 1.6.2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει 
εισήγηση της Επιτροπής Κέντρων για «ανανέωση» των κατατάξεων και των αδειών λειτουργίας 
των Κέντρων Αναψυχής που εξασφάλισαν ή υπέβαλαν αίτηση για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής 
και αυτών που δεν εξασφάλισαν άδεια αλλά όχι από δική τους υπαιτιότητα.  Στην τελευταία 
περίπτωση, αποφασίστηκε να µην ληφθούν δικαστικά µέτρα εναντίον τους.  Επίσης αποφασίστηκε 
να µην ανανεωθούν οι κατατάξεις και άδειες λειτουργίας των κέντρων αναψυχής που δεν 
εξασφάλισαν άδεια οικοδοµής και δεν προέβησαν σε ενέργειες συµµόρφωσης για εξασφάλιση της.  
Στις 8.2.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως οι ίδιες αποφάσεις υιοθετηθούν και για το 
2007. 

Το πρόβληµα της έκδοσης της άδειας λειτουργίας των Κέντρων αναµένεται να επιλυθεί µε την 
αποσύνδεση της άδειας λειτουργίας από το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης της οικοδοµής και θα 
απαιτείται η υποβολή άδειας οικοδοµής.  Νοµοσχέδιο που εγκρίθηκε από τον Οργανισµό στις 
22.2.2007 για να ρυθµίζει τα θέµατα δηµιουργίας και λειτουργίας των Κέντρων Αναψυχής, 
κατατέθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνικό έλεγχο.  Αναµένονται οι απόψεις του και η  
κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόµο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η Νοµική Υπηρεσία στην οποία βρίσκεται το νέο 
νοµοσχέδιο για τα Κέντρα αναψυχής ζήτησε ορισµένες διευκρινίσεις οι οποίες και διαβιβάστηκαν 
στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και αναµένεται η προώθηση του 
νοµοσχεδίου στο Υπουργικό Συµβούλιο. 

Συνεργασίες υπό µορφή ενισχύσεων τουριστικών δραστηριοτήτων. 

(α) Χορηγίες 2003-2005. Οι επιχορηγήσεις ειδικών συνεργασιών µε οργανωτές ταξιδιών µε 
βάση τη σύναψη προκαταρκτικών συµφωνιών µαζί τους κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 που 
αναφέρθηκαν και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρουσίασαν κατά το έτος 2007 την πιο κάτω 
εικόνα: 

 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 630

Έτος 
Συµφωνιών 

Οφειλόµενα 
ποσά κατά 

την 
31.12.2006 

Επιπρόσθετες 
χρεώσεις κατά 

το 2007 
Πληρωµές και 
διευθετήσεις 
κατά το 2007 

Οφειλόµενα 
ποσά κατά 

την 
31.12.2007 

Πληρωµές 
και 

διαγραφές 
µέχρι 8/2008 

 £ £ £ £ £ 
2003 145.501 - - 145.501 66.306 
2004 364.835 - 275.835 89.000 - 
2005 149.000 - 149.000 - - 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, ο υπολογισµός της χορηγίας η οποία 
περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς των πιο πάνω ετών φαίνεται να βασίστηκε σε 
προκαταρκτικές εκτιµήσεις των οργανωτών ταξιδιών και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η 
εξακρίβωση της ορθότητας του ποσού που χρεώθηκε στο Κονδύλι «∆ιαφηµίσεις και Τουριστική 
Προβολή» και, κατά συνέπεια, της οφειλής του Οργανισµού προς τους οργανωτές ταξιδιών για το 
ίδιο ποσό, µέχρι το στάδιο της πληρωµής. 

Κατά το στάδιο της πληρωµής, ο υπολογισµός των ποσών βασίστηκε σε βεβαίωση των ίδιων των 
οργανωτών ταξιδιών, τα δε δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις πληρωµές είναι τιµολόγιο του 
οργανωτή καθώς και η βεβαίωσή του οργανωτή µαζί µε βεβαίωση του Λειτουργού του Οργανισµού 
στην κατά περίπτωση χώρα ότι έχουν γίνει οι αναληφθείσες ενέργειες. Στις  περιπτώσεις των 
χορηγιών µε αντάλλαγµα διαφήµιση ή καταχώριση σε έντυπα του οργανωτή ταξιδιών 
παρουσιάστηκαν τα σχετικά έντυπα και στις περιπτώσεις όπου έγινε εκστρατεία µε επικόλληση 
αφισών υποβλήθηκε αντίγραφο της αφίσας, εκτός ορισµένων περιπτώσεων όπου αναφερόταν ότι 
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αντίγραφο της αφίσας ένεκα του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
έχει παρέλθει.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν επιβεβαιώνουν τη λογικότητα του κόστους/τιµής της διαφηµιστικής ενέργειας. 

Η µεγάλη καθυστέρηση που σηµειώθηκε και συνεχίζεται στην καταβολή των χορηγιών οφείλεται σε 
διαφωνίες σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του ποσού, καθώς και σε καθυστερήσεις στην 
υποβολή των τιµολογίων και δικαιολογητικών που, κατά τη γνώµη µου, πηγάζουν από την ασάφεια 
των συναφθεισών συµφωνιών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2008, ο Οργανισµός έχει διαγράψει ποσό £66.306 
από τα οφειλόµενα για τις χορηγίες του 2003 επειδή δεν ήταν δυνατό να γίνουν οποιεσδήποτε 
πληρωµές λόγω ακριβώς της ασάφειας των πιο πάνω συµφωνιών. 

(β) Συνεργασίες 2006 - 2007. Στις πρόχειρες οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού για το 
2007, στο κονδύλι «∆ιαφηµίσεις και Τουριστική προβολή – Συνεργασίες µε τουριστικούς εταίρους 
εσωτερικού» περιλαµβάνονται συνολικές χρεώσεις ύψους £2.562.302. Οι πιο πάνω χρεώσεις 
αφορούν σε  ποσό ύψους £972.895 για κοινές διαφηµιστικές ενέργειες που αντιπροσωπεύει το 
50% του κόστους των ενεργειών διαφήµισης των οργανωτών ταξιδιών που κάλυψε ο Οργανισµός 
(σχέδιο που συνεχίζεται από το 1994), και ποσό ύψους £1.589.407 για συνεργασίες µε οργανωτές 
ταξιδιών, µε βάση τη νέα Πολιτική Συνεργασίας που αποφασίστηκε στις 29.9.2005 και εγκρίθηκε 
από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 7.6.2006.  

Σύµφωνα  µε  την  πιο  πάνω  Πολιτική  Συνεργασίας, ο  Οργανισµός  αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου 
τη δαπάνη για διαφηµιστικές ενέργειες για την Κύπρο στα µέσα προβολής των ίδιων των 
οργανωτών ταξιδιών ή τρίτων συνεργατών τους συνάπτοντας συµφωνίες µαζί τους και 
καθορίζοντας το ύψος της δαπάνης, αφού ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της διαφήµισης που 
εκτιµάται από την αξιολόγηση των προτάσεων, που έχουν υποβληθεί από τους οργανωτές, µε 
βάση καθορισθέντα ποσοτικά/ποιοτικά κριτήρια του Οργανισµού. Για τις πιο πάνω συνεργασίες 
έχουν επισηµανθεί τα ακόλουθα: 
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• ∆ιαδικασίες προώθησης συνεργασιών. Όπως εισηγήθηκα και για τις χορηγίες του 2006, 
το κόστος/τιµή της διαφηµιστικής ενέργειας θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων από τον 
Οργανισµό µε µετρήσιµα κριτήρια µε βάση το όφελος που θα αποκοµίσει ο Οργανισµός από την 
κάθε πιθανή συνεργασία, καθώς και µε βάση τα πληρωθέντα ποσά σε κάθε οργανωτή κατά τα 
προηγούµενα χρόνια.  Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρµόζεται η διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
µε διαπραγµάτευση όπως αναφέρεται και στη σχετική παράγραφο για τις προσφορές. 

Αναφέρθηκε ενδεικτικά  συγκεκριµένη περίπτωση  συνεργασίας µε οργανωτή ταξιδιών, κατά την 
οποία σύµφωνα µε σηµείωµα του Τµήµατος Προβολής ηµερ. 3.12.2007 που υποβλήθηκε από τη 
Γενική ∆ιευθύντρια προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 6.12.2007, αναφέρονται οι προτάσεις του 
οργανωτή για συνεργασία για το ποσό των €390.000 (όπως υποβλήθηκαν κατά τη συνάντησή του 
µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  τη Γενική ∆ιευθύντρια και τον υπεύθυνο του 
γραφείου ΚΟΤ), ενώ η εισήγηση του Τµήµατος Προβολής για συνεργασία ήταν για ποσό €200.000 
θεωρώντας τις €390.000 ως πολύ ψηλό ποσό και δυσανάλογο µε τις αφίξεις και τις 
προγραµµατιζόµενες επιπρόσθετες διακινήσεις.  Τελικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 
18.12.2007 όπως η πιο πάνω συνεργασία γίνει για το ποσό των  €390.000. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε µερικές περιπτώσεις, ενώ στο σηµείωµα του Τµήµατος Προβολής 
που υποβάλλεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις αξιολογηµένες προτάσεις γίνεται εισήγηση 
για έγκριση κάποιου ποσού για συγκεκριµένες ενέργειες, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο περικόπτει το 
ποσό χωρίς να αναφέρει συγκεκριµένα ποιες ενέργειες έχουν εγκριθεί . Εισηγήθηκα όπως 
διευκρινίζεται ποια ενέργεια αντιστοιχεί στο κάθε εγκεκριµένο ποσό, διαφορετικά δηµιουργείται 
σύγχυση  και δυσκολίες τόσο κατά το στάδιο εκτέλεσης της συνεργασίας όσο και κατά το στάδιο 
της πληρωµής. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού, ο καθορισµός εκ των προτέρων, µε βάση µετρήσιµα 
κριτήρια του οφέλους που θα αποκοµίσει ο Οργανισµός από κάθε πιθανή συνεργασία δεν είναι 
εφικτός.  Κατά τη διαπραγµάτευση φαίνονται οι προθέσεις του κάθε οργανωτή, που αποτελούν 
σηµαντικό µέρος της απόφασης για το ποσό της συνεργασίας.  Εκείνο το οποίο θα ήταν εφικτό, 
είναι η κατ’ αρχήν κατανοµή των πιστώσεων κατά χώρα/αγορά που µε βάση τα αποτελέσµατα των 
διαβουλεύσεων θα προσαρµόζεται ανάλογα. 

• Ορθότητα υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις.  Ο υπολογισµός του ποσού που 
χρεώθηκε για συνεργασίες µε οργανωτές ταξιδιών µε βάση τη νέα Πολιτική Συνεργασίας, ύψους 
£1.589.407, φαίνεται να βασίστηκε µόνο στις εγκριθείσες προτάσεις, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη 
διενέργεια των διαφηµιστικών δραστηριοτήτων, και για το λόγο αυτό δεν καθίσταται δυνατή η 
εξακρίβωση της ορθότητας του πιο πάνω ποσού που χρεώνεται στα έξοδα και της οφειλής του 
Οργανισµού προς τους οργανωτές ταξιδιών, µέχρι το στάδιο της πληρωµής.  Επίσης για τον ίδιο 
λόγο, δεν καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της ορθότητας της οφειλής του Οργανισµού προς τους 
διοργανωτές ταξιδίων για τις απλήρωτες συνεργασίες του 2006 που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του 2007. 

Σηµειώνεται ότι οι πληρωµές για τις δεσµεύσεις/χρεώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ανήλθαν 
µέχρι 31.12.2007 σε £172.803, ενώ µέχρι 31.7.2008 διενεργήθηκαν επιπρόσθετες πληρωµές 
ύψους £546.626. 

Τόσο οι πιο πάνω πληρωµές όσο και οι πληρωµές για τις συνεργασίες του 2006 υποστηρίζονται 
µε τιµολόγιο του οργανωτή, συνοδευόµενο µε κατάλογο ή άλλο έντυπο, στο οποίο έγινε η 
καταχώριση της διαφήµισής του ή/και βεβαίωση του οργανωτή και του λειτουργού του Οργανισµού 
στο εξωτερικό για πραγµατοποίηση της διαφηµιστικής ενέργειας (διακόσµηση προθηκών 
τουριστικών καταστηµάτων).  Επίσης υποβάλλεται και έντυπο ελέγχου (checklist) του Τµήµατος 
Προβολής του Οργανισµού στο οποίο βεβαιώνεται  ότι οι διαφηµιστικές ενέργειες έγιναν σύµφωνα 
µε τις εγκριθείσες προτάσεις, εµπίπτουν στην πολιτική συνεργασίας όπως εγκρίθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29.9.2005 και ότι παρουσιάστηκαν τα δικαιολογητικά που έχουν 
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καθοριστεί.   Επιπρόσθετα υπάρχουν οι γενικές καλυπτικές εγκρίσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ηµερ. 13.4.2006 και 18.9.2007 στις οποίες βεβαιώνεται ότι τα ποσά που έχουν εγκριθεί κρίνονται 
λογικά και τα σχετικά σηµειώµατα είναι επαρκώς τεκµηριωµένα, µε αναφορά σε ποσοτικά/ποιοτικά 
κριτήρια. 

Όπως  ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα πιο πάνω στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ότι 
τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διενέργεια των σχετικών διαφηµιστικών εκστρατειών 
συγκρίνονται θετικά σε σχέση µε τα ποσά που καταβλήθηκαν. 

Χρεώστες.  Το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2007 ήταν £2.255.961, σε σύγκριση µε 
£2.059.738 κατά τις 31.12.2006. 

Ο Οργανισµός θα πρέπει να προβεί σε χρονολογική ανάλυση των χρεωστών, να διερευνήσει τις 
οφειλές και να καταχωρίσει έγκαιρα αγωγές για διεκδίκηση των οφειλών που δεν µπορούν να 
εισπραχθούν, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται από τον περί Παραγραφής Νόµο (Κεφ. 15) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε, αφού σε αντίθετη περίπτωση, µε βάση τη νοµοθεσία, αυτά θα πρέπει 
να παραγραφούν µε αποτέλεσµα ο Οργανισµός να απολέσει σηµαντικά έσοδα. 

Φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισµού στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων.  Στις 
οικονοµικές καταστάσεις του 2007 περιλήφθηκε πρόνοια για  τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
Οργανισµού προς το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων ύψους £119.896 σε σύγκριση µε £420.000 το 
2006.  Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο αρ. 118(Ι)/2002 όλοι οι 
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπόκεινται σε Φόρο Εισοδήµατος για οποιεσδήποτε εµπορικές 
δραστηριότητες διεξάγουν.  Στον ορισµό «εµπορικές δραστηριότητες» εµπίπτουν οι 
δραστηριότητες που διεξάγει ο ΚΟΤ  και αφορούν στην παραχώρηση άδειας χρήσης των 
τουριστικών περιπτέρων και στη λειτουργία της µαρίνας Λάρνακας. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, µέχρι και το 2005 δεν είχε γίνει οποιαδήποτε 
πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού για καταβολή φόρου εισοδήµατος επειδή, 
σύµφωνα µε τον Οργανισµό, δεν ήταν γνωστή η φορολογική υποχρέωσή του, παρόλο που ο 
Οργανισµός υπέβαλλε κάθε χρόνο, τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις βάσει των οποίων δεν 
προέκυπτε φορολογητέο εισόδηµα. 

Σηµειώνεται ότι η πρόνοια που περιλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006 ύψους 
£420.000 περιλάµβανε ποσό ύψους £300.000 που αφορούσε σε επιβολή φορολογίας για τα έτη 
1983 µέχρι 2000, το οποίο καταβλήθηκε µε τόκους, και ποσό ύψους £120.000 που αφορούσε σε 
πρόνοια για καταβολή φορολογίας για τα έτη 2001 µέχρι 2006. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 περιλήφθηκε πρόνοια για επιπλέον φορολογικές 
υποχρεώσεις ύψους £119.896.  Από το ποσό αυτό ποσό ύψους £20.000 αφορούσε σε πρόνοια 
για καταβολή φορολογίας για εισοδήµατα του 2007 και ποσό ύψους £19.896 αφορούσε σε τόκους 
που καταβλήθηκαν το 2008 για την εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα έτη 1983-2000. 
Οι υπόλοιπες £80.000 αφορούσαν σε πρόσθετη φορολογία για τα έτη 2001 µέχρι 2006.  

Επισηµαίνεται ότι, µε εξαίρεση τις φορολογίες των ετών 1983–2000 οι οποίες συµφωνήθηκαν, δεν 
έχει ακόµη συµφωνηθεί µε το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων ο γενικότερος τρόπος υπολογισµού 
του φορολογητέου εισοδήµατος, και δεν έχουν ορισθεί οι δικαιούµενες εκπιπτόµενες δαπάνες ώστε 
να µπορεί να γίνεται ακριβέστερος υπολογισµός των φορολογικών υποχρεώσεων του Οργανισµού 
για τα επόµενα έτη. 

Υποχρέωση καταβολής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για λήψη υπηρεσιών από το 
εξωτερικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου (Ν.95/2000), 
όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που βρίσκεται στην Κύπρο αγοράζει, για σκοπούς της 
επιχείρησης που ασκεί, από πρόσωπο που βρίσκεται εκτός Κύπρου, µεταξύ άλλων και υπηρεσίες 
διαφήµισης, υποχρεούται να χρεώνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, ως εάν ο ίδιος να παρείχε τις εν 
λόγω υπηρεσίες, και να τον καταβάλλει στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Για το σκοπό 
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αυτό, στους λογαριασµούς του 2007, ο Οργανισµός περιέλαβε πρόνοια ύψους £1.535.989 
(£1.732.358 το 2006), για την καταβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για λήψη υπηρεσιών από το 
εξωτερικό (£1.319.230 για δαπάνες που πληρώθηκαν εντός του έτους και πρόσθετη πρόνοια 
ύψους £216.759 για οφειλόµενες δαπάνες κατά την 31.12.2007).  Σηµειώνεται ότι δεν έχει γίνει 
σχετική πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1.7.1992 (ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της περί ΦΠΑ νοµοθεσίας (Ν.246/1990)) µέχρι 1.5.2004. 

Όπως πληροφορήθηκα δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις για Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας για την περίοδο 1.7.1992 µέχρι 1.5.2004 επειδή µέχρι σήµερα ο Έφορος 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας δεν ζήτησε από τον Οργανισµό να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά για 
την εν λόγω περίοδο. 

Μαρίνα Λάρνακας. 

Ασφάλεια - Φύλαξη της µαρίνας.  Για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στη µαρίνα Λάρνακας 
προκηρύχθηκε διαγωνισµός/προσφορά η οποία κατακυρώθηκε στις 18.9.2007 σε συγκεκριµένη 
εταιρεία. Μη επιλεγείς προσφοροδότης εξέφρασε την πρόθεσή του για καταχώριση ιεραρχικής 
προσφυγής εναντίον της απόφασης της Επιτροπής Προσφορών. Μετά την εξέλιξη αυτή διορίστηκε 
νέα Επιτροπή Αξιολόγησης για επανεξέταση των προσφορών, η οποία από τη νέα αξιολόγηση 
διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές ήταν άκυρες και για αυτό εισηγήθηκε την ακύρωση του 
διαγωνισµού. Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε στις 4.10.2007 την ανάκληση της αρχικής της 
απόφασης και την προκήρυξη νέου διαγωνισµού. Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισµού η 
φύλαξη της µαρίνας ανατέθηκε σε άλλη εταιρεία που δεν ήταν υποψήφια στον πιο πάνω 
διαγωνισµό.  

Στις 20.12.2007 η Επιτροπή Προσφορών κατακύρωσε την προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλειας στη µαρίνα σε νέα εταιρεία. Μετά τη διαπίστωση αδυναµιών και κενών ασφαλείας,  ο 
ΚΟΤ µε επιστολές του ηµεροµηνίας 23.1.2008 και 14.2.2008 προς τον ανάδοχο έχει επισηµάνει ότι 
παρατηρούνται παραβάσεις των όρων του συµβολαίου και ζήτησε την άµεση συµµόρφωσή του. 
Παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός µέχρι και την ηµεροµηνία του ελέγχου ήταν ακόµα σε 
διαβουλεύσεις µε τον ανάδοχο για την πιστή τήρηση των όρων του συµβολαίου. Εισηγήθηκα όπως 
τα θέµατα ασφάλειας της µαρίνας αντιµετωπίζονται έγκαιρα αφού αυτά άπτονται και της ασφάλειας 
του Κράτους, δεδοµένου ότι η µαρίνα αποτελεί λιµένα εισόδου στη ∆ηµοκρατία. 

Σχετικά µε την πιο πάνω προσφορά, σηµειώθηκε η παράλειψη της Επιτροπής Αξιολόγησης να 
διενεργήσει τη δέουσα έρευνα ούτως ώστε να βεβαιωθεί έγκαιρα για τη συµβατότητα των 
προσφορών µε τους όρους του διαγωνισµού, και της Επιτροπής Προσφορών να µελετήσει την 
ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε προτού προβεί στη λήψη απόφασης. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η παρατήρησή µας λήφθηκε υπόψη προς 
αποφυγή παρόµοιων µελλοντικών καταστάσεων. 

Μέρος Β 

Γραφείο Βαρσοβίας.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Σεπτέµβριο του 
2002, διαπιστώθηκαν οικονοµικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση στο Γραφείο του Οργανισµού στη 
Βαρσοβία. Το ύψος της κατάχρησης, σύµφωνα µε προκαταρκτικά στοιχεία του Οργανισµού, 
ανερχόταν περίπου σε £50.000. Μετά την καταχώριση ποινικής και πολιτικής αγωγής εναντίον του 
υπευθύνου του γραφείου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, µε απόφαση του ηµερ. 
5.10.2006, αποφάσισε να αποδεχθεί διευθέτηση που αφορά σε ετυµηγορία του ∆ικαστηρίου, που 
να προνοεί για φυλάκιση του πρώην υπεύθυνου του Γραφείου του Οργανισµού στη Βαρσοβία µε 
αναστολή και να του επιβληθεί η υποχρέωση να αποζηµιώσει τον Οργανισµό, νοουµένου ότι θα 
καταβάλει στον Οργανισµό £20.000 ως προκαταβολή και £20.000 µε δόσεις έναντι τραπεζικής 
εγγύησης. Η διευθέτηση αυτή όµως φαίνεται πως ναυάγησε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε 
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συνεδρία του στις 25.1.2007, αποφάσισε όπως ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία να διερευνήσει κατά 
πόσο ο πρώην υπεύθυνος του Γραφείου κατέχει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ούτως 
ώστε να αποφασιστεί εάν ο Οργανισµός θα προχωρήσει µε τη διαδικασία ανάκτησης του χρέους. 
Παράλληλα συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο ∆ικαστήριο. 

Στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 24.1.2008, αφού λήφθηκε υπόψη ότι ήδη 
δαπανήθηκε από τον Οργανισµό ποσό ύψους €57.992 (£33.941) σε σχέση µε το οφειλόµενο ποσό 
των €89.000 (£52.090) περίπου (εκτίµηση του 2002) και το κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω µε τη 
συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας, αποφασίστηκε όπως παραγραφεί το ποσό που οφείλεται 
στον Οργανισµό και αποσυρθεί η ποινική υπόθεση. 

Ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων. Ο Οργανισµός έχει υπογράψει στις 31.8.1988 συµβόλαιο 
µίσθωσης κρατικής γης, για περίοδο 33 χρόνων, για ανέγερση γραφείων. Το αρχικό µίσθωµα 
καθορίστηκε σε £4.500 ετησίως, το οποίο υπόκειται σε αναθεώρηση κάθε 5 χρόνια, σε ύψος που 
θα υπολογίζεται προς 2% πάνω στην τρέχουσα αγοραία αξία της γης κατά το χρόνο της 
αναθεώρησης.  Στις 30.10.2002 το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο ενηµέρωσε τον Οργανισµό 
ότι το µίσθωµα αναθεωρήθηκε σε £16.000 ετησίως από 31.8.1998 ενώ σύµφωνα µε νέα επιστολή 
του Κτηµατολογίου θα υπάρξει νέα αναθεώρηση από 31.8.2008. 

Μετά  από  αίτηση του  Οργανισµού,  το  Υπουργικό   Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 
14.4.2004 ενέκρινε την παραχώρηση της κρατικής γης στον Οργανισµό µε την πληρωµή του 
ποσού των £1.350.000 που αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία, καθώς και την καταβολή όλων των 
οφειλόµενων µισθωµάτων µέχρι την ηµεροµηνία διάθεσης της γης.  Επειδή ο Οργανισµός αµέλησε 
να καταβάλει την αγοραία αξία της παραχωρηθείσας κρατικής γης, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφασή του ηµερ. 12.1.2005 ανακάλεσε την πιο πάνω απόφασή του ηµερ. 14.4.2004 για 
παραχώρηση της υπό αναφορά κρατικής γης στον Οργανισµό. Στις 22.9.2005, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του KOT, κατόπι σχετικής εισήγησης της Ad Hoc Επιτροπής για τα κτίρια, αποφάσισε 
όπως ο Οργανισµός αγοράσει το τεµάχιο γης που εκµισθωνόταν µέχρι πρόσφατα στον 
Οργανισµό, για ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων και υπέβαλε εκ νέου αίτηση για παραχώρηση της 
κρατικής γης, η οποία δεν έχει ακόµη εξεταστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΟΤ σε συνεδρία του ηµερ. 9.8.2007 αποφάσισε να ζητηθεί από το 
Κτηµατολόγιο όπως ο Οργανισµός ενοικιάσει τη γη στην οποία θα αναγείρει ιδιόκτητα γραφεία µε 
µακροχρόνια σύµβαση και στη συνέχεια όταν εξασφαλίσει τις πιστώσεις να την αγοράσει. Το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας σε επιστολή του ηµερ. 17.8.2007, ενηµέρωσε τον 
Οργανισµό ότι αναφορικά µε την αίτηση του για «σύµβαση µίσθωσης για την αγορά κρατικής γης», 
το ετήσιο αγοραίο ενοίκιο καθορίστηκε σε £139.250 και ότι θα υπέβαλλε την αίτηση στην αρµόδια 
Υπουργική Επιτροπή για µελέτη και λήψη απόφασης.  Ο Οργανισµός έκρινε το ποσό αυτό πολύ 
ψηλό και ζήτησε την επανεξέταση της αγοραίας αξίας των οικοπέδων και του ετήσιου αγοραίου 
ενοικίου.  Το Κτηµατολόγιο µε µεταγενέστερη επιστολή µείωσε το αγοραίο ενοίκιο σε £118.342. 
Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός οφείλει στο Επαρχιακό Κτηµατολόγιο ποσό ύψους £117.833 για τη 
µίσθωση της κρατικής γης µέχρι τις 31.12.2007, πλέον τόκους ύψους £52.018. 

Ο Οργανισµός αποφάσισε όπως παράλληλα διερευνηθεί το ενδεχόµενο αναζήτησης άλλου 
κατάλληλου ακινήτου για στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και µε δηµοσίευση στον τύπο στις 
2.7.2008 ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στη δηµοσίευση ενδιαφέρον υπέδειξε µόνο ένας 
προσφοροδότης. 

Αναφέρεται ότι ο Οργανισµός διόρισε υπηρεσιακή επιτροπή η οποία ανέλαβε να µελετήσει τις πιο 
πάνω περιπτώσεις για απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες του 
Οργανισµού.  Η έρευνα δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 

Αναφέρεται επίσης ότι το ενοίκιο που πληρώθηκε για τα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας για το 
2007 ανήλθε στις £197.826 (£173.059 το 2006). 
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Χρήση και εκµετάλλευση υποστατικών και νηοδόχου στη µαρίνα Λάρνακας.  Όπως ανέφερα 
και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, οι πρώην αδειούχοι, των οποίων οι συµφωνίες/άδειες χρήσης 
και εκµετάλλευσης, τόσο των υποστατικών όσο και της νηοδόχου της µαρίνας έληξαν, 
εξακολουθούν να παραµένουν στη µαρίνα. Ο Οργανισµός διεκδικεί από δύο αδειούχους της 
νηοδόχου των οποίων οι άδειες χρήσης έληξαν στις 31.12.1997 και στις 31.12.1999 ποσά 
€586.521 (£343.276) και €875.729 (£512.541), αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν οφειλόµενα 
µισθώµατα και τόκους µέχρι 30.6.2008.  

Αγωγή που αρχικά καταχωρίστηκε εναντίον του πρώτου αδειούχου αποσύρθηκε και στη συνέχεια 
η απαίτηση του Οργανισµού συµπεριλήφθηκε ως ανταπαίτηση σε αγωγή που στο µεταξύ 
καταχώρισε ο εν λόγω αδειούχος εναντίον του Οργανισµού. Η ανταπαίτηση όµως του ΚΟΤ για 
οφειλόµενα µισθώµατα και τόκους απορρίφθηκε. Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Οργανισµού, καταχωρίστηκε νέα αγωγή εναντίον του πρώην αδειούχου στις 4.7.2005 (αρ. 
2051/2005), µε την οποία απαιτείται το πιο πάνω οφειλόµενο ποσό, καθώς και η έξωσή του. 
Αναφορικά µε το δεύτερο αδειούχο της νηοδόχου, η αγωγή που καταχωρίστηκε από τον 
Οργανισµό το 2000 αποσύρθηκε στις 23.9.2005 άνευ βλάβης, λόγω πολλαπλών αναβολών από το 
∆ικαστήριο. Επειδή προσπάθειες που έγιναν για εξώδικο συµβιβασµό απέτυχαν, ο νοµικός 
σύµβουλος του Οργανισµού καταχώρισε νέα αγωγή (αρ. 2241/2006). 

Εξέφρασα την άποψη ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για διακανονισµό των πιο πάνω 
υποθέσεων το συντοµότερο δυνατόν, αφού η συνέχιση τους στοιχίζει στον Οργανισµό ο οποίος 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων για οποιεσδήποτε υποθέσεις και ζηµιές έχουν σχέση 
µε τη µαρίνα και την ανέλκυση/καθέλκυση σκαφών. 

Όπως πληροφορήθηκα,  η υπόθεση µε αρ.2051/05 έχει εκδικαστεί στις 14.10.2008 και η απόφαση 
ήταν εναντίον του Οργανισµού, ενώ για την υπόθεση µε αρ. 2241/06 αναµένονται οδηγίες από το 
∆ικαστήριο. 

6.13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις  παρουσίασαν πλεόνασµα ύψους 
£429.000, σε σύγκριση µε £558.470 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £4.331.626, σε σύγκριση µε £4.731.433 το 2006, 
σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £399.807, που οφείλεται κυρίως στη µείωση της κρατικής χορηγίας και 
των ασφαλίστρων.  

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £3.902.626, σε σύγκριση µε £4.172.963 το 2006. Η  µείωση 
κατά £270.337 οφείλεται  στη µείωση των αποζηµιώσεων. 

(δ) Ασφάλιστρα.  Ο Οργανισµός εισέπραξε για το 2007 ασφάλιστρα ύψους £1.911.022, σε 
σύγκριση µε £2.107.765 το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £196.743 ή ποσοστό 9,33% που 
οφείλεται  κυρίως στη µείωση των  ασφαλίστρων  για σιτηρά. 

(ε) Αποζηµιώσεις.  Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν κατά το 2007 ανέρχονται σε 
£2.412.408, σε σύγκριση µε £2.747.112 το 2006.  Αναφέρεται επίσης ότι, κατά το 2007, δεν 
δόθηκε πρόσθετη οικονοµική βοήθεια.  

(στ) Εγγυηµένα δάνεια.  Η Κυβέρνηση κατέβαλε στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και στους 
∆ανειστικούς Επιτρόπους, µέσω  του  Οργανισµού,  ποσό £3,9 εκ., το οποίο αντιπροσωπεύει τις 
δόσεις των εγγυηµένων δανείων που σύναψε ο Οργανισµός. 
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Κρατική χορηγία.  Το σύνολο της κρατικής χορηγίας ανήλθε κατά το 2007 σε  £1,9 εκ., σε 
σύγκριση µε £2,1 εκ. το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £0,2 εκ., που οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των ασφαλίστρων που εισπράχθηκαν κατά το 2007. 

Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές.  Ο Οργανισµός στις 31.12.2007 
εργοδοτούσε 39 άτοµα σε µόνιµες θέσεις, δύο ωροµίσθιους και ένα άτοµο πάνω σε έκτακτη βάση.  
Οι δαπάνες για µισθούς, υπερωρίες, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία 
ανήλθαν σε £1.234.854, σε σύγκριση µε £1.151.335 το 2006, µε µέσο όρο δαπανών για κάθε 
µόνιµο υπάλληλο £26.124 (£28.133 το 2006), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο 
Συντάξεων και £31.663 (£32.895 το 2006) µε την εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων. 

Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.  Οι βελτιώσεις/τροποποιήσεις στο προσχέδιο/εγχειρίδιο 
εργασίας που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το 2003, έτσι ώστε να γίνεται διαχωρισµός 
των καθηκόντων των τριών βασικών τοµέων δραστηριότητας του Οργανισµού και των διαδικασιών 
που θα πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τοµέα των 
εκτιµήσεων/αποζηµιώσεων, ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
έγκριση την 1.9.2008. 

Καθυστερηµένα ασφάλιστρα.  Τα καθυστερηµένα ασφάλιστρα ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε 
£513.919, σε σύγκριση µε  £496.861 το 2006.  Οι καθυστερήσεις για το έτος 2007 ανέρχονταν σε 
£262.271 από τις οποίες εισπράχθηκαν, µέχρι τον Ιούνιο 2008, περίπου £173.870.  

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Οικονοµική κατάσταση.   Για την καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων του 
προσωπικού του o Οργανισµός προέβη στη σύσταση αποθεµατικού, µε την ονοµασία «Ταµείο 
Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων» στον ισολογισµό του, το ύψος του οποίου ανερχόταν στις 
31.12.2007 σε £1.480.507 (£1.530.441 το 2006).  Οι συνεισφορές στο αποθεµατικό για το έτος 
ανήλθαν σε  £222.694 και οι πληρωµές για συντάξεις και φιλοδωρήµατα σε £272.628. 

(β) ΄Ελλειµµα Ταµείου.  Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε µε ηµεροµηνία 
εκτίµησης την 31.12.2004 και υποβλήθηκε στις 12.9.2005, µε όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 
όλων των υπαλλήλων το 63ο έτος, το Ταµείο έχει έλλειµµα σε σχέση µε προϋπηρεσία του 
προσωπικού της τάξης των £8.282.000.  Για κάλυψη του καθαρού ελλείµµατος ύψους £5.383.000, 
κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών, απαιτείται ετήσιο ποσοστό 
εισφοράς 83,6% πάνω στις ολικές απολαβές, ή ποσοστό 23,4% πάνω στις ετήσιες απολαβές και 
επιπλέον ετήσια δόση £664.000 για 10 χρόνια.  Το υπόλοιπο ποσό των £2.899.000, που 
αντιπροσωπεύει το µέρος των συµπληρωµατικών παροχών που καταβάλλονται προς τους 
µισθωτούς αναφορικά µε ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν  εισφορές για την 
περίοδο που αρχίζει κατά ή µετά την 6.10.1980, και θα επιστρεφόταν στον Οργανισµό σύµφωνα µε 
το άρθρο 88(1) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, παραµένει στο Ταµείο και θεωρείται ως 
επιπλέον συνεισφορά του Οργανισµού.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του  αρ. 
64.987, ηµερ.7.2.2007  ενέκρινε όπως η ετήσια συνεισφορά του Οργανισµού στο Ταµείο αυξηθεί 
από  20% σε 25%  των συντάξιµων   απολαβών των υπαλλήλων. 

(γ) ∆ηµιουργία ξεχωριστού Ταµείου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε την  απόφασή του αρ. 67.256, ηµερ. 24.6.2008, αναθεώρησε προηγούµενη 
απόφασή του,  για άµεση  ίδρυση ξεχωριστού Ταµείου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων, και  
αποφάσισε όπως η ίδρυση ξεχωριστού Ταµείου  µην πραγµατοποιηθεί άµεσα και µην υπερβαίνει 
τη λήξη της δεκάχρονης µεταβατικής περιόδου. Επίσης αποφάσισε όπως οι όροι λειτουργίας του 
Σχεδίου Συντάξεων καθορίζονται από τους υφιστάµενους Κανονισµούς µέχρι την ίδρυση του 
Ταµείου, ο τραπεζικός λογαριασµός του Σχεδίου ανήκει στον Οργανισµό, όπως µην υπάρχει 
διαχωρισµός των περιουσιακών στοιχείων του Σχεδίου και του Οργανισµού και όπως ο 
Οργανισµός, για σκοπούς καταβολής συντάξεων και φιλοδωρηµάτων, προχωρήσει στη σύσταση 
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αποθεµατικών στον ισολογισµό του.  

Οικονοµική βιωσιµότητα του Οργανισµού και τροποποίηση σχεδίου  γεωργικής 
ασφάλισης.  Στις 31.12.2007 το αποθεµατικό του Οργανισµού ήταν £12,5 εκ., σε σύγκριση µε 
£12,1 εκ. το 2006 και £11,5 εκ. το 2005. Τα οικονοµικά του Οργανισµού παρουσίασαν σταδιακή 
βελτίωση, µε την εφαρµογή  του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2002 
(αρ. 185(Ι)/2002), που είχε ως στόχο τον περιορισµό της εξάρτησης του Οργανισµού από 
πρόσθετη κρατική χορηγία και δανεισµό.  

Στα πλαίσια τροποποιήσεων του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόµου  και Κανονισµών που 
ψηφίστηκαν για εναρµόνιση µε τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τοµέα της Γεωργίας και ∆ασοκοµίας 2007-2013 και τον Κοινοτικό Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.1857/2006, προνοούνται, µεταξύ άλλων,  η απαγόρευση της επιδότησης των ασφαλίστρων 
των µεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
εµπορίας και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, και καταργείται η πρόνοια για καταβολή, από το 
Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας, των αποζηµιώσεων για τις ζηµιές από παγετό και ανεµοθύελλα στα 
φυλλοβόλα, και από βροχή στα κεράσια  κατά το στάδιο της ωρίµανσης.  Το ποσό των €427.150 
(£250.000), που περιλαµβανόταν κάθε χρόνο στον Κρατικό Προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, θα 
συνεχίσει να καταβάλλεται  για κάλυψη µέρους των διοικητικών εξόδων του Οργανισµού. 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, ο Οργανισµός προέβη επίσης σε 
διερεύνηση της δυνατότητας αντασφάλισής του σε διεθνείς αντασφαλιστικούς  οργανισµούς, χωρίς 
όµως θετικά αποτελέσµατα, όχι µόνο λόγω των κυπριακών δεδοµένων, αλλά λόγω και των 
προβληµάτων  που αντιµετωπίζει διεθνώς ο κλάδος της γεωργικής αντασφάλισης.  Η µη 
αντασφάλιση του Οργανισµού, περιορίζει τις δυνατότητες επέκτασης του ασφαλιστικού του 
σχεδίου, προκειµένου να διαφυλαχθεί η βιωσιµότητά του, µε αποτέλεσµα πολλά 
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και αρκετοί κίνδυνοι να παραµένουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και 
σε περιπτώσεις ζηµιών που δεν καλύπτονται από τον Οργανισµό, οι γεωργοί να απαιτούν κατά 
χάριν οικονοµική βοήθεια από το Κράτος. 

6.14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Ο Οργανισµός κατά το 2007 παρουσίασε έλλειµµα ύψους £96.583, 
σε σύγκριση µε έλλειµµα £32.294 το 2006.   

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισµού κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.600.474, σε σύγκριση µε 
£1.509.716 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £90.758 ή ποσοστό 6%, η οποία οφείλεται στην 
αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά £128.724 και στην ταυτόχρονη µείωση των άλλων εσόδων 
κατά £37.966.  Στα έσοδα του Οργανισµού για το 2007 περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους 
£1.411.662, σε σύγκριση µε £1.282.938 το 2006.  Όπως προκύπτει, η συνέχιση της λειτουργίας 
του Οργανισµού βασίζεται, στο µεγαλύτερό της βαθµό, στην κρατική χορηγία. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.697.057, σε σύγκριση µε 
£1.542.010 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £155.047 ή ποσοστό 10%, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των εξόδων διαχείρισης (£27.944) και χρηµατοδότησης (£52.242) και στη 
µείωση στην αξία των αποθεµάτων κρεάτων (£74.048). 

Προσωπικό. 

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε ο Οργανισµός κατά 
τα έτη 2006 και 2007, µαζί µε το ανάλογο κόστος: 
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  2007  2006 

Υπαλληλικό προσωπικό:     

Μόνιµοι  35  35 

     

Εργατικό προσωπικό:     

Τακτικοί  6  6 

Σύνολο  41  41 

     

∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και 
εργοδοτικές εισφορές: 

 £  £ 

Υπαλληλικό προσωπικό  912.632  877.224 

Εργατικό προσωπικό  58.525  61.716 

Σύνολο  971.157  938.940 

Μέσος όρος αποδοχών:     

Υπαλληλικό προσωπικό  26.075  25.063 

Εργατικό προσωπικό  9.754  10.286 

 

Ο Οργανισµός εργοδοτούσε επίσης κατά το 2007 τρεις έκτακτους υπαλλήλους, µε σύνολο 
αποδοχών £23.396 και στις 31.12.2007 υπήρχαν 9 κενές οργανικές θέσεις. 

Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2006, οι ελλειµµατικές υποχρεώσεις του 
Οργανισµού στις 31.12.2005 προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων ανέρχονταν σε 
£590.000, ποσό το οποίο καταβάλλεται µε 5 πρόσθετες ετήσιες εισφορές ύψους £130.000  η 
καθεµιά, αρχής γενοµένης το 2006. 

(β) Κανονισµοί.  Το θέµα της θέσπισης Κανονισµών  Πρόσληψης  και Υπηρεσίας  Υπαλλήλων, 
εξακολουθεί να εκκρεµεί.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι Κανονισµοί έχουν ετοιµαστεί και ότι 
βρίσκονται ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για µελέτη και έγκριση. 
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(γ) Οργανόγραµµα. Στις 23.1.2007 στάληκε εκ νέου στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος πρόταση για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Οργανισµού, η οποία 
περιελάµβανε τη νέα οργανωτική δοµή και το οργανόγραµµα, για έγκριση.  Η πρόταση εγκρίθηκε 
από το Υπουργείο και στις 12.2.2007 στάληκε στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για 
τα περαιτέρω.  Με επιστολή του, ηµερ. 31.8.2007, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 
ζήτησε επιπλέον στοιχεία για να καταστεί δυνατή η εξέταση του αιτήµατος για αναδιοργάνωση, τα 
οποία υποβλήθηκαν από τον Οργανισµό στις 26.9.2007. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 
υπέβαλε τις απόψεις του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 
3.5.2008 και ότι το Υπουργείο µε επιστολή του, ηµερ. 13.5.2008, ζήτησε τις απόψεις του 
Οργανισµού επί των θέσεων του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. 

(δ) Αµοιβή ∆ιευθυντή για συµµετοχή στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Το 
Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του αρ. 721, ηµερ. 14.11.2001, επαναβεβαίωσε 
προηγούµενη απόφασή του, ηµερ. 4.12.1998, για καταβολή αµοιβής ύψους £20 (£35 από 
1.4.2004) και στο ∆ιευθυντή του Οργανισµού για κάθε συνεδρία του Συµβουλίου στην οποία 
παρίσταται και που πραγµατοποιείται εκτός ωρών εργασίας, ενώ η σχετική εγκύκλιος του 
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού αφορά µόνο στους Προέδρους και στα µέλη των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ηµικρατικών Οργανισµών.  

Προϋπολογισµός – Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2007 υποβλήθηκε 
έγκαιρα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 13.6.2006 και εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 29.11.2006, οπότε και κατατέθηκε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 46Α του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 
Βιοµηχανίας Νόµου, ο Προϋπολογισµός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί για έγκριση  µέχρι τις 
30.9.2006. Ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
στις 28.2.2007 (Νόµος 12(ΙΙ) /2007). 

Σύµφωνα µε σχετικές επιστολές της Βουλής των Αντιπροσώπων προς όλα τα Υπουργεία, ηµερ. 
27.12.2006 και 2.2.2007, για όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εγκρίθηκαν για τους µήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007, αντίστοιχα, δωδεκατηµόρια. 

Παραχώρηση ενισχύσεων στους τοµείς της χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας και της 
αγελαδοτροφίας που πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών µέτρων για αντιµετώπιση του 
αφθώδους πυρετού.  Για αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, µετά τον εντοπισµό 
από Κοινοτικό Εργαστήριο κρουσµάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, λήφθηκαν περιοριστικά 
µέτρα, τα οποία, µεταξύ άλλων, δεν επέτρεπαν την εξαγωγή  χοίρων, χοιρινού κρέατος και 
σπέρµατος και άλλων ειδών κρεάτων.  Λόγω των περιοριστικών µέτρων, πλήγηκαν οι τοµείς της 
χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας. Ιδιαίτερα προβλήµατα 
παρουσιάστηκαν στη χοιροτροφία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του βάρους των 
ζώων και ιδιαίτερα την αύξηση του αριθµού των ζώων στις µονάδες και τη δηµιουργία 
προβληµάτων σε βάρος της υγείας και της ευηµερίας των ζώων.   

Για βελτίωση της κατάστασης αποφασίστηκε η άµεση αποµάκρυνση αριθµού υπέρβαρων ζώων 
και η παραχώρηση ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδηµάτων που προέκυψαν.   
Με την απόφασή του αρ. 66.548, ηµερ. 5.12.2007, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την 
παραχώρηση διαφόρων ενισχύσεων στους τοµείς που πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών µέτρων, 
τα οποία περιλάµβαναν και την παραχώρηση   ποσού µέχρι περίπου £3 εκ. στον Οργανισµό για 
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εφαρµογή Σχεδίου εξαγωγών του κρέατος των υπέρβαρων χοίρων, οι εισπράξεις του οποίου θα 
κατατίθενται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασµό.  Στα πλαίσια του Σχεδίου, ο Οργανισµός  θα 
πληρώνει  τον παραγωγό αποζηµίωση για την απώλεια εισοδήµατος, λόγω της θανάτωσης των 
υπέρβαρων χοίρων, ανάλογα µε το βάρος του σφάγιου και σύµφωνα µε τα ζυγιστικά του Σφαγείου, 
στην τιµή των £0,85/κιλό ζεστού σφάγιου, αφαιρουµένου 2% του βάρους.  Επιπρόσθετα θα 
καλύπτονται και δαπάνες µέχρι £27,50 ανά ζώο, που αφορούν στη µεταφορά, σφαγή, τεµαχισµό, 
συσκευασία, ταχεία ψύξη και  ψυκτικά συντήρησης.  Σύµφωνα µε την Πρόταση, υπολογίστηκε ότι 
υπήρχαν  30 000 υπέρβαροι χοίροι µε βάρος τουλάχιστον 110 κιλά ανά ζώο.  Σηµειώνεται ότι µε 
την απόφασή του αρ. 67.026, ηµερ. 2.4.2008, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση 
στον Οργανισµό επιπρόσθετου ποσού  ύψους €1.161.176 (£679.606)  για τη λειτουργία του 
Σχεδίου, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό στα  £3.679.606. 

Το Σχέδιο εγκρίθηκε από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και στις 13.12.2007 ο Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέθεσε στον Οργανισµό το σκέλος του Σχεδίου 
που αναφέρεται στη στήριξη της χοιροτροφίας.  

Για υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου, ο Οργανισµός προκήρυξε τις προσφορές 12/2007 και 
13/2007, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για τη σφαγή µέχρι 30 000 χοίρων και για τον 
τεµαχισµό, συσκευασία, κατάψυξη, µεταφορά στους ψυκτικούς θαλάµους και συντήρηση µέχρι 30 
000 χοιρινών σφάγιων, αντίστοιχα, η κατακύρωση των οποίων έγινε από Τετραµελή Επιτροπή που 
συστάθηκε  για το σκοπό αυτό από τον Οργανισµό, χωρίς ωστόσο να υποβληθεί στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού για έγκριση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του 
ηµερ. 7.12.2007, εξουσιοδότησε την Τετραµελή Επιτροπή να αναλάβει και διεκπεραιώσει τη 
διαδικασία των προσφορών. 

Ο έλεγχος του Σχεδίου από την Υπηρεσία µου, το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται το ∆εκέµβριο 2007 
και ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο 2008, θα συνεχιστεί  κατά τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων του Οργανισµού για το έτος 2008. 

Από τον µέχρι σήµερα έλεγχο του Σχεδίου, παρατηρήθηκαν διάφορες αδυναµίες, παραλείψεις και 
προβλήµατα, τα οποία αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Σφαγή ζώων µε σφάγιο βάρος µικρότερο των 85 κιλών για αποστέωση,  κατάψυξη και 
συντήρηση στους ψυκτικούς θαλάµους. 

(i) Από τον έλεγχο των ζυγιστικών του Σφαγείου  της περιόδου ∆εκεµβρίου 2007 – 
Φεβρουαρίου 2008, διαπιστώθηκε ότι, κατά παράβαση των προνοιών του Σχεδίου και των όρων 
της προσφοράς για σφαγή χοίρων, σφάχτηκαν χοίροι µε βάρος µικρότερο των 110 κιλών, που 
θεωρήθηκε ως το ελάχιστο βάρος υπέρβαρου χοίρου για σκοπούς αποζηµίωσης των 
χοιροτρόφων.  

Πληροφοριακά αναφέρω ότι, σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς αρ.12/2007, για τη σφαγή 
µέχρι 30 000 υπέρβαρων χοίρων, «ο Οργανισµός δεν θα δέχεται ζώα το βάρος των οποίων θα 
είναι κάτω από 110 κιλά ζωντανό βάρος» και  «αν  παραδοθούν τέτοια ζώα και σφαχτούν και κατά 
τη διάρκεια του ζυγίσµατος το βάρος τους είναι κάτω από 85 κιλά, το Σφαγείο θα πρέπει να 
ειδοποιεί τον Οργανισµό για την ύπαρξη τέτοιων ζώων και δεν θα παραδίδονται στα εργαστήρια 
κοπής των κρεάτων για τεµαχισµό αλλά ο Οργανισµός θα ειδοποιεί τον παραγωγό να παραλάβει 
τα σφάγια από το Σφαγείο και να τα διαθέσει για λογαριασµό του».   
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Ενδεικτικός για τις πιο πάνω σφαγές είναι ο ακόλουθος πίνακας, στον οποίο παρουσιάζονται οι 
χοίροι που σφάχτηκαν κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου 2007 – Φεβρουαρίου 2008, όπου φαίνεται ότι 
το 20% των σφαχθέντων χοίρων είχαν σφάγιο βάρος µικρότερο των 85 κιλών. 

Αριθµός 
εντολής 

Οργανισµού 
και µήνας 
σφαγής 

Σύνολο 
χοίρων 

που 
σφάχτηκαν 

Σύνολο 
χοίρων µε 

σφάγιο 
βάρος 

µικρότερο 
των 85 
κιλών 

Ποσοστό 
χοίρων µε 

σφάγιο 
βάρος 

µικρότερο 
των 85 κιλών 

Βάρος σφάγιου σύµφωνα 
µε ζυγιστικά 

    60-70 
κιλά 

71-80 
κιλά 

81-85 
κιλά 

1-4 

∆εκέµβριος 
2007 

 

1 317 

       

          86 

 

7% 

 

3 

 

  35 

 

  48 

5-31 

Ιανουάριος 
2008 

 

7 783 

 

1 430 

 

18% 

 

98 

  

 712 

 

  620 

32-62 

Φεβρουάριος 
2008 

 

7 585 

 

1 897 

 

25% 

 

155 

 

  911 

 

  831 

Σύνολο 16 685 3 413 20% 256 1 658 1 499 

 

Τα σφάγια των 3 413 χοίρων, µε βάρος µικρότερο των 85 κιλών, παραδόθηκαν στα εργαστήρια 
κοπής κρεάτων στα οποία κατακυρώθηκε η προσφορά αρ.13/2007, όπου έγινε ο τεµαχισµός, η 
συσκευασία, η ταχεία ψύξη και η φύλαξή τους για συντήρηση στους ψυκτικούς θαλάµους, µε 
αποτέλεσµα το κράτος να επιβαρυνθεί µε έξοδα που δεν καλύπτονται από το Σχέδιο, όπως: 

• Καταβολή αποζηµίωσης στους χοιροτρόφους για απώλεια εισοδήµατος λόγω θανάτωσης 
των  χοίρων. 

•  Έξοδα µεταφοράς και σφαγής.  

• Έξοδα τεµαχισµού, συσκευασίας, κατάψυξης και µεταφοράς των  κρεάτων  σε ψυκτικούς 
θαλάµους.   

• Κόστος µηνιαίας συντήρησης των κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω έξοδα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο µέσος όρος βάρους των 
µη υπέρβαρων χοίρων, που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, ανέρχεται γύρω στα 78 κιλά 
σφάγιου βάρους, τότε συµπεραίνεται ότι  το συνολικό ύψος των πιο πάνω εξόδων, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανέρχεται περίπου στις £320.000, χωρίς να ληφθεί υπόψη το 
µηνιαίο κόστος συντήρησης των αποστεωµένων κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους, το οποίο 
ανέρχεται περίπου στις £8.000. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, ζήτησα να πληροφορηθώ: 

• Γιατί ο Οργανισµός παραλάµβανε σφάγια µε  βάρος µικρότερο των 85 κιλών, τα οποία είναι 
εκτός του Σχεδίου που  εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
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• Κατά πόσο το Σφαγείο ειδοποιούσε τον Οργανισµό για σφαγή ζώων µε σφάγιο βάρους 
µικρότερου του ελάχιστου των 85 κιλών, όπως υποχρεούται µε βάση τους όρους της 
προσφοράς και τα µέτρα που τυχόν λήφθηκαν εναντίον του Σφαγείου για τη µη τήρηση των 
όρων αυτών. 

• Πώς δικαιολογείται η αύξηση του ποσοστού των χοίρων µε σφάγιο βάρος µικρότερο των 85 
κιλών από 7% το ∆εκέµβριο 2007, σε 25% το Φεβρουάριο 2008. 

(ii) Μετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το ποσοστό των µη 
υπέρβαρων ζώων (βάρος σφάγιου κάτω των 85 κιλών) που σφάχτηκαν για συγκεκριµένες 
χοιροτροφικές  µονάδες, σε σχέση µε το σύνολο των σφαχθέντων ζώων, ήταν πολύ ψηλό, 
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε εξήγηση ή δικαιολογία. 

 

Παρόλο ότι η χοιροτροφική µονάδα µε αρ. CY414 που αναφέρεται στο ζυγιστικό δελτίο ηµερ. 
28.12.2007 και που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στις εντολές του 
∆ιευθυντή του Οργανισµού αρ. 1-4 που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο 2007 προς το Σφαγείο για 
παραλαβή και σφαγή συγκεκριµένου αριθµού ζώων από συγκεκριµένες µονάδες, εντούτοις 
σφάχτηκαν τα ζώα και πληρώθηκε ο παραγωγός, χωρίς οποιαδήποτε επεξήγηση ή δικαιολογητικό, 
έστω και εκ των υστέρων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η παραλαβή ζώων από τη µονάδα µε αρ. 
CY414 έγινε επειδή υπήρχε πρόβληµα παραλαβής ζώων από άλλες µονάδες. 

(β) Σφαγή χοίρων που βρίσκονταν εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων. 

(i) Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 5.12.2007,  απαγορεύεται η 
εξαγωγή κρέατος που προέρχεται από χοίρους της ζώνης επιτήρησης των 10 χλµ., λόγω 
απαγόρευσης από τη Μόνιµη Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρόλο ότι η πιο 
πάνω περιοχή είναι εκτός του Σχεδίου για εξαγωγή, που ανατέθηκε στον Οργανισµό από τον 
Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εντούτοις ο Οργανισµός προέβηκε στις 
18.12.2007, 31.12.2007 και 7.1.2008 στη σφαγή 831 υπέρβαρων χοίρων από τη ζώνη 
επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια των οποίων συσκευάσθηκαν και φυλάχθηκαν σε 
ψυκτικούς θαλάµους ως ηµιµόρια  και φέρουν στρογγυλή σφραγίδα, κάτι που σηµαίνει ότι δεν 
µπορούν να εξαχθούν.   

 
Αριθµός  
µονάδας 

Ηµεροµηνία 
ζυγιστικού 

δελτίου 

Αριθµός 
σφαχθέντων 

ζώων 

Αριθµός µη 
υπέρβαρων ζώων 

Ποσοστό µη 
υπέρβαρων ζώων % 

CY414 28.12.2007 30 19 63 

CY135 28.1.2008 50 31 62 

CY135 30.1.2008 50 37 74 

CY504   5.1.2008 20 12 60 

CY504   5.1.2008 80 40 50 

CY504 18.1.2008 60 30 50 

CY504 19.1.2008 30 13 43 

CY504 29.1.2008 60 27 45 

CY504 30.1.2008 59 37 63 
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Στην  Πρόταση αναφέρεται επίσης ότι οι χοίροι της ζώνης επιτήρησης θα πρέπει να θανατωθούν 
και καταστραφούν και ότι η χοιροτροφική µονάδα θα αποζηµιωθεί µε ποσό ύψους  £78,76 ανά 
ζώο, το οποίο θα καλύπτει την αξία του ζώου, έξοδα µεταφοράς  και έξοδα αποτέφρωσης. 

Το συνολικό κόστος της θανάτωσης και καταστροφής των ζώων θα ανερχόταν στις £65.450 (831 
@ £78,76).  Λόγω όµως της σφαγής, συσκευασίας, κατάψυξης και φύλαξής τους σε ψυκτικούς 
θαλάµους, το κόστος ανήλθε στις £87.682 και πληρώνεται επιπρόσθετα ποσό ύψους £6.308 το 
µήνα, πλέον ΦΠΑ, για τη συντήρησή τους στους ψυκτικούς θαλάµους από τον Ιανουάριο 2008. 

Σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµερ. 
21.2.2008, οι σφαγές έγιναν κατόπιν  εντολής του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, κάτι που αναφέρεται και σε σχετική επιστολή του Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµερ. 18.12.2007, προς το ∆ιευθυντή, µε οδηγίες για άµεση έναρξη 
σφαγής υπέρβαρων χοίρων και από την περιοχή Αραδίππου, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης 
επιτήρησης, και την ταχεία κατάψυξη, συσκευασία και αποθήκευσή τους σε χωριστούς ψυκτικούς 
θαλάµους,  κατά προτίµηση σε ηµιµόρια. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η εντολή  για σφαγή υπέρβαρων χοίρων από τη ζώνη 
επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων στοίχισε στο κράτος πολύ περισσότερα απ΄ όσα θα στοίχιζε η 
θανάτωση και η αποτέφρωση και συνεχίζει να στοιχίζει κάθε µήνα  £6.308.   

(ii) Με εντολή, ηµερ. 21.12.2007, ο Οργανισµός προχώρησε επίσης σε σφαγή 299 χοίρων από 
τη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν µπορούν να εξαχθούν, λόγω 
της απαγόρευσης από τη Μόνιµη Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα σφάγια 
αυτά παραδόθηκαν στα εργαστήρια κοπής κρεάτων, όπου και τεµαχίστηκαν, συσκευάστηκαν, 
καταψύχθηκαν και δόθηκαν για φύλαξη  και συντήρηση στους ψυκτικούς θαλάµους, µαζί µε τα 
υπόλοιπα αποστεωµένα κρέατα που προορίζονται για εξαγωγή. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ από τον Οργανισµό πώς προτίθεται να χειριστεί τις ποσότητες τόσο των 
ηµιµορίων από τη σφαγή των 831 υπέρβαρων χοίρων, όσο και των αποστεωµένων κρεάτων από 
τους 299 χοίρους (νοουµένου ότι θα εξευρεθεί τρόπος διαχωρισµού τους από τα άλλα 
αποστεωµένα κρέατα). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στους 831 χοίρους, αναµένει 
οδηγίες από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη διάθεσή τους.  
Όσον αφορά στους 299 χοίρους από τη ζώνη επιτήρησης, µου ανέφερε ότι ο Οργανισµός τους 
έσφαξε και τους αντάλλαξε µε ίση ποσότητα κρέατος από χοίρους άλλης περιοχής, ότι οι 299 
χοίροι της ζώνης επιτήρησης διατέθηκαν στη ντόπια αγορά και ότι οι χοίροι αντικατάστασης 
αποστεώθηκαν και καταψύχθηκαν. 

Ωστόσο, δεν έχω εντοπίσει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για ανταλλαγή κρεάτων από τη ζώνη 
επιτήρησης µε άλλα κρέατα εκτός ζώνης, αλλά ούτε υποβλήθηκαν και ικανοποιητικά στοιχεία για 
έλεγχο και επιβεβαίωση της ανταλλαγής. 

(γ) Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου.  Παρόλο που η σφαγή των χοίρων άρχισε 
από το ∆εκέµβριο 2007, όταν απαιτήθηκε η άµεση αποµάκρυνση αριθµού υπέρβαρων ζώων µε 
στόχο τη βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, λόγω της  κατάστασης που δηµιουργήθηκε µε την 
επιβολή των περιοριστικών µέτρων για αντιµετώπιση του αφθώδους πυρετού, εντούτοις αυτή 
συνεχίστηκε µέχρι τις 18.6.2008. 

Ο κύριος λόγος της µεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου είναι, κατά τη γνώµη 
µου, η αδυναµία των εργαστηρίων κοπής κρεάτων, στα οποία κατακυρώθηκε η προσφορά αρ. 
13/2007, να αποστεώνουν πέραν των 350 χοίρων ηµερησίως, σε αντίθεση   µε τη δυνατότητα του 
Σφαγείου  που  ανέλαβε τη σφαγή (προσφορά αρ. 12/2007) να σφάζει 1 000 χοίρους ηµερησίως. 
Ήταν δηλαδή αντιληπτό από τις 17.12.2007, όταν κατακυρώθηκαν οι δύο προσφορές, ότι η σφαγή 
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και αποστέωση των χοίρων θα ολοκληρωνόταν σε περίοδο όχι λιγότερο των 4 µηνών, γι΄ αυτό και 
θα έπρεπε να ζητηθούν προσφορές και από άλλα εργαστήρια κοπής κρεάτων για αύξηση του 
αριθµού των χοίρων που θα µπορούσαν να αποστεωθούν.  

Λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Κράτος επιβαρύνεται µε πρόσθετες 
δαπάνες, αφού η αύξηση στο βάρος των ήδη υπέρβαρων ζώων συνεπάγεται µεγαλύτερες 
αποζηµιώσεις στους παραγωγούς και αυξηµένο κόστος αποστέωσης και ψυκτικών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έγινε προσπάθεια για κατακύρωση της 
προσφοράς σε ακόµη τρία εργαστήρια κοπής κρεάτων, τα οποία όµως αρνήθηκαν να 
παραλαµβάνουν ζώα από το Σφαγείο που κέρδισε την προσφορά για τη σφαγή.  Μου ανέφερε 
επίσης ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν οφείλονταν βασικά στις γιορτές των 
Χριστουγέννων, στην έκδοση διατάγµατος από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για αναστολή 
της σφαγής και στην εξάντληση του εγκριθέντος Κονδυλίου. 

Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, ο κυριότερος λόγος της καθυστέρησης είναι η ανάθεση της 
αποστέωσης, µε τη µέθοδο της διαπραγµάτευσης, σε µόνο δύο εργαστήρια κοπής, τη στιγµή που 
θα µπορούσαν να ζητηθούν δηµόσιες προσφορές και να εξασφαλιστεί πολύ µεγαλύτερη 
συµµετοχή, αφού, σύµφωνα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπάρχουν παγκύπρια τουλάχιστον 36 
εγκεκριµένα εργαστήρια κοπής κόκκινων κρεάτων. 

(δ) Πώληση κατεψυγµένων αποστεωµένων κρεάτων για εξαγωγή (Προσφορά  αρ. 1/2008).  Στη 
συνεδρία του ηµερ. 14.2.2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού κατακύρωσε σε 
συγκεκριµένη εταιρεία την πιο πάνω προσφορά για την πώληση 300 τόνων αποστεωµένων 
κατεψυγµένων κρεάτων για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, εκτός Αλβανίας (σύµφωνα µε την απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 66.548,  ηµερ. 5.12.2007), στην τιµή των €900/τόνο.   Έγγραφα 
προσφορών παρέλαβαν οκτώ εταιρείες, εκ των οποίων τελικά µόνο  τρεις υπέβαλαν προσφορά.     

Από τον έλεγχο της προσφοράς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:- 

(i) Παρόλο που στην επιστολή του Γενικού Λογιστή, ηµερ. 12.12.2007, προς τον Οργανισµό, 
αναφορικά µε το Σχέδιο σφαγής 30 000 χοίρων, αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι πρέπει να 
ζητηθούν διεθνείς προσφορές για την πώληση των κατεψυγµένων κρεάτων, εντούτοις ο 
Οργανισµός δηµοσίευσε την προσφορά στις 27.1.2008 µόνο σε  τέσσερεις εφηµερίδες στον 
εγχώριο τύπο. 

(ii) Οι τιµές κυµάνθηκαν σε χαµηλά επίπεδα (€716,67 – €900/τόνο) και στη συνεδρία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κατακύρωση, ο ∆ιευθυντής  απέδωσε το γεγονός αυτό στο ότι το 
κρέας προέρχεται από ζώα υπέρβαρα, ότι υπάρχει περιορισµός των αγορών στις οποίες 
µπορούν να γίνουν εξαγωγές (µόνο σε τρίτες χώρες) και στη µεγάλη προσφορά κρεάτων τόσο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τη Βραζιλία, η οποία προµηθεύει τις τρίτες χώρες µε 
χαµηλές τιµές. 

(iii) Σύµφωνα µε τον όρο 1.11 της προσφοράς, ο επιτυχών προσφοροδότης ήταν υποχρεωµένος 
να αποσύρει τα κρέατα µέσα σε 20 µέρες από την υπογραφή του συµβολαίου και σε αντίθετη 
περίπτωση θα πληρώνει ψυκτικά €0,085 το κιλό το µήνα.  Παρόλο ότι η σύµβαση υπογράφηκε 
στις 27.2.2008, εντούτοις µέχρι τις 16.5.2008 ο προσφοροδότης είχε αποσύρει συνολικά 291 624 
κιλά (στις 3.4.2008, 23.4.2008, 6.5.2008 και 9.5.2008) και παρέµεναν ακόµη 8 376 κιλά για να 
συµπληρωθεί η ποσότητα των 300 τόνων, χωρίς ωστόσο ο Οργανισµός να απαιτήσει την 
καταβολή ψυκτικών για την περίοδο πέραν των 20 ηµερών.  Σε συνεδρία του ηµερ. 24.3.2008, ο 
Οργανισµός αποφάσισε όπως, αντί της χρέωσης ψυκτικών και ως αντιστάθµισµα, καλέσει τον 
προσφοροδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε και η προσφορά 2/2008 για εξαγωγή 600 τόνων 
κρεάτων, να αποσύρει τις ποσότητες αυτές µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την υπογραφή του 
συµβολαίου, αντί 40 που προβλέπεται σ΄ αυτό.  



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 645

Το κόστος των ψυκτικών που δεν χρεώθηκε από τον Οργανισµό για την περίοδο της 
καθυστέρησης µέχρι και την 16.5.2008, υπολογίστηκε σε περίπου £17.300, πλέον Φ.Π.Α.. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµφωνία για την προσφορά 2/2008 υπογράφηκε στις 7.4.2008, όµως 
µέχρι τις 16.5.2008 είχαν αποσυρθεί από τον προσφοροδότη µόνο περίπου 20 τόνοι κρεάτων. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους ο Οργανισµός απάλλαξε τον 
προσφοροδότη από την καταβολή ψυκτικών στην προσφορά 1/2008, καθώς επίσης και πώς 
προτίθεται να χειριστεί το θέµα της χρέωσης ψυκτικών αναφορικά µε την προσφορά 2/2008. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα κάµει τις αναγκαίες χρεώσεις ψυκτικών, 
σύµφωνα µε τις υπογραφείσες συµβάσεις, αφού συµπληρωθούν οι ποσότητες κάθε προσφοράς.   

(ε) Εντολές Οργανισµού για σφαγή χοίρων.  Από τον έλεγχο των εντολών του ∆ιευθυντή 
του Οργανισµού προς το Σφαγείο για παραλαβή και σφαγή συγκεκριµένου αριθµού ζώων από 
συγκεκριµένες µονάδες, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω. 

• Παραλήφθηκε και σφάχτηκε διαφορετικός αριθµός ζώων απ΄ αυτόν που αναφερόταν στην 
εντολή. 

• Παραλήφθηκαν και σφάχτηκαν χοίροι από µονάδες που δεν συµπεριλαµβάνονταν στην 
εντολή. 

• ∆εν παραλήφθηκαν και δεν σφάχτηκαν χοίροι από µονάδες που συµπεριλαµβάνονταν στην 
εντολή. 

• Εκδόθηκαν πολλές εντολές, χωρίς να φαίνεται σ΄ αυτές η ηµεροµηνία παραλαβής των ζώων. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ σύµφωνα µε τις «Λογιστικές και άλλες διαδικασίες ελέγχου για το 
σχέδιο σφαγής 30 000 χοίρων», που ετοιµάστηκαν από το Λογιστή του Οργανισµού, σε κάθε 
εντολή σφαγής πρέπει να αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθµός του «∆ελτίου Εισαγωγής» στους 
ψυκτικούς θαλάµους, εντούτοις αυτό δεν φαίνεται να έγινε σε καµιά περίπτωση. 

(στ) Ζυγιστικά.  Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 66.548, ηµερ. 
5.12.2007, ο παραγωγός πληρώνεται  για την απώλεια εισοδήµατος, λόγω των περιοριστικών 
µέτρων, µε βάση τα ζυγιστικά του Σφαγείου. 

Σε έλεγχο που έγινε στα ζυγιστικά δελτία που υποβλήθηκαν από το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου 
προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω ελλείψεις και αδυναµίες: 

• ∆εν φέρουν υπογραφή ούτε και τη σφραγίδα του Σφαγείου. 

• Τα ζυγιστικά καταγράφονται σε καταστάσεις που δεν φαίνεται να αποτελούν επίσηµο έντυπο 
του Σφαγείου. 

• ∆εν φέρουν την υπογραφή του λειτουργού του Οργανισµού που είναι τοποθετηµένος στο 
εργαστήριο κοπής των κρεάτων, ο οποίος φέρει την ευθύνη του ελέγχου των ποσοτήτων που 
παραλαµβάνονται από το Σφαγείο, ούτε και την υπογραφή λειτουργού του εργαστηρίου 
κοπής των κρεάτων. 

• Τα ζυγιστικά, τα οποία κατά το 2008 καταχωρίζονται µε το χέρι, είναι σε αρκετές περιπτώσεις 
δυσανάγνωστα και  µε πολλές αλλαγές. 

Εγείρεται το ερώτηµα γιατί ο Οργανισµός αποδέχεται τέτοιες πρόχειρες καταστάσεις, δεδοµένου 
ότι τα ζυγιστικά αποτελούν το βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωµή του παραγωγού και 
την παραλαβή των σφάγιων στο εργαστήριο κοπής κρεάτων. 

(ζ) ∆ελτία Εισαγωγής.  Τα ∆ελτία Εισαγωγής κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους δεν 
παρέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, αφού οι στήλες «Ποσότητα/Τεµάχια», «Αριθµός 
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Κάρτας», «Παρατηρήσεις/ Εντολή», ήταν σε όλα τα δελτία κενές.  Σύµφωνα επίσης µε  γραπτές 
οδηγίες του Λογιστή του Οργανισµού προς τον Αποθηκάριο, στο ∆ελτίο Εισαγωγής πρέπει να 
φαίνεται τόσο ο αριθµός, όσο και η ηµεροµηνία της εντολής για σφαγή και στις εντολές για σφαγή 
πρέπει να φαίνεται ο αριθµός του ∆ελτίου Εισαγωγής. 

(η) Κάρτες Αποθήκης. 

(i) Ορισµένες στήλες των Καρτών Αποθήκης (ψυκτικών θαλάµων), στις οποίες πρέπει να 
φαίνεται ο αριθµός δελτίου εισαγωγής/εξαγωγής, η εισαγωγή/εξαγωγή σε τεµάχια ή κιβώτια, το 
υπόλοιπο σε τεµάχια ή κιβώτια και σε κιλά και η υπογραφή του αποθηκάριου είτε δεν είναι 
καθόλου συµπληρωµένες, είτε είναι µερικώς συµπληρωµένες. 

(ii) Οι Κάρτες Αποθήκης δεν είναι αριθµηµένες κατά αύξοντα αριθµό, µε αποτέλεσµα να µην 
έχουν χρεωθεί κατά την έκδοσή τους στον αποθηκάριο, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή 
τους.  

(θ) Προσφορά αρ. 13/2007 σε συγκεκριµένη εταιρεία.  Ενώ οι όροι του διαγωνισµού 
προνοούσαν όπως δοθεί τιµή ανά κιλό, ανά µήνα, για τεµαχισµό, συσκευασία, κατάψυξη, 
µεταφορά και συντήρηση των κατεψυγµένων κρεάτων στους ψυκτικούς θαλάµους, για το κόστος 
συντήρησης η πιο πάνω εταιρεία υπέβαλε τιµή ανά κυβικό µέτρο.  Το γεγονός αυτό, που 
ουσιαστικά καθιστούσε την προσφορά εκτός προδιαγραφών, δεν σχολιάστηκε από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των προσφορών, ούτε και λήφθηκε υπόψη στην απόφαση κατακύρωσης.  
Επιπρόσθετα δεν φαίνεται πώς έγινε η σύγκριση της προσφοράς αυτής µε τις υπόλοιπες που 
υποβλήθηκαν ανά κιλό, όπως οι όροι του διαγωνισµού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν η 
χαµηλότερη. 

Σφαγή 2 910 υπέρβαρων χοίρων που έγινε στο σφαγείο συγκεκριµένης εταιρείας.  Με 
επιστολή του ηµερ. 26.3.2008, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού ζήτησε από το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έγκριση για συµπερίληψη στο Σχέδιο 2 
910 υπέρβαρων χοίρων, καθώς και οδηγίες για τις τιµές που θα πληρώσει, η σφαγή των οποίων, 
σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή,  έγινε από συγκεκριµένη εταιρεία από τις 4.12.2007-
16.12.2007, µε την ευθύνη των ίδιων των χοιροτρόφων, τη σιωπηρή συγκατάθεση του  Τµήµατος 
Γεωργίας και την εποπτεία του Οργανισµού.  

Σύµφωνα µε την επισυνηµµένη, στην πιο πάνω επιστολή, κατάσταση, από τους 2 910 χοίρους 
που σφάχτηκαν και αποστεώθηκαν, οι 996 χοίροι προέρχονται  από µονάδες της ζώνης 
επιτήρησης των 10 χιλιοµέτρων, τα σφάγια των οποίων δεν µπορούν να εξαχθούν, λόγω της 
απαγόρευσης της Μόνιµης Κτηνιατρικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ: 

•  Κατά πόσο έχει εγκριθεί η συµπερίληψη των 2 910 χοίρων στο Σχέδιο, καθώς και τον τρόπο 
πληρωµής των χοιροτρόφων. 

•  Κατά πόσο υπάρχει τρόπος εντοπισµού των αποστεωµένων κρεάτων που προέρχονται από 
τους 996 χοίρους της ζώνης επιτήρησης και πώς ο Οργανισµός προτίθεται να χειριστεί τις 
ποσότητες αυτές.  

• Τους λόγους για τους οποίους ενεπλάκη ο Οργανισµός στην εποπτεία της σφαγής και 
αποστέωσης των πιο πάνω ζώων, αφού ήταν εκτός του Σχεδίου που του ανατέθηκε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ενέκρινε τη συµπερίληψη των 2 910 χοίρων στο Σχέδιο, καθώς και την πληρωµή 
των χοιροτρόφων.  Όσον αφορά στους 996 χοίρους, µου ανέφερε ότι δεν τίθεται θέµα εντοπισµού 
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τέτοιων κρεάτων γιατί αυτά ανταλλάγηκαν µε αντίστοιχες ποσότητες κρεάτων από άλλες περιοχές 
εκτός της ζώνης επιτήρησης.  Επιπρόσθετα µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός ενεπλάκη στην 
εποπτεία της σφαγής και αποστέωσης των πιο πάνω ζώων µετά από παράκληση του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού. 

(α) Τόκοι χρεών βιοµηχάνων.  Με απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού, µετά από 
νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη των βιοµηχάνων.  Κατά το 
2007 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £15.607, σε σύγκριση µε £28.410 το 2006, από τους οποίους τόκοι 
ύψους £13.121 ή ποσοστό 84% επιβλήθηκαν σε συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία. 

(β) Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Η πρόβλεψη για τους επισφαλείς χρεώστες ανήλθε 
στις £197.822 το 2007, δηλαδή παρέµεινε η ίδια από το 2004. Στην πρόβλεψη περιλαµβάνονται 
ποσά που αφορούν σε παλιές άδειες βιοµηχάνων ύψους £15.145, σε παγοποιηµένα χρέη 
βιοµηχάνων από το 1974 ύψους £6.614, σε χρέη βιοµηχάνων ύψους £46.389 και σε χρεώστες 
κρεάτων ύψους £115.681.  

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 6.2.2008 τη διαγραφή 
µέρους των πιο πάνω χρεών, ύψους £90.891, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του περί Οργανισµού 
Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου. 

Επιτόκια λογαριασµών καταθέσεων.  Ο Οργανισµός τηρεί δύο τρεχούµενους λογαριασµούς στη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, µε τα πιο κάτω υπόλοιπα:  

 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 

 £  £  £ 

Λογαριασµός παλιού ρόλου      634.612  355.082  123.930 

Λογαριασµός νέου ρόλου      446.672  (11.730)  (40.710) 

Οι λογαριασµοί αυτοί φέρουν επιτόκιο µόνο 2% επί του χαµηλότερου µηνιαίου υπολοίπου. Μέρος 
των πιο πάνω ποσών θα µπορούσε να είχε κατατεθεί σε λογαριασµούς προθεσµίας, µε ψηλότερα 
επιτόκια. Παρόλο που µετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας µου, ποσό ύψους €800.000 
κατατέθηκε στις 19.3.2008 σε γραµµάτιο τριών µηνών µε επιτόκιο 3,3%, εντούτοις πιστεύω πως το 
θέµα χρήζει περαιτέρω µελέτης, ούτως ώστε ο Οργανισµός να επωφελείται τα ευνοϊκότερα για 
αυτόν επιτόκια, τα οποία, σήµερα, είναι πολύ ψηλότερα από το 3,3% που λαµβάνει. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µε τη λήξη του γραµµατίου θα προβεί σε όλες 
τις κατάλληλες ενέργειες για εξασφάλιση ψηλότερου επιτοκίου. 

Εθνική ποσότητα αναφοράς (ποσοστώσεις) γάλακτος.  Ποσόστωση σηµαίνει την ποσότητα 
γάλακτος που δικαιούται να παραγάγει κάποιος παραγωγός, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε 
Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy), δηλαδή πρόστιµο. 

Την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων έχει ο Οργανισµός, στα πλαίσια 
των αρµοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 24 του Νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τη 
συµφωνία αναδοχής που έχει µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 

Η διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, οι οποίες αποτελούν 
ένα από τα Μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εφαρµόζεται στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθορίζεται µε βάση τους Κοινοτικούς Κανονισµούς 1788/2003 και 595/2004 και το εκάστοτε 
διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά σε ποσοστώσεις, το 
οποίο εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 58Β του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου. 
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Στόχος του Μέτρου είναι ο περιορισµός της ανεξέλεγκτης παραγωγής γάλακτος και 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Για παραγωγή γάλακτος πέραν της ποσόστωσης επιβάλλεται 
Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy).  

Με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εθνική ποσότητα αναφοράς 
(ποσοστώσεις) καθορίστηκε σε 145 200 τόνους αγελαδινού γάλακτος (140 970 874 λίτρα), η 
οποία, για την περίοδο 1.4.2006-31.3.2007, µε µικρή διαφοροποίηση, σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος, διαχωρίστηκε σε «Παραδόσεις» 142 777 τόνους (138 618 332 λίτρα) και σε 
«Απευθείας Πωλήσεις» 2 423 τόνους (2 352 542 λίτρα).  Λόγω του ότι κατά το γαλακτοκοµικό έτος 
που έληξε στις 31.3.2007, η Κύπρος παρήγαγε συνολικά 141 645 508 λίτρα αγελαδινού γάλακτος (139 
237 433 λίτρα «Παραδόσεις» και 2 408 075 λίτρα «Απευθείας Πωλήσεις»), σηµειώθηκε υπέρβαση της 
εθνικής ποσότητας αναφοράς, µε αποτέλεσµα να καταβληθεί Συµπληρωµατική Εισφορά (Levy) 
ύψους £115.214. 

Πληροφοριακά αναφέρω ότι τη συµπληρωµατική εισφορά επωµίστηκαν 6 παραγωγοί µε 
ποσόστωση για «Παραδόσεις» και 5 παραγωγοί µε ποσόστωση για «Απευθείας Πωλήσεις», η 
οποία καταβλήθηκε στoν Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για να την καταβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο. 

∆ιενέργεια αναλύσεων από το Χηµείο του Οργανισµού για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  
Κατά το 2007, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, όλες οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν για 
λογαριασµό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξακολούθησαν να παρέχονται χωρίς χρέωση. Το 
κόστος για το 2007, σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, ανήλθε στο ποσό των £178.352, σε 
σύγκριση µε £92.669 κατά το 2006. 

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 24(γ) των περί Κυπριακής 
Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµων του 1969 µέχρι το 2004, σύµφωνα µε τις οποίες ο 
Οργανισµός παρέχει, µε αµοιβή, προς Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ιδιώτες, υπηρεσίες 
εργαστηριακών αναλύσεων, εισηγήθηκα όπως όλες οι αναλύσεις χρεώνονται στις πιο πάνω 
Υπηρεσίες, ώστε να φαίνονται τα πραγµατικά έσοδα του Οργανισµού από τη λειτουργία του 
εργαστηρίου και να παρουσιάζεται η ορθή εικόνα στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Παρόλο ότι κατά το 2008 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες άρχισαν να πληρώνουν για τις αναλύσεις που 
διενεργούνται για λογαριασµό τους, εντούτοις δεν φαίνεται να έγινε οποιαδήποτε ενέργεια από τον 
Οργανισµό για χρέωση των αναλύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούµενα χρόνια. 

Κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων. 

(α) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενή µου έκθεση, ζήτησα να ενηµερωθώ  κατά πόσο 
υπήρχε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του Κυπριακού Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων για τις κεφαλικές επιδοτήσεις 
αιγοπροβάτων.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών προχωρεί στην ετοιµασία σχετικού µνηµονίου για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για 
τις επιδοτήσεις. 

(β) Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού προς τον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών, ηµερ. 2.4.2007, κατά το 2007 διεξήχθηκαν από την Υπηρεσία 
Επιθεώρησης του Οργανισµού 152 επιτόπιοι έλεγχοι για τις κεφαλικές επιδοτήσεις αιγοπροβάτων, 
σύµφωνα µε τους οποίους σε 43 περιπτώσεις η καταµέτρηση των ζώων κατέδειξε µικρότερο 
αριθµό, σε σύγκριση µε εκείνο που είχε δηλωθεί στην αίτηση των µονάδων προς τον Κυπριακό 
Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω στοιχεία δόθηκαν στον Κυπριακό 
Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, ως τον αρµόδιο φορέα, για να επιληφθεί του θέµατος. 
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Απαιτήσεις τρίτων εναντίον του Οργανισµού.  Σύµφωνα µε την επιστολή του νοµικού συµβούλου 
του Οργανισµού προς την Υπηρεσία µου, ηµερ. 28.2.2008, οι οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων εναντίον 
του Οργανισµού, οι οποίες εκκρεµούν µέχρι σήµερα, ανέρχονται στις περίπου £303.750 και αφορούν 
στις πιο κάτω αγωγές: 

(α) Αγωγή αρ. 5066/04.  Απαιτείται ποσό £272.750 για  ζηµιές που υπέστη συγκεκριµένη εταιρεία, 
λόγω της διακοπής πώλησης γάλακτος προς αυτή και η υπόθεση, η οποία ήταν ορισµένη για τις 
16.6.2008, αναβλήθηκε για τις 15.12.2008. 

(β) Αγωγή αρ. 5122/07.   Απαιτείται ποσό περίπου £31.000 για µεταφορικά έξοδα γάλακτος και 
ζηµιά που υπέστη συγκεκριµένος παραγωγός, λόγω άρνησης και/ή παράλειψης και/ή αµέλειας εκ 
µέρους του Οργανισµού να παραλάβει το γάλα του και η υπόθεση δεν είναι ορισµένη. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θεωρεί τις εν λόγω απαιτήσεις αβάσιµες και ότι, ως εκ 
τούτου, δεν έγινε καµιά πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Χρεώστες. 
(α) Χρεώστης γάλακτος (βιοµηχανία).   Όπως ανέφερα και σε προηγούµενές µου εκθέσεις, 
από τις αρχές του 2003 η εν λόγω βιοµηχανία παρουσιαζόταν ασυνεπής ως προς την εξόφληση 
της αξίας του γάλακτος που παραλάµβανε από τον Οργανισµό, µε αποτέλεσµα το χρέος της στις 
31.12.2003 να ανέλθει σε £1.053.402.   

Από τον έλεγχο των πληρωµών της βιοµηχανίας προς τον Οργανισµό, παρατηρήθηκε ότι οι 
επιταγές της συνέχιζαν να κατατίθενται δύο ή και τρεις φορές προτού εξαργυρωθούν. Το χρέος της 
βιοµηχανίας, το οποίο κατά τις 31.12.2007 ανερχόταν στις £88.377, εξοφλήθηκε πλήρως στις 
17.3.2008. 

(β) Χρεώστης κρεάτων (εταιρεία).  Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενές µου εκθέσεις, 
για την αγωγή που καταχώρισε ο Οργανισµός εναντίον της πιο πάνω εταιρείας για εξασφάλιση του 
ποσού που του όφειλε από την πώληση κρεάτων, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε 
όπως η εν λόγω εταιρεία καταβάλει στον Οργανισµό το ποσό των £66.267, µε τόκο 8% ετήσια από 
21.2.2006 µέχρι την εξόφληση.   Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, µε την πιο πάνω απόφασή 
του, έδωσε επίσης το δικαίωµα στον Οργανισµό να εγγράψει ΜΕΜΟ επί της περιουσίας της 
εταιρείας από 21.2.2006, κάτι που έγινε στις 17.4.2006.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας 
αποφάσισε επίσης στις 4.4.2006, όπως ποσό £4.000, που όφειλε τρίτος  (µεσεγγυούχοι) στην εν 
λόγω εταιρεία, καταβληθεί στον Οργανισµό, αλλά επειδή εν τω µεταξύ η εταιρεία τέθηκε υπό 
εκκαθάριση, η µεσεγγυούχος διαδικασία αποσύρθηκε.  

Στις 12.3.2008, ο εκκαθαριστής της εταιρείας ζήτησε να πληροφορηθεί από τον Οργανισµό κατά 
πόσο αποδέχεται να αποσύρει το εµπράγµατο βάρος προς όφελός του, έναντι της καταβολής 
ποσού €50.000 και ζήτησα να ενηµερωθώ για το αποτέλεσµα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός προέβη σε συµφωνία µε τους 
∆ιαχειριστές της εν λόγω εταιρείας και ότι στις 23.5.2008 εισέπραξε το ποσό των €120.000, το 
οποίο κάλυψε ολόκληρο το κεφάλαιο και µέρος των τόκων. 

Σχέδιο Κτηνιατρείου (Βρουκέλλα).  Αναφορά για το πιο πάνω Σχέδιο έγινε και στις εκθέσεις µου 
για τα προηγούµενα έτη. Το συνολικό ύψος της ζηµιάς που υπέστη ο Οργανισµός από τη 
λειτουργία του Σχεδίου, που αφορούσε σε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και Κυβέρνησης , η 
οποία έληξε στις 31.3.2004, για τη σφαγή και διάθεση κρέατος και δερµάτων που προέρχονταν 
από ζώα που υπόκειντο σε κατάσχεση στα πλαίσια του Σχεδίου ελέγχου της τροµώδους νόσου 
των προβάτων και της εκστρατείας κατά της βρουκέλλωσης, ανέρχεται στις £412.538.  Παρόλο 
που στο παρελθόν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί ότι 
θα συζητήσει και εξετάσει τρόπους, έτσι ώστε ο Οργανισµός να µην επιβαρυνθεί οικονοµικά από 
τη λειτουργία του Σχεδίου, εντούτοις καµιά διευθέτηση δεν έχει γίνει ακόµη για κάλυψη των πιο 
πάνω ζηµιών.  Σε σχετική επιστολή του ηµερ. 11.6.2004, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του 
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Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού 
αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο ύψος των ζηµιών από τη λειτουργία του Σχεδίου και στην αξία των 
αιγοπροβάτων που καλύπτονται από το Σχέδιο, η οποία ανέρχεται στις £395.594, ποσό που 
οφείλεται από τον Οργανισµό στο Κτηνιατρείο και που παρουσιάζεται κάτω από τους πιστωτές στις 
οικονοµικές καταστάσεις του 2007 και ζητά συµψηφισµό των δύο ποσών από το Υπουργείο, για 
διευθέτηση των οφειλών. 

Στην απαντητική του επιστολή, ηµερ. 29.5.2007, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, ο Πρόεδρος του 
Οργανισµού ανέφερε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν 
προτίθεται να καταβάλει στον Οργανισµό οποιοδήποτε ποσό έναντι των ζηµιών που προέκυψαν 
µε την υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου και ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να γίνουν εκ µέρους του 
Οργανισµού επιπρόσθετες παραστάσεις προς το Υπουργείο, λαµβανοµένου υπόψη ότι τόσο το 
Υπουργείο, όσο και ο Οργανισµός χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.  

Όσον αφορά στο υπόλοιπο των £395.594 που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις κάτω 
από τους πιστωτές, από το 2008 η οφειλή αυτή άρχισε να αποπληρώνεται, χωρίς όµως να ληφθεί 
υπόψη η µη χρέωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν από τον 
Οργανισµό κατά τα προηγούµενα χρόνια. 

Ενοικίαση τυροκοµείου στη Λάρνακα.  Ο Οργανισµός υπενοικιάζει από το 1997 σε 
συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το τυροκοµείο της, χωρίς την 
έγκριση του ιδιοκτήτη.  Παρόλο που ο ιδιοκτήτης του τυροκοµείου ζητά επιτακτικά από το 2003 την 
επιστροφή του υποστατικού, εντούτοις ο Οργανισµός συνεχίζει να το υπενοικιάζει, µε πιθανόν τον 
κίνδυνο ο ιδιοκτήτης να κινηθεί νοµικά εναντίον του Οργανισµού και να τον αναγκάσει να καταβάλει 
αποζηµιώσεις, ίσως και µεγαλύτερες από τα ενοίκια που εισπράττει.  

Σηµειώνεται ότι στις 30.5.2007 στάληκε επιστολή στην εν λόγω γαλακτοβιοµηχανία,  µέσω του 
νοµικού συµβούλου του Οργανισµού, µε την οποία τους ζητήθηκε να παραδώσουν άµεσα τις 
εγκαταστάσεις του τυροκοµείου, χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να υπάρξει οποιαδήποτε 
ανταπόκριση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η συγκεκριµένη γαλακτοβιοµηχανία θα 
µετακοµίσει σε ιδιόκτητο τυροκοµείο, το οποίο αναµένεται να είναι έτοιµο περί το τέλος του 2008 
και ότι το υποστατικό θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. 

6.15 OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Κατά το 2007 ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα, πριν από τη 
φορολογία, £6.404.383, σε σύγκριση µε £5.002.583 κατά το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 
£1.401.800 ή ποσοστό 28%.  Το πλεόνασµα µετά τη φορολογία ανήλθε σε £4.610.433. 

(β) Καταθέσεις.  Οι καταθέσεις στον Οργανισµό στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £554,17 εκ., σε  
σύγκριση  µε  £592,04 εκ. το  2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £37,86 εκ. ή 6,4%. 

(γ) ∆άνεια.  Τα δάνεια στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £567,39 εκ., σε σύγκριση µε £538,22 εκ. 
το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £29,2 εκ. ή 5,4%. 

Προσωπικό.  Στις 31.12.2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 60 άτοµα και το σύνολο των αποδοχών 
τους, περιλαµβανοµένης της πρόνοιας για συντάξεις (£306.550), ήταν £1.811.469, σε σύγκριση µε 
£1.705.896 κατά το 2006. Ο µέσος όρος ετήσιων αποδοχών για κάθε υπάλληλο ανέρχεται σε 
£30.191, σε σύγκριση µε £28.432 το 2006. Ο µέσος όρος αποδοχών, µη συµπεριλαµβανοµένης 
της πρόνοιας για συντάξεις, ανέρχεται σε £25.081 (2006 £23.598). 
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∆άνεια που παρουσιάζουν καθυστερηµένες δόσεις.  Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 οι 
καθυστερηµένες δόσεις δανείων ανέρχονταν σε £18,7 εκ. ή ποσοστό 3,3% του συνολικού ποσού 
των δανείων. 

Κατά το 2007 έχει γίνει ειδική πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους £145.975, η οποία αφορά 
περιπτώσεις δανείων όπου το ύψος της οφειλής υπερβαίνει την εκτιµηµένη αξία του ακινήτου που 
είναι υποθηκευµένο προς όφελος του Οργανισµού. 

Επίσης, σύµφωνα µε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, έχει ανασταλεί η αναγνώριση τόκων 
ύψους £65.556 που αφορούν 19 δάνεια του Οργανισµού, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές 
καθυστερήσεις και θεωρούνται µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις. 

Στεγαστικά δάνεια. Κατά το 2007 εγκρίθηκαν  1 365 στεγαστικά δάνεια, ύψους £74 εκ. (2 096 
δάνεια, ύψους £106 εκ., το 2006). 

Επίσης εγκρίθηκαν 58 δάνεια σε αιτητές ακριτικών περιοχών, 59 δάνεια σε αιτητές της περιοχής 
της Πράσινης Γραµµής, µέσα στα πλαίσια του κυβερνητικού σχεδίου δανειοδότησης νεαρών 
ζευγαριών για απόκτηση στέγης στις περιοχές αυτές, η εφαρµογή του οποίου ανατέθηκε στον 
Οργανισµό έναντι αµοιβής, 119 δάνεια σε αιτητές κοινοτήτων µε πληθυσµό κάτω των 200 
κατοίκων και 1 370 δάνεια του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, τα οποία 
παραχωρούνται κυρίως για σκοπούς σπουδών, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και για 
νεοδηµιουργούµενα ζευγάρια, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε στον Οργανισµό. 

6.16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Οικονοµικές καταστάσεις.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2005 και 2006 υποβλήθηκαν 
στην Υπηρεσία µου για έλεγχο τον Αύγουστο και Οκτώβριο 2008, αντίστοιχα, ενώ για το 2007 δεν 
υποβλήθηκαν ακόµα στην Υπηρεσία µου για έλεγχο. Το περιεχόµενο της ΄Εκθεσής µου προέκυψε 
από έλεγχο που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήµιο Κύπρου στις αρχές του έτους 2007. 

Μεταπτυχιακά δίδακτρα. Στον Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου που εγκρίνεται από τη Βουλή 
δεν καθορίζεται ο σκοπός των δαπανών από τα έσοδα των µεταπτυχιακών διδάκτρων. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι τα µεταπτυχιακά 
δίδακτρα δαπανώνται για τις ανάγκες των µεταπτυχιακών προγραµµάτων και επίσης, ανέφερε ότι 
το Πανεπιστήµιο έχει συγκεκριµένη πολιτική για το είδος των δαπανών που µπορούν να γίνουν 
από τα µεταπτυχιακά δίδακτρα, η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 8.1.2008. 

Προσωπικό. 

(α) Έκτακτο προσωπικό.  Για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού δεν ζητήθηκε η 
έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων 
Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο αρ. 169/85.  Όπως 
πληροφορήθηκα αυτό άρχισε να γίνεται από το 2007. 

(β) Μίσθωση υπηρεσιών. Πέραν του πιο πάνω προσωπικού διαπιστώθηκε ότι το 
Πανεπιστήµιο µισθώνει υπηρεσίες προσωπικού, το οποίο τοποθετεί στους διαφόρους Κλάδους, 
Τµήµατα και Υπηρεσίες του για διεκπεραίωση συνήθους εργασίας, καθώς και για αντικατάσταση 
προσωπικού που απουσιάζει µε άδεια µητρότητας. 

∆ιαπιστώθηκε ότι τα πιο πάνω άτοµα ασχολούνται µε τη διεκπεραίωση καθηµερινής εργασίας του 
Κλάδου/Υπηρεσίας στην οποία τοποθετούνται, δηλαδή η φύση της εργασίας τους έχει σχέση µε 
συγκεκριµένες θέσεις στον Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, εκτελούν καθήκοντα υπαλλήλου, 
υπάγονται στον οικείο προϊστάµενο,  τηρούν το ωράριο του Πανεπιστηµίου και υπογράφουν 
παρουσιολόγιο. 
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Τα πιο πάνω, σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας, είναι χαρακτηριστικά της 
ύπαρξης σχέσης εργοδότη – εργοδοτουµένου και εποµένως η απασχόλησή τους δεν µπορεί να 
θεωρείται ως µίσθωση υπηρεσιών. 

Εισηγήθηκα όπως το Πανεπιστήµιο  επανεξετάσει το θέµα της µίσθωσης υπηρεσιών και επιδιώξει 
την ικανοποίηση των αναγκών του σε προσωπικό µέσω της κανονικής διαδικασίας πρόσληψης 
µόνιµων ή έκτακτων υπαλλήλων. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου οι µισθώσεις 
υπηρεσιών έχουν περιοριστεί και µέσα στο 2008 προγραµµατίζεται να υπάρξει ακόµη µεγαλύτερη 
µείωση µε στόχο ουσιαστικά να εκλείψουν. 

(γ) Κανονισµοί. Το Πανεπιστήµιο δεν έχει θεσπίσει Κανονισµούς που να ρυθµίζουν θέµατα 
µισθοδοσίας, αλλά εφαρµόζει τους Κανονισµούς που ισχύουν για τη ∆ηµόσια Υπηρεσία και 
συγκεκριµένα την Κ.∆.Π. 175/95, «οι περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και Άλλα 
Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµοί του 1995», χωρίς όµως να έχει 
περιλάβει σχετική πρόνοια στο Νόµο ή στους Κανονισµούς του. 

Η Υπηρεσία µου επανέλαβε προηγούµενη εισήγησή της όπως προωθηθεί τροποποίηση των 
Κανονισµών του Πανεπιστηµίου, ώστε αυτοί να προνοούν για την υιοθέτηση της Κ.∆.Π. 175/95 για 
το ∆ιοικητικό Προσωπικό και τη θέσπιση χωριστών Κανονισµών που να καλύπτουν το Ακαδηµαϊκό 
Προσωπικό. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι για το ∆ιοικητικό 
Προσωπικό το Πανεπιστήµιο µελετά το ενδεχόµενο να θεσπίσει Κανονισµούς που να ρυθµίζουν 
θέµατα µισθοδοσίας, παρόµοιους µε τους Κανονισµούς  Κ.∆.Π. 175/95. Όσον αφορά στο 
Ακαδηµαϊκό Προσωπικό το θέµα βρίσκεται υπό µελέτη.  

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρατηρήθηκαν αρκετές ελλείψεις και αδυναµίες, τόσο στην οικονοµική 
διαχείριση, όσο και στην πλήρη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των Νόµων και των συναφών 
Κανονισµών και Κανόνων. 

Αδυναµίες παρατηρούνται στο σύστηµα παρακολούθησης των χρεωστών και πιστωτών, καθώς 
επίσης και στην παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισµού, στο σύστηµα 
παρακολούθησης της διεξαγωγής των ερευνητικών προγραµµάτων, στον υπολογισµό των 
αποδοχών προσωπικού, στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και στην τήρηση των 
απαραίτητων µητρώων περιουσιακών και άλλων στοιχείων. 

Πολλές αδυναµίες αποδίδονται στην απουσία κατάλληλης εποπτείας, στη λήψη αποφάσεων από 
µη εξουσιοδοτηµένα Όργανα του Πανεπιστηµίου, στην απουσία συγκεκριµένων διαδικασιών και 
συστηµάτων παρακολούθησης, στην απουσία οδηγιών ως προς τα καθήκοντα και ευθύνες 
διαφόρων λειτουργών, στην έλλειψη κατάλληλων µηχανογραφηµένων συστηµάτων, στη µη 
ρύθµιση διαφόρων θεµάτων µε βάση το Νόµο του Πανεπιστηµίου και στη µη συµµόρφωση µε τις 
Οδηγίες, Κανόνες, Κανονισµούς και Νόµους του Πανεπιστηµίου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα δελτία πληρωµής δεν συνοδεύονται πάντοτε µε τα απαραίτητα 
στοιχεία που να δικαιολογούν την πληρωµή και ότι σε ορισµένες περιπτώσεις γίνονται πληρωµές 
χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη έγκριση. 

Σε ότι αφορά στη διαδικασία που ακολουθείτο για τα ταξίδια στο εξωτερικό, για τα οποία οι 
δαπάνες είναι σηµαντικές αλλά το ύψος τους είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθότι χρεώνονται σε 
διάφορα κονδύλια, διαπιστώθηκαν αδυναµίες σε ότι αφορά στον τρόπο έγκρισής τους, στον 
υπολογισµό των επιδοµάτων που παραχωρούνται και στη στοιχειοθέτηση των πληρωµών. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο 
του Πανεπιστηµίου έχει ήδη διορίσει Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από Μέλη του 
Συµβουλίου και εξετάζει θέµατα τα οποία χρήζουν βελτίωσης, ότι θα µελετήσει τυχόν κενά µεταξύ 
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του Νόµου και των Κανονισµών, Κανόνων και διαδικασιών και θα υποβάλλει εισηγήσεις, ότι έχουν 
δοθεί οδηγίες στο προσωπικό σχετικά µε τα θέµατα παρακολούθησης των χρεωστών και 
πιστωτών καθώς επίσης και για την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισµού, ότι 
θεωρεί ότι η τοποθέτηση ∆ιοικητικού Προσωπικού στις Σχολές θα συµβάλλει τόσο στο σωστό 
προγραµµατισµό όσο και στη βελτίωση υλοποίησης του Προϋπολογισµού και των ερευνητικών 
προγραµµάτων και, όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τα ταξίδια στο εξωτερικό, ότι 
το Συµβούλιο, σε συνεδρία του ηµερ. 25.9.2007, ενέκρινε τη νέα πολιτική για αποζηµίωση εξόδων 
αποστολής στο εξωτερικό.  Ωστόσο, η εν λόγω πολιτική παρουσιάζει µερικές ελλείψεις, ενώ 
ορισµένα σηµεία χρήζουν διευκρίνισης.  Το θέµα θα τύχει λεπτοµερέστερης εξέτασης κατά τον 
επόµενο έλεγχο της Υπηρεσίας µου. 

Κανονισµοί/Κανόνες. 

Μη έκδοση Κανόνων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού.  Θέµατα που αφορούν στην κανονική άδεια 
του Ακαδηµαϊκού Προσωπικού και άλλα θέµατα άδειας ασθενείας, εξακολουθούν να µη 
ρυθµίζονται στους Κανόνες. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως προωθηθεί η έκδοση των απαραίτητων Κανόνων το 
συντοµότερο δυνατόν, όπως εξάλλου προνοείται στους περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Ακαδηµαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισµούς του 1990 και 1999. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήµιο, µε τη βοήθεια του 
εσωτερικού νοµικού συµβούλου, θα µελετήσει όλους τους υφιστάµενους σχετικούς Κανόνες που 
αφορούν στο Ακαδηµαϊκό Προσωπικό µε σκοπό να εντοπίσει ενδεχοµένως κάποια κενά και να τα 
συµπληρώσει. 

Ερευνητικά Προγράµµατα. 

Παρά τις προηγούµενες εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου για βελτίωση και τις αναφορές του 
Πανεπιστηµίου στις σχετικές απαντητικές του επιστολές για λήψη διορθωτικών µέτρων, 
εξακολουθεί να παρατηρούνται αδυναµίες στη διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων, τα 
έσοδα για τα οποία και οι σχετικές δαπάνες είναι σηµαντικά. 

Σηµαντικές αδυναµίες οφείλονται σε ελλείψεις στις ισχύουσες εγκυκλίους (προηγουµένως 
Κανόνες), στην έλλειψη γραπτών οδηγιών, στη µη τήρηση απαραίτητων στοιχείων και µητρώων, 
στη µη ικανοποιητική πληροφόρηση της Επιτροπής Έρευνας, στη διενέργεια πληρωµών χωρίς τα 
απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και εξουσιοδοτήσεις, στη µη άσκηση της κατάλληλης 
εποπτείας σε ό,τι αφορά στη διαχείρισή τους και στη µη κατάλληλη οργάνωση και 
δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας Έρευνας και ∆ιεθνών Σχέσεων (Υ.Ε.∆.Σ.). 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι η δοµή της 
Υ.Ε.∆.Σ. έχει αναθεωρηθεί µε σκοπό τη βελτίωση και ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήµιο. 

(α) Κανονισµοί/Κανόνες. Οι Κανόνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο στις 18.3.2000, και 
τροποποιήθηκαν στις 24.10.2000 και 22.1.2003, και οι οποίοι µετέπειτα µετατράπηκαν σε 
εγκυκλίους, παρουσιάζουν ορισµένες ελλείψεις.  Έγιναν συγκεκριµένες εισηγήσεις από την 
Υπηρεσία µου για βελτίωσή τους, µε απώτερο στόχο να διευκολύνεται η ορθολογιστική διαχείρισή 
τους και ειδικά η παρακολούθησή τους από την Επιτροπή Έρευνας. 

Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου, έχει οριστεί 
ad hoc επιτροπή η οποία θα ετοιµάσει εισήγηση για αναθεώρησή τους. 

(β) Βάση δεδοµένων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η βάση δεδοµένων που τηρείται στην Υ.Ε.∆.Σ., για 
σκοπούς τήρησης µητρώου των ερευνητικών προγραµµάτων, εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές 
και σηµαντικές ελλείψεις. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου, η Υ.Ε.∆.Σ., 
σε συνεργασία µε τους προγραµµατιστές, επαναξιολογούν τις ανάγκες για βελτίωση του 
προγράµµατος/βάσης δεδοµένων. 

(γ) Εξωτερικά ερευνητικά προγράµµατα. Η Υ.Ε.∆.Σ., καθώς και το Λογιστήριο, µε τις 
υφιστάµενες διαδικασίες δεν παρακολουθούν τα διάφορα στάδια υλοποίησης των ερευνητικών 
προγραµµάτων και ως εκ τούτου δεν ασκείται εποπτεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην 
οικονοµική διαχείρισή τους. Επιπρόσθετα, για σηµαντικό αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων 
έχουν κατατεθεί στην Υ.Ε.∆.Σ. µερικά µόνο στοιχεία από τους ερευνητές, µε αποτέλεσµα οι 
φάκελοι της Υπηρεσίας να είναι ελλιπείς. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι για υποστήριξη 
και διαχείριση των προγραµµάτων αυτών έχει δηµιουργηθεί νέος Τοµέας στην Υπηρεσία 
Οικονοµικών, µε απόφαση του Συµβουλίου, και η οικονοµική διαχείριση των εξωτερικών 
προγραµµάτων είναι πλέον ικανοποιητική και ότι παλιά προβλήµατα βρίσκονται στην οδό προς 
επίλυση. 

(δ) Συνδροµές Ακαδηµαϊκών. Παρατηρήθηκε ότι από το Κονδύλι «Ερευνητικές και άλλες 
δραστηριότητες» πληρώνονται συνδροµές ορισµένων Ακαδηµαϊκών σε επαγγελµατικούς και 
άλλους συνδέσµους, χωρίς να υπάρχει τέτοια πολιτική που να ισχύει για όλο το προσωπικό. 

(ε) ∆ιαχειριστική χρέωση. Η διαχειριστική χρέωση γίνεται µε σκοπό την κάλυψη των 
διαχειριστικών εξόδων που βαρύνουν το Πανεπιστήµιο κατά τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού 
προγράµµατος και σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο διατίθεται κυρίως για νέους ερευνητικούς 
σχεδιασµούς και για ανάπτυξη της υποδοµής της έρευνας. 

∆ιαπιστώθηκε όµως ότι η διαχειριστική χρέωση διατίθεται κυρίως για µισθούς προσωπικού µε 
σύµβαση ή µίσθωση υπηρεσιών που εκτελούν διοικητικά καθήκοντα. 

Περιουσιακά στοιχεία. 

(α) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων.  Εξακολουθεί να µην τηρείται, παρά τη σηµαντικότητα 
του κόστους των περιουσιακών στοιχείων. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε στις 29.10.2008 ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη προσφορά για εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης, η 
οποία περιλαµβάνει πρόνοια για τήρηση µητρώου περιουσιακών στοιχείων και ότι το Πανεπιστήµιο 
θα εντείνει τις προσπάθειές του για τροχοδρόµηση της λύσης αυτού του ζητήµατος, το οποίο 
θεωρεί σηµαντικό. 

(β) Κτίρια.  Εξακολουθεί να µην υπάρχουν αναλυτικά  στοιχεία ως προς το τι περιλαµβάνεται 
στην κατηγορία παγίων «Κτίρια». 

(γ) Μηχανογραφικός εξοπλισµός.  Γίνονται αγορές µηχανογραφικού εξοπλισµού και 
λογισµικού από διάφορα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, χωρίς να εµπλέκεται η Υπηρεσία 
Πληροφορικών Συστηµάτων (ΥΠΣ), που είναι υπεύθυνη για το συντονισµό αγορών για όλες τις 
ανάγκες του Πανεπιστηµίου, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζονται οι πιο οικονοµικά 
συµφέρουσες τιµές, να αυξάνεται τo διοικητικό κόστος, να µη διασφαλίζεται η καταχώρισή τους στο 
µητρώο της ΥΠΣ για σκοπούς παρακολούθησης και να µην ελέγχεται  η ορθότητα των 
καταχωρίσεων, αφού το µητρώο ενηµερώνεται από διάφορους λειτουργούς. 

(δ) Φυσικός έλεγχος περιουσιακών στοιχείων. ∆εν διεξάγεται φυσικός έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι µετά την 
καταχώριση των περιουσιακών στοιχείων σε µητρώο περιουσίας και την κωδικοποίησή τους, θα  
είναι εφικτός και ο αποτελεσµατικός φυσικός έλεγχός τους. 
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Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.  Το Πανεπιστήµιο, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, τα 
Ακαδηµαϊκά Τµήµατα και το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό παρέχουν και άλλες υπηρεσίες σε τρίτους, 
πέραν των αυστηρά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.  Σχετικά µε τις 
υπηρεσίες αυτές παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Κανόνες.  Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδηµαϊκό Προσωπικό ρυθµίζεται µε Κανόνες οι 
οποίοι δεν φαίνεται να καλύπτονται νοµοθετικά.  Συγκεκριµένα, οι Κανόνες παραπέµπουν σε 
άρθρα του περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµου και σε άρθρα Κανονισµών, χωρίς ωστόσο τα εν 
λόγω άρθρα να εξουσιοδοτούν τη ρύθµιση των πιο πάνω θεµάτων. 

Οι εν λόγω Κανόνες προνοούν για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από Ακαδηµαϊκό 
Προσωπικό, ενώ οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται σε συµβουλευτικό µόνο χαρακτήρα. 

(β) Επιπρόσθετα, η παροχή ορισµένων υπηρεσιών από το ίδιο το Πανεπιστήµιο ή τη Βιβλιοθήκη 
δεν συνάδει µε τους σκοπούς του Πανεπιστηµίου όπως αυτοί καθορίζονται στον περί 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο. 

(γ) Σε σχέση µε τις συµφωνίες για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Στις πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχει έγκριση του Συµβουλίου για ανάληψη τέτοιων 
δραστηριοτήτων ούτε και υπογράφεται πάντοτε σχετικό συµβόλαιο. 

(ii) Οι πρόνοιες των συµβολαίων, όπου υπάρχουν, δεν είναι πάντοτε αρκετά σαφείς, ώστε να 
προσδιορίζεται µε σαφήνεια κατά πόσο οι υπηρεσίες προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, από Τµήµατά του ή από Ακαδηµαϊκό Προσωπικό. 

(iii) Οι αποδέκτες των υπηρεσιών, οι οποίοι συνήθως είναι Υπουργεία, Κυβερνητικά 
Τµήµατα/Υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες, εκδίδουν συνήθως επιταγές για την πληρωµή των 
προσφερόµενων υπηρεσιών προς το Πανεπιστήµιο Κύπρου και όχι προς τον υπεύθυνο του 
έργου, γεγονός που φανερώνει ότι θεωρούν ότι οι υπηρεσίες προσφέρονται από το 
Πανεπιστήµιο. 

(iv) Η κατάταξή τους ως ερευνητικά προγράµµατα ή άλλες δραστηριότητες, που 
χρηµατοδοτούνται από δωρεές/χορηγήµατα, προκαλεί σύγχυση, ως προς τον τρόπο 
διαχείρισής τους, καθότι εφαρµόζονται διαφορετικές διαδικασίες. 

(v) Σε ορισµένες περιπτώσεις η εκτέλεση µέρους των δραστηριοτήτων ανατίθεται σε τρίτους, 
χωρίς να ακολουθείται διαδικασία προσφορών. 

(vi) ∆εν προηγείται εκτίµηση της δαπάνης των υπηρεσιών που παρέχονται. 

(vii) ∆εν υπολογίζεται πάντοτε διαχειριστική χρέωση, εκτός εάν οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
θεωρούνται ότι αφορούν σε ερευνητικό πρόγραµµα, παρόλο που χρησιµοποιούνται οι 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. 

(viii) Στους Κανονισµούς και Κανόνες δεν υπάρχει πρόνοια για έγκριση των αµοιβών που 
λαµβάνει το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό από παροχή συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ο απαιτούµενος έλεγχος όσον αφορά στις εν λόγω αµοιβές, οι 
οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις καθορίζονται από τους ίδιους τους Ακαδηµαϊκούς. 

Η ασάφεια που παρατηρείται σε µερικά συµβόλαια ως προς τα συµβαλλόµενα µέρη ή η 
ανυπαρξία συµβολαίων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι επιταγές για πληρωµή των 
προσφερόµενων υπηρεσιών εκδίδονται στο όνοµα του Πανεπιστηµίου, εγείρει ερωτηµατικά ως 
προς τη νοµική ευθύνη που φέρει το Πανεπιστήµιο για την προσφορά των υπηρεσιών αυτών.  
H Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως καθοριστεί η πολιτική και η διαδικασία που θα ακολουθείται 
σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στην υπογραφή των συµβολαίων, στην τιµολόγηση, στις 
εισπράξεις και στις πληρωµές. 
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Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

Για την παροχή συµβουλών δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται πάντοτε συµβόλαιο, αλλά αρκεί 
η ανταλλαγή σχετικών επιστολών ιδιαίτερα για µη σηµαντικές από οικονοµική άποψη περιπτώσεις.  
Η Υπηρεσία µου  ωστόσο εντόπισε περιπτώσεις που αφορούν σε µεγάλα ποσά. 

∆εν είναι πάντοτε εύκολη η ανάθεση σε τρίτους, έργου ή εκτέλεση υπηρεσιών, µέσω προσφορών. 
Στις περιπτώσεις αυτές το Πανεπιστήµιο θέλει να έχει όπως και στα ερευνητικά προγράµµατα τη 
δυνατότητα να αναθέτει µε πιο ευέλικτες διαδικασίες σε εξειδικευµένα άτοµα που έχει απόλυτη 
εµπιστοσύνη και έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν µαζί τους, διάφορα έργα κατά κανόνα και όχι 
µεγάλης αξίας.  Η Υπηρεσία µου ωστόσο εντόπισε περιπτώσεις που η εργασία που προσφέρθηκε, 
χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία προσφορών, δεν ήταν εξειδικευµένη, ενώ αφορούσε σε 
σηµαντικά ποσά. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήµιο συµφωνεί απόλυτα ότι χρειάζεται να καθοριστεί η 
πολιτική και η διαδικασία που θα ακολουθείται στις συµφωνίες για παροχή υπηρεσιών (δηλαδή 
υπογραφή συµβολαίων, τιµολόγηση, είσπραξη και πληρωµές). 

«∆ιογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων».  Συστάθηκε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε την 
επωνυµία «∆ιογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Κύπρου Λτδ», και καταβλήθηκε 
ποσό ύψους £10.000 για απόκτηση όλων των µετοχών της εταιρείας. 

(α) Η Υπηρεσία µου σε προηγούµενες Εκθέσεις της εισηγήθηκε όπως το Πανεπιστήµιο ζητήσει 
νοµική συµβουλή κατά πόσο η δηµιουργία εταιρείας καλύπτεται από τους σκοπούς του 
Πανεπιστηµίου, όπως αυτοί καθορίζονται στον περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο αρ. 144/89, 
Άρθρο 4(2). 

(β) Το Πανεπιστήµιο έχει καταβάλει το ποσό των £65.000 ως δάνειο στην πιο πάνω εταιρεία, 
χωρίς να έχουν συµφωνηθεί οι όροι αποπληρωµής του δανείου, περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσής του µε τόκο. Στη συνεδρία του Συµβουλίου ηµερ. 19.9.2005, αποφασίστηκε η 
παραχώρηση επιπρόσθετου δανείου ύψους £55.000 στην εταιρεία για οικονοµική ενίσχυση µέχρι 
να αρχίσουν να εισρέουν έσοδα από τις εκκολαπτόµενες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό του 
δανείου ανέρχεται σήµερα στις £120.000. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µε πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήµιο 
βρίσκεται σε επικοινωνία µε τη Νοµική Υπηρεσία, ώστε να διασαφηνισθεί κατά πόσο η δηµιουργία 
εταιρειών καλύπτεται από τους σκοπούς του Πανεπιστηµίου, όπως αυτοί καθορίζονται στο Νόµο 
που προβλέπει για την Ίδρυση και Λειτουργία του Πανεπιστηµίου (Ν. 144/89).  Της ίδιας 
πληροφόρησης έτυχα και το Νοέµβριο 2007 για το ίδιο θέµα που εγέρθηκε στην ΄Εκθεσή µου για 
το 2006. 

Έργα Πανεπιστηµιούπολης. 

Γενικά. Οι εργασίες ανέγερσης της πρώτης φάσης της Πανεπιστηµιούπολης (5 200 φοιτητές)  
άρχισαν στις αρχές του 1999 και προβλέπεται να συµπληρωθούν περί τα τέλη του 2010.  Η 
τελευταία  εκτίµηση της συνολικής  δαπάνης  ανέρχεται, µε σηµερινές τιµές,  στο ποσό των €410 εκ. 
σε σύγκριση µε €148 εκ. που ήταν η αρχική εκτίµηση το 1995. Σύµφωνα µε έκθεση του Γραφείου 
Ανάπτυξης της Πανεπιστηµιούπολης (ΓΑΠ), η αύξηση της δαπάνης οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
του αριθµού των Τµηµάτων/Σχολών και στην αύξηση του αριθµού φοιτητών και ως εκ τούτου στην 
αναθεώρηση των κτιριολογικών δεδοµένων – αύξηση δοµηµένου εµβαδού πέραν του 100% - στον 
αναβαθµισµένο σχεδιασµό των έργων, καθώς και στις αυξήσεις των τιµών των εργατικών και 
υλικών.  

 Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των χρονοδιαγραµµάτων ορισµένων έργων 
(Κτιριακές Εγκαταστάσεις Επιστηµών και Τεχνολογίας, Φοιτητική Εστία, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις), οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επιµήκυνση του χρόνου 
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διεκπεραίωσης των µελετών µετά τη διεξαγωγή των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, στην αδυναµία 
των ιδιωτών µελετητών να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους, σε 
τροποποιήσεις των σχεδίων από το Πανεπιστήµιο και σε προβλήµατα µε τους εργολάβους. 

Έργα υπό εκτέλεση. 

(α) Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όπως καταγράφεται σε 
προηγούµενη Έκθεσή µου, η ολοκλήρωση της µελέτης παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση λόγω 
διαφόρων προβληµάτων της οµάδας των συµβούλων µελετητών, µε αποτέλεσµα  η οριστική 
αρχιτεκτονική και στατική µελέτη να υποβληθεί τον Ιανουάριο 2006 αντί τον Ιούνιο 2003, όπως 
προβλεπόταν στο χρονοδιάγραµµα του συµβολαίου ανάθεσης. Τελικά το Μάιο 2007, µε 
καθυστέρηση περίπου 4 χρόνων, προκηρύχθηκε από το Πανεπιστήµιο ο διαγωνισµός  για  την  
κατασκευή  του  έργου. Η έναρξη της κατασκευής του έργου έγινε τον Ιανουάριο 2008 έναντι 
δαπάνης €18.141.000. Το έργο αναµένεται να συµπληρωθεί τον Μάιο 2010. 

(β) Κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης. Όπως 
καταγράφεται σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
της µελέτης η οποία τελικά υποβλήθηκε το Μάρτιο 2005. Η εκτίµηση της δαπάνης του έργου κατά 
το στάδιο προκήρυξης του διαγωνισµού κατασκευής ήταν €18.367.000. Τον Ιούνιο 2006, το 
Συµβούλιο Προσφορών και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου µετά από προκήρυξη σχετικού 
διαγωνισµού, αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στο χαµηλότερο προσφοροδότη έναντι 
ποσού €20.439.000. Οι εργασίες κατασκευής του έργου άρχισαν τον Αύγουστο 2006 µε χρόνο 
συµπλήρωσης τον Αύγουστο 2009. 

Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, το Νοέµβριο 2007, παρατήρησα ότι η πρόοδος των εργασιών 
παρουσίαζε  σηµαντική καθυστέρηση η οποία υπολογιζόταν περίπου σε 5 µήνες. Παρατήρησα 
επίσης ότι όσον αφορά την ποιότητα των εργασιών δεν γίνονταν οι επιπρόσθετοι απαιτούµενοι 
έλεγχοι του σκυροδέµατος σε ανεξάρτητα εργαστήρια για διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών, 
παρόλο που διενεργούνταν συνεχείς έλεγχοι στο επί τόπου εργαστήριο κάτω από την εποπτεία 
του προσωπικού του ΓΑΠ. 

Τέλος παρατήρησα ότι δεν εφαρµοζόταν η διαδικασία που προβλεπόταν στους όρους του 
συµβολαίου για τον έλεγχο και πληρωµή του οπλισµού, µε αποτέλεσµα να µην υπολογίζονται 
επακριβώς οι ποσότητες του οπλισµού που τοποθετούνταν στο έργο. Το ∆εκέµβριο 2007, µε 
επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου ζήτησα όπως µε 
πληροφορήσει για τα µέτρα που προτίθετο το Πανεπιστήµιο να λάβει για επίλυση των πιο πάνω 
προβληµάτων. 

Το Φεβρουάριο 2008, ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά 
στο θέµα της καθυστέρησης έχει ζητηθεί από τον εργολάβο να επισπεύσει τους ρυθµούς εργασίας 
του ενώ όσον αφορά στην ποιότητα της εργασίας δόθηκαν οδηγίες να γίνονται εργαστηριακοί 
έλεγχοι και σε ανεξάρτητα εργαστήρια. Τέλος όσον αφορά στον έλεγχο της ποσότητας και 
πληρωµής του οπλισµού δόθηκαν οδηγίες για τήρηση της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται 
στο συµβόλαιο. 

(γ) Προσφορά αρ. CDO 020/07 για τις µηχανολογικές εργασίες της επέκτασης της Σχολής 
Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών στην Πανεπιστηµιούπολη.   Το Μάρτιο 2007 το 
Πανεπιστήµιο προκήρυξε προσφορές για τις µηχανολογικές εργασίες της επέκτασης της Σχολής 
Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών στην Πανεπιστηµιούπολη, οι οποίες υποβλήθηκαν το 
Μάιο του ίδιου έτους. Το Συµβούλιο Προσφορών του Πανεπιστηµίου, υιοθετώντας την εισήγηση 
της επιτροπής αξιολόγησης, κατακύρωσε τον Ιούνιο 2007 το διαγωνισµό στο χαµηλότερο 
προσφοροδότη, για το ποσό των £913.040 + ΦΠΑ, αναφέροντας στην απόφασή του ότι η ανάθεση 
του διαγωνισµού θα γίνει µετά  την ανάθεση των εργασιών της κύριας εργολαβίας. Το Σεπτέµβριο 
2007, µετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες 
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οικονοµικούς φορείς, ο τρίτος χαµηλότερος προσφοροδότης ενηµέρωσε γραπτώς το Πανεπιστήµιο 
για την πρόθεσή του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
(ΑΑΠ) κατά της πιο πάνω απόφασης, αφού κατά την άποψή του ο προσφοροδότης στον οποίο 
είχε ανατεθεί ο διαγωνισµός δεν πληρούσε τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό. Το 
Πανεπιστήµιο, σε απάντησή του τον Οκτώβριο 2007 ενηµέρωσε τον προσφοροδότη ότι κατά την 
άποψή του ο προσφοροδότης στον οποίο είχε κατακυρωθεί η προσφορά πληρούσε τα πιο πάνω 
κριτήρια και εποµένως η απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών παραµένει η ίδια. Ενόψει των πιο 
πάνω, ο τρίτος χαµηλότερος προσφοροδότης άσκησε ιεραρχική προσφυγή στην ΑΑΠ, η οποία µε 
απόφασή της το ∆εκέµβριο 2007, έκρινε ότι η προσβαλλόµενη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
παραβιάζει το ισχύον δίκαιο γιατί λήφθηκε υπό καθεστώς πλάνης, λήφθηκε χωρίς τη δέουσα 
έρευνα και ήταν αναιτιολόγητη και ως εκ τούτου, ακυρώνεται.  

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου, στο οποίο στάληκε η απόφαση της ΑΑΠ, την ενηµέρωσε ότι, παρά την 
πιο πάνω απόφασή της, προχώρησε το Νοέµβριο 2007 σε υπογραφή της σύµβασης µε το 
χαµηλότερο προσφοροδότη, για αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης στην εκτέλεση του έργου και 
αφού δεν υπήρχε απαγορευτικό διάταγµα για υπογραφή της σύµβασης. Στη συνέχεια ο τρίτος 
προσφοροδότης ενηµέρωσε το Πανεπιστήµιο ότι δεν θα προχωρούσε σε άλλες νοµικές 
διαδικασίες και απαιτήσεις εναντίον του Πανεπιστηµίου. 

(δ) Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου.   Στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστηµιούπολης και σε σχέση µε τη δωρεά προς το 
Πανεπιστήµιο Κύπρου από ιδιώτη ποσού €5.125.000, αποφασίστηκε η υλοποίηση του 
προγράµµατος για ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου. Η 
εκπόνηση της µελέτης ανατέθηκε το ∆εκέµβριο 2002, σε Γάλλο Αρχιτέκτονα σύµφωνα µε τους 
όρους της δωρεάς.  Η αµοιβή του Αρχιτέκτονα θα καταβληθεί από τον ιδιώτη επιπρόσθετα του πιο 
πάνω ποσού δωρεάς. 

Το ∆εκέµβριο 2005, το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου αποφάσισε να προχωρήσει στην ανέγερση 
του έργου έναντι εκτιµηµένης δαπάνης €29.046.000.  Η δαπάνη αυτή αφορά µόνο στην κατασκευή 
του κτιρίου χωρίς τον εξοπλισµό και την επίπλωση.  Με βάση την πιο πάνω απόφαση ο 
Αρχιτέκτονας προχωρεί στην εκπόνηση της τελικής µελέτης και των εγγράφων προσφορών. Η 
προκήρυξη του διαγωνισµού αναµένεται να γίνει τέλος του 2008 και η έναρξη των εργασιών αρχές 
του 2009. 

Το Σεπτέµβριο 2006, ετοιµάστηκε από τους Συµβούλους Επιµετρητές εκτίµηση δαπάνης η οποία 
ανεβάζει το προβλεπόµενο κόστος σε €32.719.000. Η εκτίµηση αυτή βασίστηκε στα σχέδια που 
υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 στην Πολεοδοµική Αρχή για εξασφάλιση Πολεοδοµικής Έγκρισης. 

Τον Απρίλιο 2007, το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογιζόµενου 
κόστους κατασκευής του έργου από €29.046.000 σε €32.215.000, λόγω πληθωρισµού και 
αύξησης εργατικών. 

6.17 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Έλεγχος λογαριασµών.  Οι οικονοµικές καταστάσεις του Ιδρύµατος για το 2007 έχουν ελεγχθεί 
από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το Ίδρυµα, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) 
των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 
2007.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και 
διαχειριστικό έλεγχο. 

Οικονοµική κατάσταση.  

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα, εξαιρουµένης της κρατικής χορηγίας, ανήλθαν σε £4 εκ. (£4,1 εκ. το 
2006) και συµπεριλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε £19,2 εκ. σε σύγκριση µε 
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£18,6 εκ. το προηγούµενο έτος. Η κρατική χορηγία για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύµατος ανήλθε σε £15,2 εκ. ή 79% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση µε £14,5 εκ. ή 78%  
για το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι η κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 
£545.174 δεν έχει συµπεριληφθεί στα έσοδα, εκτός από το µέρος της που αφορά σε αποσβέσεις 
του έτους, όπως αναφέρεται πιο κάτω.  Οι σηµαντικότερες µειώσεις σηµειώθηκαν στα έσοδα που 
αφορούν σε εµπορικές διαφηµίσεις  (£241.222) και στα έσοδα από άλλες προσφερόµενες 
υπηρεσίες (£53.881). 

(β) Έξοδα. Το σύνολο των εξόδων, περιλαµβανοµένων και των καθαρών εξόδων 
χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £20,54 εκ., σε σύγκριση µε £22,65 εκ. για το προηγούµενο έτος, 
δηλαδή σηµείωσαν µείωση £2,11 εκ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε £856.405 (£793.445 το 2006) και 
τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ανήλθαν σε £968.563 (£841.619 για το 2006). Οι 
σηµαντικότερες µειώσεις σηµειώθηκαν στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήµατα Προσωπικού» 
(£1.561.246), «Έξοδα Προγραµµάτων» (£353.256) και  «Γενικές ∆απάνες» (£382.864). 

(γ) Αποτελέσµατα έτους. Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2007 έλλειµµα πριν από τη φορολογία 
£1,4 εκ., σε σύγκριση µε  £4 εκ. κατά το 2006. Σηµειώνεται ότι το έλλειµµα για το 2006, πριν την 
αναπροσαρµογή για την κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως σχετικά αναφέρεται 
και πιο κάτω, ανερχόταν σε £2,9 εκ. 

(δ) Λογιστικός χειρισµός χορηγίας για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στους λογαριασµούς του 
2007 η χορηγία για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων λογίστηκε ως εισόδηµα του έτους στο οποίο 
χορηγήθηκε, ενώ η χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες θεωρήθηκε ως αναβαλλόµενο έσοδο το 
οποίο διαγράφεται ανάλογα µε την περίοδο της ωφέλιµης ζωής του σχετικού στοιχείου πάγιου 
ενεργητικού που αποκτάται. Κατά το 2007 εισπράχθηκε συνολική κρατική χορηγία ύψους £15,7 εκ. 
Από την πιο πάνω κρατική χορηγία, ποσό ύψους £545.174 αφορά σε χορηγία για κεφαλαιουχικές 
δαπάνες και δεν έχει συµπεριληφθεί στα έσοδα, αλλά στα αναβαλλόµενα έσοδα, µε µεταφορά στα 
έσοδα ποσού ίσου µε αυτό των ετήσιων αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων που 
αγοράστηκαν, ύψους £61.106.   

Ανάλογη αναπροσαρµογή έγινε και στους συγκριτικούς λογαριασµούς του 2006.  Από το σύνολο 
της κρατικής χορηγίας που λήφθηκε το 2006 ύψους £15,7 εκ., ποσό ύψους £1.208.437 που 
αφορούσε σε χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες, καταχωρίστηκε ως αναβαλλόµενο έσοδο µε 
αντίστοιχη καταχώριση εσόδου ύψους £82.376 στους λογαριασµούς του 2006 και £123.257 στους 
λογαριασµούς του 2007. Η πιο πάνω αναπροσαρµογή είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
ελλείµµατος πριν τη φορολογία στους λογαριασµούς του 2006 από £2.877.757 σε £4.003.818. 

(ε) Κρατική χορηγία.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα κρατική χορηγία 
συνολικού ύψους £15,7 εκ., δηλαδή όση και η εγκεκριµένη πρόνοια για χορηγία προς το Ίδρυµα 
στον Κρατικό Προϋπολογισµό (Υπουργείο Εσωτερικών) για το 2007 και ίση µε την κρατική χορηγία 
που παραχωρήθηκε για το 2006.  

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων του, το Ίδρυµα υπέβαλε στις 
27.7.2006, λίγο πριν την εκπνοή της θητείας του τότε ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  έκθεση προς την 
Υπουργική Επιτροπή για θέµατα του ΡΙΚ, στην οποία γίνεται εισήγηση για συµφωνία µεταξύ ΡΙΚ 
και Κυβέρνησης ενός Πενταετούς Σχεδίου Κρατικής Χορηγίας, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στο 
ΡΙΚ να προγραµµατίσει καλύτερα τις δαπάνες του (ειδικά για τη µεταπήδηση στη ψηφιακή 
τεχνολογία, τη δηµιουργία του Αρχείου και την αποπληρωµή της οφειλής προς το Ταµείο 
Συντάξεων).  Παράλληλα το Ίδρυµα θα δεσµευόταν µακροπρόθεσµα για τα προγράµµατα και τις 
εκποµπές που θα ετοίµαζε, για τα οποία θα προέβαινε σε ετήσιο απολογισµό προς την Κυβέρνηση 
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ένεκα όµως της αλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΡΙΚ από 1.8.2006 και µετά από 
εισήγηση του Υπουργείου Οικονοµικών όπως συµπεριληφθούν οι απόψεις του νέου ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου, το έγγραφο έτυχε αλλαγών.  Στις 13.7.2007 υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών 
νέο «Μεσοπρόθεσµο Σχέδιο Αντιµετώπισης Οικονοµικών Προβληµάτων» µε χρονικό ορίζοντα από 
το 2008 µέχρι το 2018.  Το νέο Σχέδιο προβλέπει αύξηση της χορηγίας σε ετήσια βάση για κάλυψη 
συγκεκριµένων δαπανών (αποπληρωµή δανείων, κάλυψη ελλείµµατος στο Ταµείο Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων, καταβολή περιθωριακών ωφεληµάτων, κεφαλαιουχικές δαπάνες για την εισαγωγή 
ψηφιακής τεχνολογίας και δαπάνες για δηµιουργία Αρχείου) και αντιµετώπιση των 
συσσωρευµένων προβληµάτων του ΡΙΚ. 

Συγκεκριµένα στο νέο Σχέδιο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια χορηγία για αντιµετώπιση των πιο 
πάνω συγκεκριµένων βασικών προβληµάτων, µέχρι και το έτος 2018 και θα καταβάλλεται µόνο 
εάν υπάρχει ικανοποίηση ότι το Σχέδιο υλοποιείται και τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται σταδιακά 
επαρκώς. Επιπρόσθετα έγινε 5ετής πρόνοια/σχεδιασµός των γενικών δαπανών και εσόδων του 
ΡΙΚ µε το έλλειµµα να καλύπτεται υπό µορφή ετήσιας κρατικής χορηγίας. Μέχρι σήµερα δεν 
φαίνεται να υπάρχει δέσµευση από την Κυβέρνηση για αποδοχή του Σχεδίου. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι 
υπάρχει θεσµική επικύρωση του σχεδίου, καθότι αυτό έχει επεξηγηθεί στους Υπουργούς και 
Γενικούς ∆ιευθυντές των αρµόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών και έχει υιοθετηθεί.  
Επίσης µε πληροφόρησε ότι η υλοποίηση του σχεδίου έχει ήδη αρχίσει µε την υποβολή από το ΡΙΚ 
και την έγκριση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών του Προϋπολογισµού για το 2008, 
ο οποίος συνάδει µε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο και ο οποίος έχει εγκριθεί και από το Υπουργικό 
Συµβούλιο και από τη Βουλή. 

(στ) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2007 οι Τρέχουσες Υποχρεώσεις του 
Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £7,70 εκ., σε σύγκριση µε £6,37 εκ. το 2006  ενώ το τρεχούµενο 
ενεργητικό ήταν £5,39 εκ. (£5,42εκ. το 2006), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης 
ύψους £2,31 εκ., σε σύγκριση µε £0,95 εκ. το 2006. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύµατος 
υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά £38 εκ. Το πιο πάνω έλλειµµα, που προέκυψε 
κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύµατος προς τo Ταµείο Συντάξεων για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα Περιθωριακά 
Ωφελήµατα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύµατος να συνεχίσει ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη µη 
υποχρέωση για άµεση καταβολή των οφειλών στο Ταµείο Συντάξεων. Συναφώς αναφέρεται ότι 
στις 31.12.2007 η αναγνωρισµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος προς το Ταµείο Συντάξεων ανήλθε 
σε £24,57 εκ. (£22,77 εκ. το 2006) και η οφειλή του για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα των 
υπαλλήλων, σε £3,79 εκ. (£3,52 εκ. το 2006).  

(ζ) Υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε προκαταρκτική αναλογιστική εκτίµηση 
που υποβλήθηκε στις 11.4.2008 µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2007 µε βάση το ήδη 
εφαρµοσµένο όριο αφυπηρέτησης των 63 ετών, το Ταµείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειµµα, σε 
σχέση µε προϋπηρεσία, ύψους £34.955.000 (£37.328.000 στην εκτίµηση 31.12.2006 µε βάση 
όριο αφυπηρέτησης το 60ο έτος και  £33.852.000 µε βάση το όριο αφυπηρέτησης το 63ο έτος).  

Με την εφαρµογή από το Ίδρυµα της πρόνοιας του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης αρ.19, που προβλέπει ότι «µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 
υπερβαίνουν το 10% της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων του Σχεδίου ή της δίκαιης αξίας των 
περιουσιακών του στοιχείων, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο, αποσβένονται στο διάστηµα του 
αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων που 
συµµετέχουν στο Σχέδιο», το οποίο, σύµφωνα µε τη µέση ηλικία τους που αναφέρεται στην 
αναλογιστική µελέτη (52,3), υπολογίζεται σε 10,7 χρόνια, η επιβάρυνση για τα ωφελήµατα 
αφυπηρέτησης για το 2007 ανήλθε σε £2.839.592 (£4.167.435 το 2006).  Η συνολική 
αναγνωρισµένη οφειλή προς το Ταµείο Συντάξεων, ανέρχεται κατά τις 31.12.2007 σε 
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£24.573.723 (£22.774.668 στις 31.12.2006), όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό του 
Ιδρύµατος. 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο µη αναγνωρισµένο έλλειµµα ύψους £10.381.277 (£34.955.000 – 
£24.573.723) παρουσιάζεται στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος υπό µορφή σηµείωσης. 

(ii) Χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε τους περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου και εξαρτωµένους αυτών) Κανονισµούς, Κ∆Π 205/87 όπως τροποποιήθηκαν 
µε την Κ∆Π 278/93, εάν πιστοποιηθεί έλλειµµα κατά την αναλογιστική εκτίµηση, το Ίδρυµα θα 
συνεισφέρει στο Ταµείο ελλειµµατικές εισφορές τέτοιου ποσού, το οποίο υπολογίζεται ότι θα 
καλύπτει το έλλειµµα σε περίοδο που δεν ξεπερνά τα 33 χρόνια, όπως µπορεί να αποφασίσει το 
Ίδρυµα από την ηµεροµηνία της εκτίµησης.  

Επιπρόσθετα,  στο παράρτηµα της αναλογιστικής εκτίµησης µε ηµεροµηνία εκτίµησης 
31.12.2006, για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των £33.852.000, γίνεται εισήγηση όπως 
καταβληθούν από το Ίδρυµα  ετήσιες συνεισφορές, είτε £7.447.000 για 5 χρόνια, είτε £4.988.000 
για 8 χρόνια, είτε £3.881.000 για 11 χρόνια επιπρόσθετα µε τις εισφορές για την Τρέχουσα 
Υπηρεσία ύψους 21,6% επί των µισθών, είτε µε ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 160% επί των 
ολικών µισθών κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών του Ταµείου. 
Στον εγκριθέντα όµως Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2007, έχει συµπεριληφθεί 
πρόνοια µόνο £2.000, ενώ κατά το ίδιο έτος καταβλήθηκαν προς το Ταµείο Συντάξεων µόνο 
£1.040.537, συµπεριλαµβανοµένης και της Τρέχουσας Υποχρέωσης ύψους £783.326. 

Επίσης στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2007, για χρηµατοδότηση 
του ελλείµµατος των £34.955.000, γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα  ετήσιες 
συνεισφορές, είτε £7.724.000 για 5 χρόνια, είτε £4.353.000 για 10 χρόνια επιπρόσθετα µε τις 
εισφορές για την Τρέχουσα Υπηρεσία ύψους 22,2% επί των µισθών, είτε µε ένα ποσοστό 
εισφοράς ύψους 131,3% επί των ολικών µισθών κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των 
παρόντων µελών του Ταµείου. Στον εγκριθέντα  Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2008, 
έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο £1.000.000, µε σηµείωση ότι εφόσον τα πραγµατικά έσοδα 
υπερβούν τα προβλεπόµενα, το πλεόνασµα δύναται να χρησιµοποιηθεί για πρόσθετη πληρωµή 
προς το Ταµείο Συντάξεων. Η πιο πάνω πρόνοια καταδεικνύει ότι δεν έχει αρχίσει ακόµη η 
συστηµατική χρηµατοδότηση του ελλείµµατος. 

Σηµειώνεται ότι στις προτάσεις για τον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος περιλαµβανόταν πρόνοια 
για κάλυψη προϋπηρεσίας του Ταµείου Συντάξεων, ύψους £5.841.000 για το 2005, £4.509.000 
για το 2006 και £5.972.000 για το 2007, ενώ στους αναθεωρηµένους Προϋπολογισµούς που 
προέκυψαν µετά από τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για µείωση της κρατικής 
χορηγίας, η πιο πάνω πρόνοια µειώθηκε σε £257.045, £580.740 και £2.000, αντίστοιχα. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, παρόλο που 
γνωρίζει ότι το ΡΙΚ έχει την ευχέρεια να συνεισφέρει στο Ταµείο Συντάξεων εισφορές τέτοιου 
ποσού το οποίο υπολογίζεται ότι θα καλύψει το έλλειµµα σε περίοδο µέχρι 33 χρόνια από την 
ηµεροµηνία της αναλογιστικής εκτίµησης, υπέβαλε σχέδιο µε το οποίο µέχρι το 2018 θα 
πληρωθούν £30 εκ. 

(η) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2007 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του Ιδρύµατος 
ανέρχονταν σε £17,7 εκ. 

(θ) Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία.  Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 
εξαρτηµένης εταιρείας, η οποία συστάθηκε στην Κύπρο στις 10.12.2003 µε µετοχικό κεφάλαιο 
£10.000, και η οποία δεν έχει ακόµη αρχίσει τις δραστηριότητές της. 
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Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2007 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 29.5.2006 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 
31.5.2006, κατόπιν όµως οδηγιών που δόθηκαν σε συναντήσεις που έγιναν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στις 12.7.2006 και 28.9.2006 το Ίδρυµα προχώρησε σε τροποποιήσεις του 
Προϋπολογισµού.  Ο τελικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 
24.10.2006 και από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.2.2007.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006, ενώ κατατέθηκε στις 
15.2.2007 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 29.3.2007 (Ν.26(ΙΙ)/2007) ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 
5.4.2007.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2007, ενώ 
κατά την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 4.4.2007, για την οποία δεν υπήρχε νοµοθετική κάλυψη, δεν 
φαίνεται να έγιναν πληρωµές µε εξαίρεση την µισθοδοσία του Μαρτίου η οποία καταβλήθηκε µετά 
από έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο Υπουργός Οικονοµικών σε ανακοίνωση του στις 
2.4.2007, αναφέρει ότι έδωσε οδηγίες για την καταβολή των µισθών και ηµεροµισθίων του 
προσωπικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου που οι Προϋπολογισµοί τους 
ψηφίστηκαν σε Νόµο από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29.3.2007 και εκκρεµούσε η 
δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2007, σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισµού χρεώθηκαν ποσά 
ύψους £4.080.736 πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον Προϋπολογισµό.  Από αυτές, ποσά 
ύψους £627.615 καλύφθηκαν µε µεταφορές εξοικονοµήσεων από άλλα Άρθρα και ποσά ύψους 
£300.000 καλύφθηκαν από τις «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό» (µετά από έγκριση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δόθηκε στις 30.4.2008). Εκκρεµεί η διαδικασία 
ετοιµασίας και έγκρισης Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη της υπέρβασης που 
σηµειώθηκε στο Άρθρο 300 «Αµοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραµµάτων» 
(£1.044.620), το οποίο δεν καλύφθηκε από τις πιο πάνω εξοικονοµήσεις και µεταφορές.   

Για το υπόλοιπο ποσό ύψους £2.108.501 που αφορά σε επιπλέον χρεώσεις στο Κεφάλαιο 25 
«Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» δεν κινήθηκε διαδικασία κάλυψης, διότι δεν θεωρήθηκε από το 
Ίδρυµα υπέρβαση, επειδή δεν αφορά σε υπέρβαση πληρωµών, αλλά σε υπέρβαση χρεώσεων, 
διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του 2006.  
Σηµειώνεται ότι στην πιο πάνω θέση του Ιδρύµατος λήφθηκε υπόψη και η επιστολή του 
Υπουργείου Οικονοµικών προς το Υπουργείο Εσωτερικών ηµερ. 5.11.2004, στην οποία 
αναφέρεται σχετικά µε παρόµοιες χρεώσεις στο Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα», ότι 
δεν έχουν γίνει υπερβάσεις, το δε θέµα της κάλυψης των ποσών για συντάξεις και άλλα 
ωφελήµατα που προκύπτουν από τις αναλογιστικές µελέτες θα µπορούσε να µελετηθεί κατά την 
ετοιµασία µελλοντικών Προϋπολογισµών του ΡΙΚ. Σηµειώνεται ότι στο Κονδύλι «Συντάξεις και 
Άλλα Ωφελήµατα» σηµειώθηκε υπέρβαση πληρωµών ύψους £10.700 η οποία καλύφθηκε από τις 
«Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό». 

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση µου για τους λογαριασµούς του 2006, ενόψει των πιο πάνω, 
εξέφρασα την άποψη ότι το όλο θέµα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών για να αποφασιστεί κατά πόσο χρεώσεις σε άρθρα του Προϋπολογισµού πέραν των 
εγκριθεισών πιστώσεων που δεν αφορούν σε συντάξεις και άλλα ωφελήµατα, και για τις οποίες δεν 
έγινε εκταµίευση, π.χ. οφειλές, συνιστούν ή όχι υπέρβαση και σε περίπτωση που συνιστούν 
υπέρβαση τον τρόπο χειρισµού τους. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση του ΡΙΚ έχει ήδη αποστείλει 
επιστολή στο Υπουργείο Οικονοµικών δίνοντας τις σχετικές εξηγήσεις σε σχέση µε οφειλές για τις 
οποίες δεν γίνεται εκταµίευση (accruals basis)  και ότι θα επανατεθεί το θέµα στο πιο πάνω 
Υπουργείο για συζήτηση. 
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(γ) Τροποποιητικοί Προϋπολογισµοί. Νοµοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για 
κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, εξακολουθεί να εκκρεµεί 
στο Υπουργείο Εσωτερικών.   

Επίσης εκκρεµεί η ετοιµασία Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη της υπέρβασης του 
Προϋπολογισµού του 2006 που σηµειώθηκε στο Άρθρο 300 «Αµοιβές Συνεργατών» του 
Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραµµάτων» ύψους £502.375 και της υπέρβασης που σηµειώθηκε στο 
Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» ύψους £42.495. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ έχει ζητήσει επανειληµµένα, µε 
επιστολές του  προς το Υπουργείο Εσωτερικών,  την προώθηση προς τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση του τροποποιητικού  Προϋπολογισµού του ΡΙΚ για το 1995. 

Προσωπικό. 

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το Ίδρυµα κατά τα έτη 
2007 και 2006 και µε το ανάλογο κόστος: 

 2007  2006 
Υπαλληλικό προσωπικό:    
Μόνιµοι υπάλληλοι 169  172 
Τακτικοί συνεργάτες 139  141 
 308  313 
Εργατικό προσωπικό:    
Τακτικοί 32  32 
Έκτακτοι 2  2 
 34  34 
Σύνολο 342  347 
    
 2007  2008 
 £  £ 
∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές 
εισφορές: 

   

Μόνιµοι υπάλληλοι  
(δεν συµπεριλαµβάνεται η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 
Συντάξεων) 

   

Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 3.922.221  4.050.287
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 579.807  605.933
Εργοδοτικές εισφορές 432.318  452.150
 4.934.346  5.108.370
Ωφελήµατα προσωπικού 724.173  745.307
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  783.326  970.725
 6.441.845  6.824.402
Τακτικοί συνεργάτες    2.333.210   2.193.770
Εργατικό προσωπικό        437.863      483.723
Σύνολο 9.212.918 9.501.895
Μέσος όρος αποδοχών: 
Μόνιµοι υπάλληλοι 37.453 37.913
Τακτικοί συνεργάτες 16.786 15.559
Εργατικό προσωπικό 12.878 13.074

Σηµειώνεται ότι η οριακή µείωση του µέσου όρου αποδοχών των µονίµων υπαλλήλων κατά £460 ή 
1,2%, οφείλεται κυρίως στην αφυπηρέτηση 18 υπαλλήλων κατά το 2006, µεταξύ των οποίων 
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∆ιευθυντές και Ανώτεροι Λειτουργοί των οποίων οι θέσεις παρέµειναν κενές κατά το 2007, παρά 
την αύξηση του τιµαριθµικού επιδόµατος, καθώς και την παραχώρηση των ετήσιων 
προσαυξήσεων. 

(β) Στελέχωση του Ιδρύµατος. Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον περί Προϋπολογισµού 
Νόµο του 2007 του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε 247, από τις οποίες 28 σηµειωµένες µε διπλό 
σταυρό (υπό κατάργηση), εκ των οποίων οι 2 καταργήθηκαν λόγω αφυπηρέτησης, µε αποτέλεσµα 
στις 31.12.2007 να υπάρχουν 76 κενές θέσεις.  Σηµαντικές οργανικές θέσεις του Τµήµατος 
∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων εξακολουθούν να παραµένουν κενές για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, όπως, αυτή του Ανώτερου Λειτουργού ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων από το 1998 
καθώς και του Λειτουργού ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων από το 1988. Κενή παραµένει και η 
θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου Ταινιών από το 2000. Εύλογα δηµιουργείται το ερώτηµα κατά 
πόσο οι θέσεις αυτές εξακολουθούν να είναι απαραίτητες αφού για τόσα πολλά χρόνια δεν έχει 
τροχοδροµηθεί διαδικασία πλήρωσή τους.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ήδη 
αποφασίσει την έναρξη των διαδικασιών για σταδιακή πλήρωση των κενών θέσεων του 
Οργανογράµµατος, παράλληλα όµως αποφασίστηκε και η ετοιµασία νέου Οργανογράµµατος. 

(γ) Ανανεωτική Σύµβαση 2004-2006 και Ειδική Συµφωνία. Όπως σχετικά αναφέρεται και 
στην προηγούµενη έκθεση µου, το Ίδρυµα προέβη την 1.2.2006 στην υπογραφή ανανεωτικής 
σύµβασης για τα έτη 2004 – 2006 καθώς και πρόσθετης ειδικής συµφωνίας, χωρίς να έχει τηρηθεί 
η προβλεπόµενη πολιτική συνοµολόγησης συλλογικών συµβάσεων Ηµικρατικών Οργανισµών, 
Κοινοτικών Συµβουλίων και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης που διέπεται από σειρά αποφάσεων του 
Υπουργικού Συµβουλίου, δηλαδή δεν εξασφαλίστηκε η εκ των προτέρων έγκριση του οικείου 
Υπουργείου πριν από τον καταρτισµό προσχεδίου συλλογικής σύµβασης, παρά µόνο στις 
17.4.2006 ενηµερώθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών µε το τελικό υπογραµµένο κείµενο των 
συµβάσεων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ενόψει µη πιστοποίησης της ορθότητας των συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων υπαλλήλου του Ιδρύµατος από την Υπηρεσία µου για τους λόγους που αναφέρονται 
πιο πάνω, (σχετική είναι η επιστολή της Υπηρεσίας µας ηµερ. 14.3.2007), ο Γενικός ∆ιευθυντής 
του Ιδρύµατος µε επιστολή του ηµερ. 10.4.2007 προς το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι 
εφόσον οι πρόνοιες υλοποίησης της ανανεωτικής σύµβασης καθώς και της ειδικής συµφωνίας 
συµπεριλήφθηκαν στον περί Προϋπολογισµού Νόµο του ΡΙΚ για το 2007, ο οποίος και είχε 
εγκριθεί, θεωρεί ότι εγκρίθηκαν και οι υπό αναφορά συµφωνίες, άποψη την οποία υιοθέτησε και το 
Υπουργείο µε την επιστολή του ηµερ. 22.5.2007. 

Όσον αφορά στην ανανέωση της συλλογικής σύµβασης για την περίοδο 1.1.2007 µέχρι 
31.12.2009, υπογράφηκε η συµφωνία πλαίσιο για όλους τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου από 
τον Υπουργό Οικονοµικών και τους Γενικούς Γραµµατείς των Συντεχνιών στις 19.2.2008. Όπως 
πληροφορήθηκα το Ίδρυµα µαζί µε τις συντεχνίες δεν έχουν ακόµη καταλήξει σε συµφωνία όσον 
αφορά σε άλλα ωφελήµατα. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζήτησε από τη 
∆ιεύθυνση όπως πριν την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης λαµβάνεται εκ των προτέρων η 
έγκριση τόσο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσο και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών. 

(δ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i) Γενικά. Στο αµοιβολόγιο των συνεργατών κατά την 31.12.2007, αναφέρονται 644 
συνεργάτες (638 το 2006), από τους οποίους οι 139 ήταν τακτικοί συνεργάτες (141 το 2006) και 
οι 75 µε ειδικό συµβόλαιο (73 το 2006). Σηµειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθµό των 
συνεργατών, περιλαµβάνονται 96 άτοµα (84 το 2006), κατά το πλείστον καλλιτέχνες, ηθοποιοί και 
κειµενογράφοι, των οποίων η αµοιβή αφορούσε µόνο σε δικαιώµατα για επαναλήψεις και 
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περίπου 121 άτοµα (112 το 2006), κατά το πλείστον καλλιτέχνες και ηθοποιοί, των οποίων η 
αµοιβή αφορούσε σε γυρίσµατα νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ και σε δικαιώµατα για 
επαναλήψεις. Περιλαµβάνονται επίσης 58 άτοµα (67 το 2006) παραγωγοί, µουσικοί παραγωγοί 
και εκφωνητές ραδιοφώνου και 155 (161 το 2006) έκτακτοι συνεργάτες που αµείβονται κατ’ 
αποκοπή. 

Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα ταµεία, ανήλθαν σε 
£4.893.006 (£4.625.940 το 2006) και έχουν χρεωθεί στα έξοδα προγραµµάτων, στις αποδοχές 
προσωπικού, στα έξοδα εµπορικής ανάπτυξης και στα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η πιο πάνω 
δαπάνη περιλαµβάνει και ποσό ύψους £920.139 (£844.631 το 2006), που αφορά στην αµοιβή 
των  συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο (ετήσιος µέσος όρος ανά συνεργάτη £11.796, µε βάση τον 
µέσο όρο του αριθµού των εκτάκτων συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο όπου εργοδοτούσε το 
Ίδρυµα κατά το 2007) και ποσό £103.111 που αφορά αποκλειστικά σε δικαιώµατα για 
επαναλήψεις. 

Στους πιο κάτω πίνακες, στον µεν πρώτο φαίνεται ο αριθµός των τακτικών συνεργατών και των 
συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο που αναφέρονται στο αµοιβολόγιο κατά την 31.12. των ετών 
2000-2007 και γίνεται σύγκριση µε τον αριθµό των µονίµων υπαλλήλων που απασχολούνταν 
κατά το τέλος κάθε έτους, ενώ στο δεύτερο πίνακα φαίνονται κατά κατηγορία απολαβών οι 
ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του έτους 2007, των έκτακτων συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο 
που απασχολήθηκαν στο Ίδρυµα κατά το έτος 2007. 

Κατηγορία προσωπικού 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Τακτικοί συνεργάτες 139 141 143 145 144 137 134 115

Έκτακτοι συνεργάτες µε 
ειδικό συµβόλαιο 

 

75 73 75 67 23 22 9 7

 214 214 218 212 167 159 143 122

Μόνιµοι υπάλληλοι 169 172 190 201 216 208 221 231

Συνολικός αριθµός 383 386 408 413 383 367 364 353

Ποσοστό συνεργατών επί 
µόνιµων υπαλλήλων 127% 124% 115% 105% 77% 76% 65% 53%

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 
Απολαβές 2007 

έκτακτων Συνεργατών 
µε ειδικό συµβόλαιο £1.001-5.000 £5.001-10.000 £10.001-20.000 £20.001-21.000 £40.000-50.000 

Άτοµα 6 46 28 3 2 

Έχοντας υπόψη το πολύ ψηλό ποσοστό µισθών προσωπικού προς ολικά έξοδα, εισηγήθηκα 
όπως ο αριθµός των συνεργατών περιοριστεί στους απόλυτα αναγκαίους. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση του ΡΙΚ ήδη προβαίνει στην 
αξιολόγηση των συνεργατών λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες του Οργανισµού και ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να περιορίσει τις νέες προσλήψεις στους άκρως απαραίτητους. 
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(ii) Σύµβαση εργοδότησης/βασικοί όροι απασχόλησης. Όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, µε σκοπό τον καταρτισµό σύµβασης εργοδότησης 
για κάθε συνεργάτη, όπως προνοείται στους εσωτερικούς κανονισµούς πρόσληψης συνεργατών, 
ετοιµάστηκαν οι βασικοί όροι απασχόλησης τακτικού και έκτακτου συνεργάτη, οι οποίοι έχουν 
επισυναφθεί στην επιστολή αποδοχής που στάληκε από το Ίδρυµα σε αριθµό 
νεοπροσληφθέντων συνεργατών κατά τα έτη 2005 και 2006, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, που 
δόθηκε διοριστήρια επιστολή δεν επισυνάφθηκαν οι βασικοί όροι απασχόλησης και σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε και διοριστήρια επιστολή.  Αναφέρεται επίσης ότι εκκρεµεί η 
ετοιµασία συµβολαίου και βασικών όρων απασχόλησης µερικών παλιών συνεργατών. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για 
τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµο [Ν.100(Ι)/2000], η ενηµέρωση 
για τους όρους πρέπει να γίνεται εντός ενός µηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας, 
ενώ για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω 
Νόµου για λιγότερο από πέντε χρόνια, η ενηµέρωση έπρεπε να γίνει µέσα σε έξι µήνες από την 
έναρξη της ισχύος του, και για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της 
ισχύος του πιο πάνω Νόµου για περισσότερα από πέντε χρόνια, η ενηµέρωση έπρεπε να γίνει 
µέσα σε δυο µήνες εφόσον και αφότου το ζητήσει ο εργοδοτούµενος.  

O Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι όλοι οι συνεργάτες που 
προσλαµβάνονται έχουν πλέον τους βασικούς όρους απασχόλησής τους, οι οποίοι 
επισυνάπτονται στην επιστολή πρόσληψής τους. 

Ανέφερε επίσης ότι όσον αφορά σε παλαιούς συνεργάτες (που η αµοιβή τους κατά κύριο λόγο 
είναι µε το κοµµάτι) εκκρεµεί εργατική διαφορά στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει κάνει 
έκκληση να µη γίνουν µονοµερείς ενέργειες ενόσω εκκρεµεί η εργατική διαφορά.  Το Υπουργείο 
Εργασίας διόρισε επίσης Επιθεωρητή Εργασίας για διερεύνηση του θέµατος. 

(iii) Καθορισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ηµερ. 1.8.2005, έχει εγκριθεί η παραχώρηση 3 επιπρόσθετων προσαυξήσεων σε 3 τακτικούς 
συνεργάτες και µιας επιπρόσθετης προσαύξησης σε ένα τακτικό συνεργάτη, χωρίς τούτο να 
προνοείται σε οποιουσδήποτε κανονισµούς. 

  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τους περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, Εισοδήµατα και 
άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 1995 (Κ∆Π 175/95), 
οι οποίοι τηρουµένων των αναλογιών εφαρµόζονται και στο ΡΙΚ, βασική προϋπόθεση για την 
χορήγηση προσαυξήσεων είναι η συµπλήρωση δωδεκάµηνης υπηρεσίας µε πλήρεις απολαβές.  
Η χορήγηση πρόσθετων προσαυξήσεων επιτρέπεται µόνο όπου ρητά προνοείται στα σχέδια 
υπηρεσίας ορισµένων θέσεων και µόνον µετά από την απόκτηση από τους κατόχους τους 
καθορισµένων ακαδηµαϊκών προσόντων. 

Μέχρι σήµερα δεν φάνηκε να έχει γίνει σχετική τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας που να 
διέπει τους όρους χορήγησης πρόσθετων προσαυξήσεων.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν τρεις προσαυξήσεις σε τρεις τακτικούς 
συνεργάτες κατά το 2005, αλλά έκτοτε δεν έγινε κάτι παρόµοιο και ούτε αναµένεται να 
επαναληφθεί στο µέλλον. 

(ε) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση και επίδοµα 
βάρδιας του µόνιµου προσωπικού και των εργατών του Ιδρύµατος ανήλθε σε £596.941, σε 
σύγκριση µε £669.157 το 2006. 
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 2007  2006 

 £  £ 

Αποζηµίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 214.899  207.442 

Επίδοµα βάρδιας 186.507  192.550 

 401.406  399.992 

Κανονικές υπερωρίες 195.535  269.165 

Σύνολο 596.941  669.157 

 

Η µείωση ύψους £72.216 ή 10,79% αφορά κυρίως στις κανονικές υπερωρίες και σε γεγονότα του 
2006 που δεν συνέτρεχαν κατά το 2007, όπως Βουλευτικές Εκλογές τον Μάιο και ∆ηµοτικές 
Εκλογές τον ∆εκέµβριο, καθώς και την περιορισµένη χρήση υπερωριακής εργασίας κατά τον 
∆ιαγωνισµό της Eurovision κατά το 2007 σε σύγκριση µε το 2006.  Οριακή µεταβολή παρατηρείται 
στις συµβατικές υπερωρίες και στο επίδοµα βάρδιας.  Σηµειώνεται ότι οι υπερωρίες και τα 
επιδόµατα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 10,4% επί των συνολικών αποδοχών προσωπικού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων, στον καθένα από τους 
οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας κατά το έτος 2007 ποσό πέραν των 
£6.000 µέχρι και £16.448. Στους πιο κάτω 43 µόνιµους υπαλλήλους ή ποσοστό 25% των µόνιµων 
υπαλλήλων του Ιδρύµατος καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους £410.389 για υπερωρίες, από τις 
οποίες £129.851 για κανονικές υπερωρίες, £161.131 για  συµβατικές υπερωρίες, καθώς και 
£119.407 για επίδοµα βάρδιας. 

Αριθµός υπαλλήλων µε υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας το 2007 

Τµήµα 

Από 
£12.001 
µέχρι 

£16.448 

Από 
£10.001 
µέχρι 

£12.000 

Από 
£8.001 
µέχρι 

£10.000 

Από 
£6.000 
µέχρι  
£8.000 Σύνολο

Στήριξης Παραγωγής 8 3 8 8 27 

Ειδήσεων και Επικαίρων - - 4 3 7 

Ποµπών - - 4 1 5 

Προγραµµάτων 
Τηλεόρασης 

- 1 2 1 4 

Σύνολο υπαλλήλων 8 4 18 13 43 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι το ύψος των απολαβών για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας που 
καταβλήθηκαν στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά το 2007 σε σύγκριση µε τις ετήσιες συνολικές 
απολαβές τους (µη συµπεριλαµβανοµένου του 13ου µισθού και αναδροµικών) ανήλθε σε ποσοστό 
που κυµάνθηκε από 25% µέχρι και 97% όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Ποσοστό απολαβών για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας 
προς τις ετήσιες συνολικές απολαβές 

Τµήµα  
από 51% 
µέχρι 97% 

από 31% 
µέχρι 
50% 

από 25% 
µέχρι 
30%  Σύνολο 

Στήριξης Παραγωγής  13 12 2  27 

Ειδήσεων και Επικαίρων  - 5 2  7 

Ποµπών  - 5 -  5 

Προγραµµάτων 

Τηλεόρασης 

 - 3 1  4 

Σύνολο υπαλλήλων  13 25 5  43 

Σύµφωνα µε σχετική µηνιαία έκθεση που υποβάλλεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Ιδρύµατος προς το Γενικό ∆ιευθυντή, αριθµός ατόµων εργάστηκαν υπερωριακά, πέραν των 43 
ωρών το µήνα, σε αντίθεση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ηµερ. 
3.8.2005, όπου δόθηκαν οδηγίες σε όλους του Τµηµατάρχες να µην καλείται υπάλληλος να 
εργαστεί υπερωριακά πέραν των 43 ωρών το µήνα.  

Εισηγήθηκα και πάλι όπως το Ίδρυµα, παράλληλα µε τα µέτρα που ήδη λαµβάνονται για 
περιορισµό των υπερωριών (εκ των προτέρων έγκριση από το Γενικό ∆ιευθυντή, παρακολούθηση 
υπερωριακής εργασίας πέραν των 43 ωρών το µήνα κ.λπ.), προχωρήσει, όπου είναι δυνατό σε 
καλύτερη κατανοµή της εργασίας και σχεδιασµό της ρότας, αφού λαµβάνεται πάντα υπόψη και 
αξιοποιείται κατάλληλα το καθεστώς βάρδιας που ισχύει στο Ίδρυµα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 
καταβάλλεται προσπάθεια για µείωση της υπερωριακής εργασίας, ιδιαίτερα των µόνιµων και 
υψηλόµισθων υπαλλήλων, µε στόχο όπως η εργασία τους διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες 
γραφείου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, καταβάλλονται προσπάθειες για 
µείωση της υπερωριακής εργασίας µε όσο το δυνατόν καλύτερη κατανοµή της εργασίας, ώστε 
αυτή να διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες γραφείου.  Σηµείωσε επίσης ότι το ΡΙΚ εργάζεται επί 
24ώρου βάσεως, τόσο τις καθηµερινές όσο και κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις Αργίες, οπόταν 
υποχρεωτικά θα υπάρχει και η ανάλογη χρηµατική αποζηµίωση (Συµβατικές Υπερωρίες). 

(στ) Κατ’ αποκοπή αµοιβή µόνιµων υπαλλήλων. Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2007, 17 µόνιµοι 
υπάλληλοι έλαβαν πρόσθετη κατ’ αποκοπή αµοιβή (πέραν των ετήσιων απολαβών τους και 
υπερωριών σε ορισµένες περιπτώσεις) για υπηρεσίες που προσέφεραν στο Ίδρυµα εκτός των 
ωρών εργασίας τους τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο. Συνολικά καταβλήθηκε για 
παροχή διάφορων υπηρεσιών ποσό ύψους £33.770. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµούς αρ. 
166/1966 (Κανονισµός 79), προβλέπεται υπό ποιες προϋποθέσεις υπάλληλος του Ιδρύµατος 
µπορεί να πληρωθεί πρόσθετη αµοιβή για ραδιοφωνική εργασία  η οποία δεν αποτελεί µέρος των 
συνήθων καθηκόντων του εκτός των κανονικών εργάσιµων ωρών, καθώς και ο τρόπος 
καθορισµού του ύψους της αµοιβής. Παρατηρήθηκε ότι η πληρωµή κατ’ αποκοπή αµοιβής σε 
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υπαλλήλους του Ιδρύµατος όπως εφαρµόζεται σήµερα δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του πιο 
πάνω Κανονισµού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την παρατήρηση, όµως το 
ΡΙΚ θα κατέβαλλε το ίδιο ποσό ή ίσως και περισσότερο σε περίπτωση που την συγκεκριµένη 
εργασία καλείτο να τη διεκπεραιώσει άλλο µη µόνιµο προσωπικό. 

(ζ) Ωφελήµατα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
εξακολουθεί να εκκρεµεί η ρύθµιση του θέµατος των Κανονισµών που αφορούν στα ωφελήµατα 
προσωπικού. Σηµειώνεται ότι τα σχετικά ωφελήµατα περιλαµβάνουν τη µεταφορά αργιών, τα 
επιδόµατα βάρδιας, τις υπερωρίες, το σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές 
συµφωνίες.  

(η) Άδειες απουσίας.  Με βάση την ανανεωτική σύµβαση που υπογράφηκε την 1.2.2006 και 
που καλύπτει την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006, επισηµοποιήθηκε η εφαρµογή της πενθήµερης 
εβδοµάδας εργασίας (∆ευτέρα-Παρασκευή) και, τηρουµένων των αναλογιών, η ετήσια άδεια 
ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, άδεια µητρότητας και ποικίλες διατάξεις που αφορούν σε άδειες 
υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός Κύπρου, εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας χωρίς απολαβές 
θα χορηγούνται βάσει των περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµών του 1995 
και των µεταγενέστερων τροποποιήσεων. Παράλληλα, µε την πιο πάνω σύµβαση συµφωνήθηκε 
ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε αργία συµπέσει µε Σάββατο, Κυριακή ή µε άλλη αργία, τότε 
αυτή θα αποζηµιώνεται µε την προσθήκη µιας ηµέρας άδειας που θα παραχωρείται µέσα στους 
επόµενους τρεις µήνες. Σηµειώνεται ότι ανάλογη πρόνοια δεν υπάρχει στους περί ∆ηµοσίας 
Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 101/95).  

Επίσης στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που εργάζονται µε βάση το µικτό σύστηµα πενθήµερης 
και εξαήµερης εβδοµάδας εργασίας ή µε το σύστηµα βάρδιας ή µε ειδικά ωράρια που δεν 
συµπίπτουν µε τις ώρες και ηµέρες των υπαλλήλων που εργάζονται µε βάση εξαήµερη εβδοµάδα 
εργασίας, θα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης όπως και οι υπάλληλοι που εργάζονται µε βάση 
εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας. Η άδεια που θα παραχωρείται θα υπολογίζεται µε βάση την άδεια 
που κερδίζεται και όπως πληροφορούµαι θα επακολουθήσει διάλογος για την κατηγοριοποίηση 
του πιο πάνω προσωπικού.  

Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα, εκκρεµεί η τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισµών, για ενσωµάτωση των πιο πάνω συµφωνηθέντων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για να 
γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους Κανονισµούς του ΡΙΚ. 

Λαχείο ΡΙΚ. 

(α) ∆υνάµει του άρθρου 15(β)(1) του περί Λαχείων Νόµου Κεφ.74, ο Υπουργός Οικονοµικών µε 
επιστολή του ηµερ. 19.7.1986, παραχώρησε άδεια προς το ΡΙΚ για τη διοργάνωση λαχείου υπό 
όρους µεταξύ των οποίων και ο όρος αρ. 8 που προβλέπει ότι η κλήρωση πρέπει να 
πραγµατοποιείται µια φορά την βδοµάδα στα πλαίσια τηλεοπτικής εκποµπής. Ωστόσο 
παρατηρήθηκε ότι κατά το 2007, πραγµατοποιήθηκαν µόνο δυο κληρώσεις, µία κανονική µε τζακ 
ποτ και µία Πρωτοχρονιάτικη όπως και κατά το 2006 όπου πραγµατοποιήθηκε µια Πασχαλινή και 
µια Πρωτοχρονιάτικη κλήρωση.  

(β) Η οικονοµική εικόνα του Λαχείου ΡΙΚ τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζεται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
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 Λαχεία  ∆απάνες  Χρηµατικά Βραβεία 

Έτος 

Αρ.  
εκτυπω-
θέντων 

Αρ. 
πωλη-
θέντων % 

Έσοδα 

(Μείον 
προµήθεια 

πρακτόρων) 

Χρηµατικά 

βραβεία 

Εκτυπ. 
και 

άλλα 
έξοδα 

Καθαρά 
Έσοδα Αδιάθετα 

Ανεξα- 

ργύρωτα 

που 

έληξαν 

    £ £ £ £ £ £ 

2005 379.996 225.280 59,3 327.277 177.754 8.718 140.805 26.745 67.449 

2006 229.998 134.275 58,4 234.981 159.944 5.257 69.780 24.620 9.736 

2007 224.998 164.440 73,1 239.173 65.550 3.150 170.473 7.621 85.150 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2007 ανήλθαν σε £170.473, σε σύγκριση µε £69.780 το 
2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους £100.693 ή 144,3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο ότι 
µεγάλο µέρος των ετήσιων καθαρών εσόδων για το 2007 προκύπτει από χρηµατικά βραβεία 
ύψους £85.150 (£9.736 για το 2006) που κέρδισαν λαχεία, τα οποία δεν παρουσιάστηκαν για 
εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ διεξάγει τις ειδικές κληρώσεις του 
λαχείου του αφού εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση του αρµόδιου Υπουργείου. 

Τηλετόµπολα. 

(α) Αναστολή - διακοπή τηλετόµπολας.  Η συµφωνία για την παραγωγή του προγράµµατος 
της τηλετόµπολας (Super Bingo), υπογράφηκε στις 17.12.2004 µε διάρκεια ισχύος τριών ετών 
δηλαδή µέχρι τις 17.12.2007. Στις 5.6.2006 πραγµατοποιήθηκε το 19ο και τελευταίο για το έτος 
πρόγραµµα της τηλετόµπολας, και αργότερα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διορίστηκε την 
1.8.2006, στην πρώτη συνεδρία του ηµερ. 11.9.2006, αποφάσισε την αναστολή της τηλετόµπολας 
και εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή να µελετήσει το θέµα µε την εταιρεία παραγωγής και να 
επανέλθει µε συγκεκριµένη εισήγηση. Επί του πιο πάνω θέµατος στην απαντητική επιστολή του 
ΡΙΚ για την Έκθεσή µου για το έτος 2006 αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι η αναστολή της 
τηλετόµπολας έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο Οργανισµών τον Ιούνιο του 2006, γεγονός 
που δεν επιβεβαιώνεται από το περιεχόµενο των σχετικών, µε την τηλετόµπολα, φακέλων 
αλληλογραφίας του Ιδρύµατος.  Αναφέρεται επίσης ότι η διακοπή της τηλετόµπολας κρίθηκε 
αναγκαία, για λόγους µεταξύ των οποίων και η πτωτική τάση των πωλήσεων καρτών και αφού  θα 
ξανάρχιζε τον Σεπτέµβριο του 2006, πράγµα που δεν έγινε.   

Στην πιο πάνω συνεδρία του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε επίσης όπως διερευνηθεί το 
θέµα χρησιµοποίησης µέρους της τραπεζικής εγγύησης για εξασφάλιση των εγγυηµένων εσόδων 
του, που σύµφωνα µε την πρόνοια 8 της συµφωνίας αφορούσε σε αµετάκλητη και χωρίς 
περιοριστικούς όρους τραπεζική εγγύηση ύψους £300.000, που έκδωσε η εταιρεία προς όφελος 
του ΡΙΚ, η οποία ανανεωνόταν εξολοκλήρου κάθε χρόνο. Συναφώς αναφέρεται ότι η εγγύηση, 
αποτελούσε για το ΡΙΚ τα ελάχιστα εγγυηµένα ετήσια καθαρά του έσοδα από τις πωλήσεις των 
καρτών της τηλετόµπολας.  

Σηµειώνεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε επιστολή του ηµερ. 18.5.2007 προς την 
Τράπεζα Κύπρου, την εξουσιοδότησε να προχωρήσει στην ακύρωση της εγγυητικής βεβαιώνοντας 
επίσης ότι το Ίδρυµα αποποιείται οποιωνδήποτε δικαιωµάτων του που απορρέουν από την εν 
λόγω εγγυητική, και η οποία ωστόσο βρισκόταν σε ισχύ µέχρι και τις 16.12.2007. 
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Εξέφρασα την άποψη ότι η ακύρωση της εγγυητικής από το Ίδρυµα ήταν βεβιασµένη και µη 
επαρκώς αιτιολογηµένη, µε αποτέλεσµα να στερηθεί της δυνατότητας διεκδίκησης, νοµικά ή άλλως 
πως, των δικαιωµάτων του.   

(β) Εκκρεµότητες.  

(i) Επιστροφή µηχανηµάτων και υπολογιστών. Σύµφωνα µε την πρόνοια 3.1.9 της 
συµφωνίας για την παραγωγή του προγράµµατος της τηλετόµπολας (Super Bingo), τα 
µηχανήµατα και οι υπολογιστές µε όλα τα προγράµµατα της τηλεοπτικής τόµπολας, µετά τον 
τερµατισµό της συµφωνίας, θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ΡΙΚ, γεγονός το οποίο δεν 
κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την παρατήρησή µου για 
το σχετικό όρο στο συµβόλαιο της εταιρείας παραγωγής και ότι µέρος του εξοπλισµού ήδη 
δόθηκε στο ΡΙΚ.  Σηµείωσε επίσης ότι ο υπόλοιπος εξοπλισµός λήφθηκε υπόψη στη συνολική 
τελική οικονοµική διευθέτηση που έγινε µεταξύ του ΡΙΚ και της εταιρείας παραγωγής. 

(ii) Σύµφωνα µε τους τελικούς λογαριασµούς, η εταιρεία παραγωγής στις 31.12.2007 όφειλε στο 
Ίδρυµα ποσό ύψους £28.817, που αφορά στην πληρωµή καρτών της τηλετόµπολας που 
διατέθηκαν µέσω τηλεφώνων. Όπως πληροφορούµαι ο διακανονισµός του πιο πάνω ποσού θα 
γίνει όταν η εταιρεία παραγωγής εισπράξει τα ανάλογα ποσά από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 
αφού αυτές µε τη σειρά τους τα εισπράξουν από τους συνδροµητές τους. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, η εταιρεία παραγωγής δεν 
εισέπραξε το οφειλόµενο ποσό από τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας, αφού αυτές µε τη σειρά τους 
δεν τα εισέπραξαν από τους συνδροµητές τους και ότι θα δοθούν οδηγίες για τη διαγραφή του 
υπολοίπου. 

∆ιαφηµίσεις. 

(α) Έσοδα από διαφηµίσεις. Τα ποσά που τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για 
διαφηµίσεις ανήλθαν στα £2.807.140 σε σύγκριση µε £3.048.362 το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή 
µείωση ύψους £241.222 ή 7,9%, που οφείλεται κυρίως στις διαφηµίσεις της τηλεόρασης. Στις πιο 
πάνω διαφηµίσεις περιλαµβάνεται και ποσό ύψους £62.837, το οποίo αφορά σε διαφηµίσεις κάτω 
από ειδικές συµφωνίες µε την παραχώρηση µη οµοειδών υπηρεσιών.  Σηµειώνεται ότι στο πιο 
πάνω ποσό δεν περιλαµβάνεται ποσό ύψους £293.566 που αφορά σε διαφηµίσεις µε την 
παραχώρηση οµοειδών υπηρεσιών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι εκ πρώτης όψεως παρατηρείται µείωση 
στις διαφηµίσεις στην τηλεόραση σε σύγκριση µε το 2006. Επισήµανε όµως ότι κατά το 2006 
µεταδόθηκε το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (που δεν υπήρχε το 2007), το οποίο έφερε στο 
ΡΙΚ περίπου £750.000 επιπλέον διαφήµιση.  Στα έσοδα του έτους 2006 συµπεριλαµβάνονται 
επίσης και οι διαφηµίσεις που µεταδόθηκαν λόγω του Αυστραλιανού Ανοιχτού Πρωταθλήµατος 
Αντισφαίρισης, στο οποίο ο Μάρκος Παγδατής έφθασε µέχρι τον τελικό. 

Ανέφερε επίσης ότι για σκοπούς εξαγωγής συµπερασµάτων, εάν το 2007 συγκριθεί µε την αµέσως 
προηγούµενη χρονιά που δεν είχε µεταδοθεί οποιοδήποτε µεγάλο αθλητικό γεγονός (2005), είναι 
φανερό ότι το ΡΙΚ έχει σχεδόν διπλασιάσει τα διαφηµιστικά του έσοδα. 

(β) Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του ελέγχου παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Συµφωνίες διαφηµίσεων και ειδικές συµφωνίες “Barter”.  ∆εν  υπάρχουν σε όλες τις 
περιπτώσεις γραπτώς οι συµφωνίες που συνάπτει το Ίδρυµα, τόσο για συµφωνίες διαφηµίσεων 
όσο και για ειδικές συµφωνίες οµοειδών και µη οµοειδών υπηρεσιών. Πρόσθετα διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχουν και περιπτώσεις σύναψης ειδικών συµφωνιών που περιέρχονται σε γνώση του 
λογιστηρίου εκ των υστέρων, δηλαδή όταν γίνει χρήση του δικαιώµατος από τον πελάτη µε την 
προβολή της διαφήµισης και την έκδοση τιµολογίου. 
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Συναφώς αναφέρεται επίσης ότι όσον αφορά στις ειδικές συµφωνίες παρατηρήθηκε ότι δεν 
υπάρχει καθορισµένο διαδικαστικό πλαίσιο σύναψης τέτοιων συµφωνιών, καθώς επίσης και 
καθορισµός εξουσιοδοτηµένων ατόµων για τη σύναψή τους. 

Η τήρηση µητρώου για καταχώριση και παρακολούθηση των πιο πάνω συµφωνιών θα βοηθήσει 
και θα διασφαλίσει την πιστή εφαρµογή/εκτέλεση των συµφωνιών καθώς και τη χρήση 
δικαιωµάτων του Ιδρύµατος που προκύπτουν κυρίως από τις ειδικές συµφωνίες “Barter”. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι υπάρχουν πολλοί διαφηµιζόµενοι που 
δεν είναι έτοιµοι να συνάψουν συµφωνίες µε το ΡΙΚ πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους. 

Στις περιπτώσεις που το διαφηµιστικό γραφείο ζητά να διαφηµιστεί ο πελάτης τους πριν ακόµη 
συναφθεί η γραπτή συµφωνία, τότε συµφωνούνται προφορικά µε το διαφηµιστικό γραφείο οι 
οικονοµικοί και οι άλλοι όροι.  Στη συνέχεια το διαφηµιστικό γραφείο αποστέλλει στο ΡΙΚ γραπτό 
διατακτικό/διαφηµιστικό πλάνο.  Τα διαφηµιστικά πλάνα που αποστέλλονται στο ΡΙΚ ελέγχονται 
από τους αρµόδιους λειτουργούς και µόνο όταν είναι µε βάση τους συµφωνηµένους όρους 
µεταδίδονται οι διαφηµίσεις. 

΄Οπως ανέφερε, µε την προαναφερθείσα τακτική, δίνεται ευελιξία στο ΡΙΚ, αποφεύγεται η 
απώλεια εσόδων, εξυπηρετούνται οι πελάτες και το ΡΙΚ ποτέ δεν είχε προβλήµαταµε 
οποιοδήποτε διαφηµιστικό γραφείο. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι, αρµόδιοι λειτουργοί του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
παρακολουθούν την υλοποίηση των συµφωνιών ώστε το ΡΙΚ να µην απολέσει οποιοδήποτε 
έσοδο, έχουν όµως δοθεί οδηγίες να τηρείται και ξεχωριστό µητρώο συµφωνιών µε αρίθµηση 
πρόσθετα από την ενηµέρωση του φακέλου που γίνεται για όλους τους πελάτες. 

(ii) Παραχώρηση δωρεάν διαφηµιστικού χρόνου. ∆εν υπάρχει επίσηµο εγκεκριµένο πλαίσιο 
ως βάση για την παραχώρηση δωρεάν διαφηµιστικού χρόνου (είτε υπό µορφή free volume είτε 
ως cash discount), αλλά αυτό καθορίζεται κατά τη διαπραγµάτευση και κατά περίπτωση πελάτη.  
Όπως πληροφορήθηκα υπάρχει ένας ενδεικτικός πίνακας/πλαίσιο, ο οποίος ωστόσο δεν φαίνεται 
να εφαρµόζεται.  Στα πλαίσια του ελέγχου ζητήθηκαν στοιχεία αναφορικά µε το σύνολο της 
διαφήµισης που παραχωρήθηκε δωρεάν κατά το 2007 σε σχέση µε την τιµολογηµένη διαφήµιση, 
για σκοπούς σύγκρισης, τα οποία, παρόλο που µεταγενέστερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία 
µου, θεωρήθηκαν ελλιπή. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι γίνεται διαπραγµάτευση του 
διαφηµιστικού πακέτου για κάθε πελάτη ξεχωριστά µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας και την 
αύξηση των εσόδων του ΡΙΚ. 

(iii) Ετήσιο bonus.  To ετήσιο bonus παραχωρείται µε βάση τον κύκλο εργασιών που έχουν τα 
διαφηµιστικά γραφεία µε το Ίδρυµα, και παραχωρείται υπό µορφή διαφήµισης.  Κατά το 2007 το 
ετήσιο bonus ανήλθε στις £69.539, ενώ στις 31.12.2007 ο λογαριασµός bonus διαφηµιστικών 
γραφείων παρουσίαζε συσσωρευµένο υπόλοιπο από προηγούµενα έτη ύψους £125.094.  
Παρατηρήθηκε ότι στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και ετήσια bonus, τα οποία 
παραχωρήθηκαν από το 1994 χωρίς να έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα, και για τα οποία 
εισηγήθηκα όπως εξεταστεί, κατά περίπτωση πελάτη, η πιθανή διαγραφή τους.  Επίσης θα 
πρέπει να ετοιµάζεται αναλυτική κατάσταση ανά πελάτη µε το συσσωρευµένο δικαιούµενο bonus 
στο τέλος του έτους και να συµφιλιώνεται µε το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασµού bonus 
διαφηµιστικών γραφείων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, η εισήγησή µου για πρόσθετες 
καταστάσεις ανά διαφηµιστικό γραφείο µε το συσσωρευµένο δικαιούµενο “bonus” θα εφαρµοστεί 
παρόλο που για κάθε έτος ετοιµάζεται κατάσταση η οποία δεικνύει το σύνολο του ετήσιου “bonus” 
µε ανάλυση κατά διαφηµιστικό γραφείο, το οποίο συµφωνείται µε τα διαφηµιστικά γραφεία. 
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Με πληροφόρησε επίσης ότι δεν αποδίδεται το ετήσιο “bonus” σε γραφεία που δεν έχουν 
εξοφλήσει τα τιµολόγια των διαφηµίσεων πάνω στα οποία έχει υπολογιστεί το “bonus”. 

(iv) Η µηχανογράφηση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών από την καταχώριση (σύνδεση µε 
πελάτη) µέχρι και την προβολή της διαφήµισης (σύνδεση µε Τµήµα Ροής) θα συµβάλει στην 
εξοικονόµηση χρόνου εργασίας, καθώς και στην ελαχιστοποίηση περιπτώσεων εµφάνισης λαθών 
και παραλείψεων. 

Οι πιο πάνω αδυναµίες και παραλείψεις που παρατηρούνται στον κύκλο εργασιών των 
διαφηµίσεων, θα πρέπει να προβληµατίσουν ιδιαίτερα το Ίδρυµα σε συνάρτηση και µε το θεσµικό 
και νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη λήψη των απόψεων/σχολίων του ΡΙΚ µου κοινοποιήθηκε 
επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ηµεροµηνίας 30.10.2008 προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών, σύµφωνα µε την οποία, βάσει των στοιχείων που του δόθηκαν τόσο από το ΡΙΚ όσο 
και από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, καθώς και σε συνδυασµό µε τα στοιχεία τηλεθέασης, 
διαφάνηκαν ισχυρές ενδείξεις ότι η συµπεριφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος στη διαφηµιστική 
αγορά διαφέρει σηµαντικά από αυτή των ιδιωτικών καναλιών.  Επισηµαίνει επίσης ότι τα συνολικά 
διαφηµιστικά έσοδα του Ιδρύµατος υστερούν κατά πολύ αυτών των ιδιωτικών σταθµών χωρίς 
ωστόσο η διαφορά αυτή να εξηγείται από τον παράγοντα τηλεθέασης από τον οποίο κυρίως αυτά 
εξαρτώνται.  Τέλος ο ΄Εφορος προτρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών όπως, προκειµένου η κρατική 
ενίσχυση προς το ΡΙΚ να θεωρείται συµβατή µε την κοινή αγορά, λάβει κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε 
το ΄Ιδρυµα να λειτουργεί στη διαφηµιστική αγορά ως µια τυπική επιχείρηση επιδιώκοντας όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη των δαπανών του, ανεξάρτητα από το αν λαµβάνει ή όχι κρατική 
χορηγία. 

Χρεώστες. 

Το σύνολο των εµπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2007, ανήλθε σε £1.700.411, µετά από τον 
συµψηφισµό ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους £1.025.737, σε σύγκριση µε £1.771.924 
και £1.024.235 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2006.  

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. Οι χρεώστες διαφηµίσεων αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των 
εµπορικών χρεωστών και στις 31.12.2007, πριν την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ύψους 
£338.548, ανέρχονταν στις £1.516.175 (2006 £1.323.237).  

Οι οφειλές χρεωστών πέραν των 2 ετών ανέρχονταν σε £419.388 ή 27,7% του συνόλου των 
χρεωστών διαφηµίσεων, όπως αναλύονται πιο κάτω:  

 

Περίοδος Οφειλής  £ % Συνόλου 

2-4 έτη  75.881 5,0 

4-6 έτη  43.810 2,9 

> 6 ετών  299.697 19,8 

  419.388 27,7 

 

(β) Χρεώστες «Barter» µε ειδικές συµφωνίες. Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο των χρεωστών µε 
ειδικές συµφωνίες «Barter» ανήλθε στις £291.042 (£271.217 για το 2006). Αναφορικά µε τις ειδικές 
αυτές συµφωνίες παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που 
παραχωρήθηκαν από το Ίδρυµα χρονολογούνται από το 2002, χωρίς να φαίνεται να έχει 
αξιοποιηθεί/χρησιµοποιηθεί το αντίτιµο της ανταλλαγής από αυτές.  Σηµειώνεται ότι η χρονική 
διάρκεια ορισµένων ειδικών συµφωνιών έχει λήξει. 
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(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Στις 31.12.2007 το υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών 
ανερχόταν σε £636.977 σε σύγκριση µε £637.157 κατά τις 31.12.2006. Συναφώς αναφέρεται ότι 
στους λογαριασµούς περιλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το συνολικό ποσό 
των χρεωστών εισφορών υπέρ του ΡΙΚ.  

Το Ίδρυµα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για είσπραξη των 
οφειλών, αφού η διέλευση µακράς χρονικής περιόδου χωρίς την τακτοποίηση των πιο πάνω 
εκκρεµοτήτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκτηση τους.  

O Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για να σταλεί 
επιστολή στους οφειλέτες για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών. 

Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια. 

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2007 ανερχόταν σε £17.662.776 (£18.309.226 στις 
31.12.2006) και αφορά  σε δάνεια από εµπορικές τράπεζες. 

(ii) Τόκοι δανείων.  Κατά το 2007 καταβλήθηκαν στις εµπορικές τράπεζες τόκοι δανείων ύψους 
£824.880 (2006 £644.191).   

(β) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ακολουθώντας την αρχική θέση της Υπηρεσίας ΦΠΑ, 
το Ίδρυµα διεκδικούσε µόνο ποσοστό του φόρου εισροών, το οποίο βασιζόταν στην αναλογία των 
φορολογητέων εσόδων (δηλαδή των διαφηµίσεων και των προσφερόµενων υπηρεσιών) έναντι του 
συνόλου των εσόδων, συµπεριλαµβανοµένης και της Κρατικής Χορηγίας.  Το ποσό που δεν 
µπορούσε να διεκδικηθεί διαγραφόταν στις δαπάνες του έτους.  Το 2006 το διαγραφέν ΦΠΑ 
ανήλθε σε £471.006. 

Μετά από επιστολή που απέστειλε το ΡΙΚ στον Έφορο ΦΠΑ στις 12.4.2007, η Υπηρεσία ΦΠΑ 
αναθεώρησε τη θέση της αναφορικά µε τον επιµερισµό του ΦΠΑ εισροών και συµφώνησε µε τις 
θέσεις του ΡΙΚ ότι «για να καθοριστεί το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών εξετάζεται η φύση 
των δραστηριοτήτων του και όχι η χρηµατοδότησή τους». Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω 
απόφασης, οι υπολογισµοί του καταβλητέου και επιστρεπτέου ΦΠΑ από την 1.3.2007 βασίστηκε 
στο δικαίωµα έκπτωσης ολόκληρου του φόρου εισροών.  Το ποσό των £83.892, το οποίο είχε 
αρχικά καταχωριστεί στους λογαριασµούς του 2007 ως διαγραφή ΦΠΑ που δεν µπορούσε να 
διεκδικηθεί, µεταφέρθηκε σε λογαριασµό χρεώστη. 

Σηµειώνεται ότι το Ίδρυµα αναµένει απόφαση του Εφόρου ΦΠΑ αναφορικά µε την περίπτωση 
διεκδίκησης του φόρου εισροών για τις φορολογικές περιόδους από 1.2.2002 µέχρι 28.2.2007. 

(γ) Περιθωριακά Ωφελήµατα προσωπικού.  Η συσσωρευµένη οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο 
πάνω ωφελήµατα ανέρχετο στις 31.12.2007 σε £3.789.513 (2006  £3.523.730).  Τα πιο πάνω 
ποσά προκύπτουν µετά την αφαίρεση συνολικού ποσού ύψους £326.207, το οποίο κατατέθηκε 
από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασµούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 
Περιθωριακά Ωφελήµατα» £324.725 (£200.000 το 2004, £117.026 το 2005 και £7.699 το 2006) και 
«Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήµατα ∆ιευθυντικού Προσωπικού» £1.482  
(£1.029 το 2005 και £453 το 2006). Σηµειώνεται ότι δεν έχει ακόµη συσταθεί διαχειριστική 
επιτροπή, ούτε λήφθηκε απόφαση σχετικά µε τη διάθεση του πιο πάνω ποσού, παρόλο που στη 
Συλλογική Σύµβαση για την περίοδο 1989-1991 συµφωνήθηκε όπως τα Περιθωριακά Ωφελήµατα 
διατεθούν για το Ταµείο Υγείας και στην Ανανεωτική Σύµβαση 2004-2006 συµφωνήθηκε ότι το 
ποσό που αντιστοιχεί στην καταβολή του έτους 2005 και το 50% του 2006, θα διατεθεί για την 
ασφάλτωση και γενικά τη διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης του ΡΙΚ, το δε άλλο 50% του 2006 
θα καταβληθεί µέχρι 30 Ιουνίου στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου Περιθωριακών 
Ωφεληµάτων του προσωπικού. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος οι διαβουλεύσεις µε τις συντεχνίες του 
προσωπικού έχουν ήδη τελειώσει. Το καταστατικό του Ταµείου για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα του 
Προσωπικού ετοιµάστηκε και στάληκε στον Έφορο για έγκριση και µετά την έγκρισή του θα 
συσταθεί επιτροπή για τη διαχείριση των πόρων του Ταµείου. 

Εσωτερικός έλεγχος. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρόλο που έχει βελτιωθεί σηµαντικά εξαιτίας της ουσιαστικής 
συµβολής του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες σε 
ορισµένους τοµείς.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις, αρκετές από τις οποίες είχαν επισηµανθεί και σε 
προηγούµενες εκθέσεις µου, είναι ενδεικτικές.   

(α) Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας.  Όπως ανέφερα και στην έκθεσή µου για το 2006, η µη 
τήρηση κεντρικού αρχείου στο Ίδρυµα εγκυµονεί κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης και έλλειψης 
διαφάνειας και έγκυρης ενηµέρωσης, κυρίως της ∆ιοίκησης, πράγµα που δεν συµβάλλει στην 
άσκηση αποτελεσµατικής και επαρκούς διοικητικής εποπτείας. Όπως λειτουργούν σήµερα τα 
διάφορα τµηµατικά αρχεία, δεν εφαρµόζονται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση και 
αρίθµηση των εγγράφων αλληλογραφίας και σύνδεση µεταξύ τους, ανάλογα µε το περιεχόµενό 
τους. Σηµειώνεται ότι µεγάλη αδυναµία παρατηρείται ειδικά µε τις προσφορές για τις οποίες µερικά 
έγγραφα/στοιχεία τηρούνται στο φάκελο του κεντρικού αρχείου και µερικά στο φάκελο του αρχείου 
του Τµήµατος που ζήτησε τις προσφορές, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωµένος φάκελος για κάθε 
προσφορά. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες σε 
συγκεκριµένο λειτουργό για την τήρηση ολοκληρωµένου φακέλου για τις προσφορές. 

(β) Περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν έγινε φυσική καταµέτρηση των 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενηµερωµένη κατάσταση για τον τόπο όπου 
βρίσκεται το κάθε στοιχείο ξεχωριστά. ∆εν τηρούνται επίσης φύλλα περιουσιακών στοιχείων σε 
κάθε δωµάτιο.  Παρατηρείται ότι, ενώ γίνονται συχνά µετακινήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις δεν 
ενηµερώνονται οι αρµόδιοι, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση και o εντοπισµός 
των περιουσιακών στοιχείων.  

Όπως έχω παρατηρήσει σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Ίδρυµα θα πρέπει να προβεί σε 
καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και για κάθε Τµήµα/Γραφείο να ετοιµαστεί 
κατάσταση για τα περιουσιακά στοιχεία και να γίνεται ενηµέρωση για όλες τις προσθήκες, 
αφαιρέσεις και µετακινήσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει συµφιλίωση των αποτελεσµάτων της 
καταγραφής µε το µητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι δεν έγινε φυσική καταµέτρηση όλων των 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού λόγω έλλειψης προσωπικού. 

(γ) Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.  Η συνολική πρόβλεψη για 
πεπαλαιωµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού στις 31.12.2007 
ανήλθε σε £187.841 (£224.053 το 2006) και αντιπροσωπεύει ποσοστό 29% του συνολικού 
αποθέµατος, που στις 31.12.2007 ανερχόταν σε £653.128 (£703.216 το 2006).   

Σχετικά µε την απογραφή των αποθεµάτων της αποθήκης που έχει διεξαχθεί από τις 14 µέχρι 
18.4.2008, παρατηρήθηκε ότι δεν έχει γίνει σύγκριση των στοιχείων της απογραφής µε τα µητρώα 
της αποθήκης, επειδή µε την εισαγωγή του νέου λογισµικού  κατά το έτος 2008, δεν µπορούν για 
την ώρα να εξαχθούν στοιχεία αφού εκκρεµεί αριθµός καταχωρίσεων στα µητρώα αποθήκης για 
παραλαβές και εκδόσεις υλικών για τους πρώτους µήνες του έτους 2008. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες 
καταχωρίσεις στο νέο λογισµικό σύστηµα για τις παραλαβές και εκδόσεις υλικών για τους πρώτους 
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µήνες του 2008 και ελέγχονται τώρα τα αποτελέσµατα και ότι δεν αναµένεται να βρεθούν 
οποιεσδήποτε ουσιώδεις διαφορές. 

Προσφορές. 

(α) ∆ιαδικασία προσφορών και εναρµόνιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Με απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 25.9.2003 καθορίστηκε η διαδικασία για χειρισµό των 
διαγωνισµών από την Επιτροπή, την Υπεπιτροπή Προσφορών, το Γενικό ∆ιευθυντή και το Βοηθό 
Γενικό ∆ιευθυντή (αναλόγως του ύψους του ποσού του διαγωνισµού), η οποία εφαρµοζόταν µέχρι 
το Σεπτέµβριο 2007.  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση µου για το έτος 2006, η πιο πάνω 
διαδικασία δεν ήταν εντελώς σύµφωνη µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµος αρ. 101(Ι)/2003 που 
αντικαταστάθηκε µε το Νόµο αρ. 12(Ι)/2006 και Κ.∆.Π. 492/2004). 

Στη συνέχεια το Ίδρυµα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 6.9.2007 προέβη στην 
τροποποίηση των διαδικασιών προσφορών καθορίζοντας τα αρµόδια όργανα χειρισµού των 
προσφορών ανάλογα µε το ύψος του ποσού του κάθε διαγωνισµού.  Μετά από την αναµενόµενη 
θέσπιση νέων Κανονισµών για τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 89 του νέου Νόµου, το Ίδρυµα θα πρέπει να αναθεωρήσει και εκσυγχρονίσει τους 
Εσωτερικούς Κανονισµούς του, έτσι που να συνάδουν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ αναµένει τη ψήφιση των νέων 
Κανονισµών (σε σχέση µε τις Προσφορές) για τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους οποίους 
και θα υιοθετήσει αµέσως. 

(β) Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών αναφορικά µε την προκήρυξη διαγωνισµών για την 
ανάθεση συµβάσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Υποβολή καταλόγου συµβάσεων µε συνοπτικές διαδικασίες.  Παρόλο που στο άρθρο 
αρ. 84(3) του Νόµου 12(Ι)/2006 προνοείται ότι κάθε αναθέτουσα αρχή υποβάλλει ανά τρίµηνο, 
στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας, κατάλογο όλων των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µε συνοπτικές διαδικασίες, 
παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυµα έχει υποβάλει ένα κατάλογο στις 19.2.2008 για ολόκληρο το έτος 
2007. 

(ii) Παρακολούθηση και εκτέλεση συµβάσεων. Όπως αναφέρεται και στις Εκθέσεις µου για 
τον έλεγχο του 2005 και 2006, όσον αφορά στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων, 
όπως τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εξοπλισµών, την έκδοση πιστοποιητικών 
παραλαβής, τελικής αποδοχής ή απόρριψης αυτών, στα πλαίσια διασφάλισης των συµφερόντων 
του Ιδρύµατος, φαίνεται ότι αυτή δεν διέπεται από θεσµοθετηµένη διαδικασία ή Εσωτερικούς 
Κανονισµούς. Οι Κανονισµοί Αποθήκης του Ιδρύµατος, οι οποίοι αναφέρονται σε περιορισµένο 
βαθµό στα πιο πάνω και που χρονολογούνται περίπου από το 1960, θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν, ώστε να συνάδουν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι το τηρούµενο Μητρώο Προσφορών δεν ενηµερώνεται σχετικά µε την 
υλοποίηση της κάθε σύµβασης, θέµα που κρίνεται απαραίτητο, τόσο για σκοπούς ελέγχου όσο 
και για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της κάθε σύµβασης. 

Αναφέρεται επίσης ότι έγγραφα/στοιχεία των προσφορών τοποθετούνται άλλα στον φάκελο του 
κεντρικού Αρχείου και άλλα στον φάκελο του αρµοδίου Τµήµατος, χωρίς να υπάρχει 
ολοκληρωµένος φάκελος για κάθε προσφορά.  

(iii) Πρακτικά Επιτροπής Προσφορών.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε δυσκολία ως προς 
τον εντοπισµό των πρακτικών τόσο της Επιτροπής Προσφορών όσο και του Συµβουλίου 
Προσφορών. Τα πιο πάνω πρακτικά, υπογραµµένα από όλα τα µέλη, πρέπει να αρχειοθετούνται 
σε ξεχωριστό φάκελο κατά αύξοντα αριθµό συνεδρίας και αντίγραφό τους να τοποθετείται στο 
σχετικό φάκελο της προσφοράς. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, έχουν δοθεί οδηγίες για 
εκσυγχρονισµό των εσωτερικών κανονισµών ως επίσης και για τήρηση ξεχωριστού φακέλου για 
κάθε προσφορά. 

Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυµα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2007. 

(α) Σύµφωνα µε το άρθρο 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου, όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί µε το Νόµο αρ. 116(Ι)/2003, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προµηθεύει 
στο Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο µηνών από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, τα 
ακόλουθα: 

• Την ετήσια έκθεση που ετοιµάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, σύµφωνα µε τον πιο 
πάνω Νόµο, αναφορικά µε την εκπλήρωση από το Ίδρυµα της αποστολής που του 
ανατίθεται δυνάµει του άρθρου 16Α του ίδιου Νόµου, και  

• αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα κατά το 
προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24Α, και, αν είναι πρακτικά εφικτό, 
µε ειδική αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα, σε σχέση µε κάθε 
πρόγραµµα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραµµάτων, τα οποία εµπίπτουν στην έννοια 
της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(β) Σύµφωνα µε το άρθρο 24Β(3) του πιο πάνω Νόµου, ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει, το 
αργότερο µέχρι τέλος Μαΐου, έκθεση στο Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου και στον Έφορο Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου που 
διενεργήθηκε δυνάµει του πιο πάνω άρθρου, καθώς και η ύπαρξη τυχόν χρηµατοοικονοµικών 
ροών (όπως αυτές εµφαίνονται στους χωριστούς λογαριασµούς που τηρεί το Ίδρυµα δυνάµει του 
εδαφίου (2) του πιο πάνω άρθρου) µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος που συνιστούν 
παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή τέτοιας 
υπηρεσίας.  Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόµου, ο Γενικός Ελεγκτής, στα 
πλαίσια της άσκησης του ετήσιου ελέγχου των λογαριασµών του Ιδρύµατος, ελέγχει κατά πόσο 
οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυµα, χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη 
συνάδει µε τις διατάξεις του άρθρου 24Α, δηλαδή για σκοπούς χρηµατοδότησης της αποστολής 
που του ανατίθεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, και συγκεκριµένα του ορισµού του ως 
παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 

(γ) Αναφορικά µε το έτος 2007, σηµειώνεται ότι µας έχουν σταλθεί από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στις 14.4.2008 η ετήσια έκθεση που ετοίµασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η 
αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα, χωρίς όµως ειδική 
αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα σε σχέση µε κάθε πρόγραµµα 
ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραµµάτων, τα οποία εµπίπτουν στην έννοια της δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(δ) Οι χωριστοί λογαριασµοί του έτους 2007, σχετικά µε την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας και τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω 
Νόµου και στην περίπτωση που ενδείκνυται η υποβολή τους, αυτοί έπρεπε να είχαν υποβληθεί 
από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου στην Υπηρεσία µας για έλεγχο το αργότερο µέχρι 30 
Απριλίου 2008.  Με επιστολές του ηµερ. 18.4.2008 και 28.5.2008 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου 
πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασµούς για το έτος 2007, 
διευκρινίζοντας ότι ο λόγος που δεν προχώρησε στην υποβολή χωριστών λογαριασµών είναι γιατί 
όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στα πλαίσια της παροχής 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για όλες τις δραστηριότητές του, δηλαδή µετάδοση 
διαφηµίσεων, διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιµοποιείται το ίδιο 
προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την παροχή της 
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δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει πρόσθετο κόστος που 
να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να µην αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία. 

(ε) Αποτελέσµατα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2007 µεταξύ των 
δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος που συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας.  Ενόψει της µη τήρησης και υποβολής από το Ίδρυµα ξεχωριστών λογαριασµών και 
της διευκρίνισης του ιδρύµατος µε τις επιστολές του ηµερ. 18.4.2008 και 28.5.2008, ότι όλα τα 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, και ότι για όλες τις δραστηριότητές του, δηλαδή µετάδοση 
διαφηµίσεων, διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιµοποιείται το ίδιο 
προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την παροχή της 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει πρόσθετο κόστος που 
να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να µην αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία, δεν είναι εφικτή η αναφορά στην έκθεσή µου περί της ύπαρξης τυχόν 
χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2007 µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος που 
συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν 
παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(3) του σχετικού 
Νόµου, ούτε και τίθεται θέµα εξακρίβωσης κατά πόσο έχει ακολουθηθεί η τρέχουσα εµπορική 
πρακτική και οι γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές για την τήρησή τους, ούτε ακόµη κατά πόσο 
οι δαπάνες και τα έσοδα κατανεµήθηκαν ορθά µε βάση τις αρχές αναλυτικής λογιστικής, όπως 
προνοείται στο άρθρο 24Β(2)(α-γ) του Νόµου. 

Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2007 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είχε έσοδα από διαφηµίσεις 
και άλλες δραστηριότητες ύψους £4 εκ. και έξοδα £19,6 εκ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η κρατική 
χορηγία που παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα το 2007 ήταν µόνο £15,7 εκ., εξάγεται το συµπέρασµα 
ότι για κάλυψη των εξόδων του το Ίδρυµα χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικές ροές από τα έσοδα 
του από άλλες δραστηριότητες (διαφηµίσεις, άλλες δραστηριότητες). 

(ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα κατά το έτος 2007 
χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει µε την εκπλήρωση της αποστολής του 
ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία.   

• Με τις επιστολές του ιδρύµατος ηµερ. 18.4.2008 και 28.5.2008, διευκρινίζεται ότι όλα τα 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για τις άλλες δραστηριότητες του, δηλαδή 
µετάδοση διαφηµίσεων, διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., 
χρησιµοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι 
αναγκαία για την παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να µη 
προκύπτει πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να µην 
αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

• Στην διευκρινιστική της επιστολή ηµερ. 20.5.2008, σε απάντηση της δικής µας επιστολής 
ηµερ. 5.5.2008, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφέρει ότι, µε βάση τα στοιχεία που είχε 
ενώπιον της, δεν διαπίστωσε να υπήρξαν µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος 
οποιεσδήποτε εµπορικές δραστηριότητες που δεν συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας. 

• Στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος υπάρχει η ένδειξη ότι, για κάλυψη των εξόδων ύψους 
£19,6 εκ. χρησιµοποιείται εκτός από την παραχωρηθείσα κρατική χορηγία  ύψους £15,7 εκ. και 
µέρος των εσόδων του Ιδρύµατος. 
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• Η  Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, τόσο στην ετήσια έκθεση της, όσο και στη διευκρινιστική 
της επιστολή ηµερ. 20.5.2008, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µε βάση τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νοµοθεσία, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, τόσο σε σχέση 
µε την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στις τηλεοπτικές µεταδόσεις, όσο και στις 
ραδιοφωνικές µεταδόσεις, δεν παρέχει µια ισορροπηµένη δέσµη υπηρεσιών.   

Επειδή τόσο στη πιο πάνω έκθεση, όσο και στη διευκρινιστική της επιστολή ηµερ. 20.5.2008, η 
Αρχή δεν αναφέρει κατά πόσο το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου έχει εκπληρώσει την αποστολή του 
ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, πράγµα που είχε νοµική 
υποχρέωση να αναφέρει, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 22Β, του σχετικού Νόµου, η Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως αρµόδια Αρχή, ασκεί ποιοτικό έλεγχο αναφορικά µε την εκπλήρωση 
από το Ίδρυµα της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 
∆ηµοκρατία, δεν είναι δυνατό κατά τη γνώµη µου να εξαχθεί συµπέρασµα κατά πόσο η δηµόσια 
ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα κατά το έτος 2007, χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να συνάδει 
µε την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 
∆ηµοκρατία. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι κατά την άποψη της ∆ιεύθυνσης το ΡΙΚ 
παρέχει ισορροπηµένη δέσµη υπηρεσιών.  Εξάλλου τα έσοδα από διαφηµίσεις µειώνουν κατά 
πολύ την κρατική χορηγία που απαιτείται για να παρέχει το ΡΙΚ την ισορροπηµένη δέσµη 
υπηρεσιών σύµφωνα µε τις σχετικές ποσοστώσεις και ότι οι αποκλίσεις στις ποσοστώσεις που 
έχουν εντοπιστεί είναι αµελητέες. 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.   Το Ίδρυµα, µέχρι και το έτος 2005, συµµετείχε ως «Συνέταιρος» 
(Partner)» σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την 
εµπλοκή άλλων συντονιστικών φορέων, ενώ από το έτος 2006 συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα µε απευθείας εµπλοκή. 

Συγκεκριµένα για τα έτη 2002-2007 το Ίδρυµα έχει συµµετάσχει σε 9 Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
από τα οποία 2 ολοκληρώθηκαν το 2006 και το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε για την πιο πάνω 
περίοδο ανήλθε σε £266.683 από το οποίο £146.134 εισπράχθηκε το έτος 2007. 

Αναφορικά µε τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί 
εντοπισµού, αξιολόγησης, έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους.  Σχετικά, αναφέρονται τα 
πιο κάτω: 

(α) Έργο Leonardo Da Vinci (Reportstage).  Έχει παρατηρηθεί αδυναµία από µέρους του 
συντονιστικού φορέα που εδρεύει στην Αθήνα στην αποπληρωµή της 2ης και 3ης δόσης στους 
εταίρους της κοινοπραξίας, µεταξύ ατών και το ΡΙΚ (συνολικού ποσού €18.722 για το ΡΙΚ), και ως 
εκ τούτου διεξάγεται έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα γραφεία του συντονιστικού φορέα 
στην Αθήνα.  Το Ίδρυµα δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για τις εξελίξεις. 

(β) Έργο XJENZA-TV. Ο εγκριµένος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Προϋπολογισµός, σ΄ ότι 
αφορά στο Ίδρυµα, για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά σε €105.642 και µε ποσοστό 
κοινοτικής συνεισφοράς 79,5% (€83.992). Παρατηρήθηκε ότι στον πιο πάνω Προϋπολογισµό δεν 
συµπεριλήφθηκε επαρκής πρόνοια που να καλύπτει το σύνολο των απαιτούµενων δαπανών, λόγω 
µη ύπαρξης στο ΡΙΚ κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης πριν την ανάληψη έργων 
που αφορούν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι το Ίδρυµα, για την 
υλοποίηση του πιο πάνω έργου θα επωµιστεί πρόσθετη δαπάνη που θα ξεπερνά σε σηµαντικό 
βαθµό την αρχικά υπολογεισθείσα συνεισφορά του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε µεταγενέστερο αναλυτικό Προϋπολογισµό που ετοίµασε το Τµήµα 
Προγραµµάτων Τηλεόρασης στις 15.10.2007, δηλαδή στο στάδιο της υλοποίησης του 
προγράµµατος, προβλέπονται δαπάνες ύψους £84.043 (€143.596), χωρίς όµως να λαµβάνονται 
υπόψη αµοιβές υπαλλήλων του Ιδρύµατος που απασχολούνται για την υλοποίηση του έργου.  
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Ωστόσο ο εγκεκριµένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προϋπολογισµός, όπως αναφέρεται και πιο 
πάνω, ανέρχεται µόνο σε €105.642 περιλαµβανοµένου ποσού ύψους €40.860 που αφορά σε 
αµοιβές υπαλλήλων του Ιδρύµατος. 

(γ) Οι υπηρεσίες της συνεργάτιδας, που απασχολείτο για την ανεύρεση, παρακολούθηση και 
έλεγχο της υλοποίησης των πιο πάνω προγραµµάτων, έχουν τερµατιστεί από 15.1.2007, για να 
αναλάβει καθήκοντα σ΄ άλλο Οργανισµό. Μέχρι σήµερα δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή της. 

(δ) Στον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος δεν εµφανίζονται ξεχωριστά κονδύλια που να αφορούν 
στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

Επειδή µέσω των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προσφέρονται δυνατότητες απορρόφησης 
σηµαντικών κονδυλίων, εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα εξετάσει και υιοθετήσει κατάλληλους 
µηχανισµούς εντοπισµού, αξιολόγησης, έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους.  Εισηγήθηκα 
επίσης τη δηµιουργία σχετικών κονδυλίων στον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τόσο για τα έσοδα 
όσο και για τα έξοδα, µε σχετική αναφορά στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα του Προϋπολογισµού σε 
ποια προγράµµατα αφορούν. 

Επίσης, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της υλοποίησης των πιο πάνω έργων και για 
την αποκόµιση καλύτερης πληροφόρησης και έλεγχό τους, εισηγήθηκα όπως για κάθε έργο 
τηρείται ξεχωριστός φάκελος στον οποίο να καταχωρίζεται το υπογραφέν συµβόλαιο, οι σχετικές 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης, καθώς και όλη η αλληλογραφία που το 
αφορά. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι στον Προϋπολογισµό του ΡΙΚ δεν είναι 
δυνατόν να εµφανίζονται ξεχωριστά κονδύλια που να αφορούν στα έσοδα και δαπάνες 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, επειδή ούτε τα έσοδα ούτε και τα έξοδα είναι γνωστά, αφού µεγάλος 
αριθµός προτάσεων υποβάλλονται στην Ε.Ε., αλλά ένας πολύ µικρός αριθµός προτάσεων 
εγκρίνονται. 

Μέρος Β  

Παγκόσµια διανοµή του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ (Cyprus Sat). Το ∆ιαχειριστικό 
Συµβούλιο που συστάθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ.56.219, ηµερ. 
31.7.2002, για την αναβάθµιση και γεωγραφική επέκταση του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ 
(Cyprus Sat), αποφάσισε, µετά από µελέτη των προτάσεων που υπέβαλαν 6 εταιρείες, για την 
παγκόσµια µετάδοση και διανοµή του δορυφορικού σήµατος για ένα τηλεοπτικό και τρία 
ραδιοφωνικά κανάλια του ΡΙΚ, ότι συγκεκριµένη εταιρεία είχε υποβάλει την πιο συµφέρουσα 
πρόταση για τη συγκεκριµένη υπηρεσία προς τη ∆ηµοκρατία. Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν 
εισήγησης του ∆ιαχειριστικού Συµβουλίου, ενέκρινε στη συνεδρία του ηµερ. 25.1.2006 τη σύναψη 
συµφωνίας, η οποία υπεγράφη µεταξύ ΡΙΚ και εταιρείας στις 5.5.2006. 

Σηµειώνεται ότι οι τιµές των υποβληθεισών προτάσεων κυµαίνονταν για τις πέντε εταιρείες από 
£816.521 µέχρι £1.248.486 ετησίως ενώ η πιο πάνω εταιρεία υπέβαλε πρόταση µε µηδενικό 
κόστος. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεση µου για το έτος 2006, σχετικά µε την πιο πάνω συµφωνία 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Τα ραδιοφωνικά προγράµµατα δεν µεταδίδονται κανονικά στην Ευρώπη σύµφωνα µε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΡΙΚ (e-mail ηµερ. 13 και 16.4.2007), παρόλο που στην 
υπογραφείσα συµφωνία αναφέρονται ρητά. 

(ii) Σύµφωνα µε τον όρο 9(l) της συµφωνίας, η εταιρεία έπρεπε να εγκαταστήσει µέσα σε 60 
µέρες από την υπογραφή της συµφωνίας µε δικό της κόστος µηχανήµατα και εξοπλισµό ανόδου 
του σήµατος από τις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ στο δορυφόρο (uplink equipment) τα οποία θα 
παραχωρηθούν στο ΡΙΚ. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 681

 Επειδή µέχρι τώρα η εταιρεία δεν το έπραξε, χρησιµοποιείται για άνοδο του σήµατος άλλος 
εξοπλισµός που ανήκει σε άλλη εταιρεία. Σύµφωνα µε το Ίδρυµα, σε περίπτωση βλάβης ή 
τεχνικού προβλήµατος δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για αποκατάσταση.  

(iii) Σύµφωνα µε την υπογραφείσα συµφωνία, το σήµα θα λαµβάνεται στην Αυστραλία µέσω 
συνδροµητικής πλατφόρµας αφού καταβάλλεται µηνιαία συνδροµή AUD13,95, ενώ εναλλακτικά 
θα λαµβάνεται δωρεάν από πλατφόρµα που περιλαµβάνει και άλλα ελλαδικά κανάλια. Από 
γραπτά παράπονα τηλεθεατών από την Αυστραλία προς το ΡΙΚ, φαίνεται ότι το σήµα 
προσφέρεται µόνο µε συνδροµή, µάλιστα πολύ µεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στη 
συµφωνία. 

(iv) Στον όρο 9(q) της συµφωνίας προνοείται ότι η εταιρεία θα υποβάλλει µηνιαία έκθεση στο ΡΙΚ 
σχετικά µε την ποιότητα της υπηρεσίας µετάδοσης του σήµατος, ενώ αυτό δεν γίνεται. 

Το Ίδρυµα µε τις επιστολές του ηµερ. 13.8.2007 και 29.10.2007 πληροφόρησε το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων σχετικά µε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται για τη µετάδοση του 
δορυφορικού προγράµµατος εξαιτίας της εταιρείας. 

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε απάντησή του ηµερ.14.11.2007 αναφέρει ότι σχετικά 
µε τα προβλήµατα στη διανοµή του προγράµµατος του ΡΙΚ από την εταιρεία έχει την άποψη ότι ο 
αρµόδιος φορέας για να προβεί σε σχετικές παραστάσεις είναι το Ίδρυµα που υπέγραψε εκ µέρους 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τη συµφωνία µε την πιο πάνω εταιρεία. 

Σχετικά µε τα προβλήµατα των συνεχών διακοπών του δορυφορικού προγράµµατος εξ αιτίας της 
άλλης εταιρείας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ήδη προβεί σε παραστάσεις προς την 
εταιρεία, µε την επιστολή του ηµερ. 14.11.2007, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές 
διευθετήσεις (σε συνεργασία µε το ΡΙΚ) για την απρόσκοπτη δορυφορική µετάδοση του 
προγράµµατος. 

Αναµένεται ότι σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της συµφωνίας το Ίδρυµα θα διεκδικήσει τα 
δικαιώµατα του που απορρέουν από το άρθρο 10.  

Αγωγές εναντίον ∆ιαφηµιστικών Γραφείων για µη εξόφληση των οφειλών τους. 

(α) Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεση µου για το 2006, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας σηµαντικών ποσών που οφείλονται από ορισµένες διαφηµιστικές εταιρείες, αφού, µετά 
την καταχώριση αγωγής εναντίον τους, η επίδοση του κλητηρίου εντάλµατος δεν κατέστη δυνατή, 
λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις αναφέρονται και πάλι στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

Αρ. 
Λογ.  

Οφειλόµενο 
ποσό  Περίοδος οφειλής 

Ηµερ. 
καταχώρησης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής

  £       

4000132  14.889  1.6.2001 –   1.7.2001  6.7.2004  6518/04 

4000048  9.095  1.7.1999 –   1.12.2001  11.6.2004  5593/04 

4000062  80.481  1.10.2000 –   1.10.2001  11.6.2004  5592/04 

 

Το Ίδρυµα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για εντοπισµό των διευθυντών των υπό αναφορά 
εταιρειών, ώστε να καταστεί δυνατή η επίδοση των πιο πάνω ενταλµάτων. 
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(β) Αγωγή αρ. 2946/2001, για £25.241.  Η αγωγή εκδικάστηκε από το 2001 αλλά παραµένει 
µέχρι σήµερα ανεκτέλεστη, µε αποτέλεσµα να εκκρεµεί η είσπραξη του πιο πάνω ποσού. Με 
σηµαντική καθυστέρηση 3 χρόνων εκδόθηκε στις 28.4.2004 ένταλµα κατάσχεσης κινητής 
περιουσίας, το οποίο και επιστράφηκε ανεκτέλεστο, χωρίς µέχρι σήµερα να σηµειωθεί 
οποιαδήποτε εξέλιξη. 

(γ) Αγωγές αρ. 7577/2006, για £68.678 και αρ. 1983/2006 για £3.545.  Η αγωγή αρ. 
7577/2006 δεν έχει ακόµη οριστεί για ακρόαση ενώπιον του ∆ικαστηρίου, ενώ η  αγωγή αρ. 
1983/2006 εκδικάστηκε υπέρ του Ιδρύµατος αλλά δεν µπορεί να προχωρήσει κατάσχεση επειδή η 
εταιρεία έχει διαλυθεί.  Σηµειώνεται ότι η αγωγή αρ. 5594/2004 για £27.298 που ορίστηκε για 
ακρόαση στις 12.9.2007, αναβλήθηκε και ορίστηκε για οδηγίες στις 3.6.2008. 

6.18  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων. Το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων δεν υπέβαλε 
µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις για το 2007.  Τα 
οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν έχουν εξαχθεί από προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων 
του Συµβουλίου για το έτος 2007. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007, παρουσίασαν  
έλλειµµα £1.768.248 (πριν από την κρατική χορηγία) σε σύγκριση µε £1.262.472 για το έτος που  
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.  

Σηµειώνεται ότι, µετά την κρατική χορηγία, παρουσιάζεται, για το 2007, πλεόνασµα ύψους 
£531.752 (£207.912 για το 2006) µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση αποθεµατικού ύψους 
£1.000.621 (£468.869 για το 2006). Ενόψει του ότι σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό του 
Συµβουλίου το οποιοδήποτε έλλειµµα του Προϋπολογισµού καλύπτεται µε κρατική χορηγία, η 
συσσώρευση αποθεµατικού δεν δικαιολογείται. 

(γ) Έσοδα.  Τα έσοδα, περιλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ύψους £2.300.000 
(£1.470.384 το 2006), ανήλθαν  σε £2.527.207, σε σύγκριση  µε £1.676.580 για το έτος που έληξε 
στις  31 ∆εκεµβρίου 2006. Σηµειώνεται ότι στα έσοδα του έτους περιλαµβάνονται αναβαλλόµενα 
έσοδα ύψους £57.069  (£59.708 το 2006), τα οποία αφορούν σε χορηγία από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ύψους £285.000, η οποία καταβλήθηκε το 2004 για 
τη δηµιουργία και ανάπτυξη «Αµπελουργικού Μητρώου» και σε χορηγία από το Υπουργείο 
Οικονοµικών ύψους £2.000, για ενίσχυση του προγράµµατος «Κουµανταρία». Όπως προκύπτει, η 
ικανότητα του Συµβουλίου να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα εξαρτάται από τη 
συνέχιση της οικονοµικής υποστήριξης που παρέχεται από την Κυβέρνηση αφού αποτελεί το 91% 
του συνόλου των εσόδων του. 

(δ) Έξοδα.  Τα έξοδα, περιλαµβανοµένης της πρόβλεψης για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα σε 
σχέση µε προϋπηρεσία ύψους £544.750, ανήλθαν σε £1.995.455, σε σύγκριση µε £1.468.668 για 
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

(ε) Κρατική χορηγία.  Η κρατική χορηγία για το έτος 2007 ανήλθε σε £2.300.000, σε σύγκριση 
µε £1.470.384 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

(στ) Κρατικές επιχορηγήσεις.  Κατά τα ηµερολογιακά έτη 2007 και 2006 η Κυβέρνηση 
κατέβαλε, µέσω του Συµβουλίου, τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: 
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 2007 2006 

 £ £ 

Αποζηµίωση που καταβλήθηκε µε βάση σχέδια 
εκρίζωσης και αναδιάρθρωσης  282.301

 

393.818 

Εξαγορά δικαιωµάτων φύτευσης που προήλθαν από 
συµµετοχή σε σχέδια αναδιάρθρωσης και από 
αναµπέλωση 

--- 

 

27.950 

 282.301 421.768 

Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 
28.6.2006 και από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 3.1.2007 για δαπάνες ύψους £1.749.195. 

Προσωπικό.  Το Συµβούλιο στις 31.12.2007 απασχολούσε 42 µόνιµους υπαλλήλους (29 στις 
31.12.2006) και κανένα έκτακτο (5 στις 31.12.2006).  Το σύνολο των αποδοχών τους, 
περιλαµβανοµένων των συνεισφορών του Συµβουλίου στα διάφορα Ταµεία για το έτος 2007, 
ανήλθε στο ποσό των £957.233 (£880.817 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006), χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων ύψους £544.750. 

6.19 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.   Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 παρουσίασαν 
πλεόνασµα ύψους £604.742, σε σύγκριση µε έλλειµµα £1.645.918  το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £9.409.386, σε σύγκριση µε £7.792.061  το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £1.617.325 ή ποσοστό 20,7%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τελών 
αποχέτευσης κατά 1‰ µέσα στο 2007 και στην αύξηση των τελών χρήσης του συστήµατος 
αποχετεύσεων από 20 σε 24 σεντ για κάθε κυβικό µέτρο νερού.  

(γ) Έξοδα.   Τα έξοδα ανήλθαν σε £6.144.311, σε σύγκριση µε £5.097.756  το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £1.046.555 ή ποσοστό 20,5%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τόκων 
πληρωτέων και των αποσβέσεων, λόγω ολοκλήρωσης των νέων γραφείων του Συµβουλίου.  

(δ) Ταµειακά υπόλοιπα. Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 31.12.2007 και 31.12.2006, 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2007  2006 

 £  £ 

Εµπορικές Τράπεζες 20.074.610 14.140.881 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 8.739 41.046 

Ταµείο 710 5.387 

 20.084.059 14.187.314 

Κατά το 2007 εκταµιεύθηκαν συνολικά £11.683.740 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης και £15.000.000 από τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα, για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και την ασφαλτική επίστρωση των 
δρόµων στους οποίους συµπληρώνεται η   εγκατάσταση του συλλεκτικού συστήµατος. Λόγω 
προβληµάτων που παρουσιάστηκαν  στην ανέγερση του εργοστασίου λυµάτων Βαθιάς Γωνιάς, 
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δεν κατέστη δυνατή η χρησιµοποίηση µέσα στο 2007 σηµαντικού µέρους των  χρηµάτων που 
εκταµιεύθηκαν, µε αποτέλεσµα τα ταµειακά υπόλοιπα στις 31.12.2007 να παρουσιάζονται 
αυξηµένα σε σύγκριση µε το 2006. 

Προσωπικό - Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 33 µόνιµους 
υπαλλήλους, 12 έκτακτους και 27 εργάτες, σε σύγκριση µε 35 µόνιµους υπαλλήλους, 13 έκτακτους 
και 28 εργάτες το 2006.   Οι αποδοχές του προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν στο 
ποσό των £1.832.596, σε σύγκριση £2.021.281 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £188.685 ή 
ποσοστό 9,33%, που οφείλεται κυρίως στη µειωµένη ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων 
και Φιλοδωρηµάτων, η οποία κατά το 2007 ανέρχεται σε £162.000 σε σύγκριση µε £366.422, το 
2006. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.   Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ο ετήσιος Προϋπολογισµός του Συµβουλίου 
καταρτίζεται κατά τέτοια ηµεροµηνία ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή του από 
το Συµβούλιο και την υποβολή του στο Υπουργικό Συµβούλιο  για έγκριση, πριν από την έναρξη 
της χρήσης του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφασή του αρ. 42.094 ηµερ. 18.1.1995, εκχώρησε την εξουσία έγκρισης του  Προϋπολογισµού 
του Συµβουλίου στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τον εγκρίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, οι 
∆ηµόσιοι/Ηµικρατικοί Οργανισµοί οι οποίοι δεν έχουν νοµική υποχρέωση υποβολής των 
Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Οικονοµικών, για απόψεις πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων 
απασχόλησης, µέχρι τη 15η Ιουνίου του προηγούµενου έτους. 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 23.10.2006 και από τον 
Υπουργό Εσωτερικών στις  30.4.2007.  Συνεπώς οι δαπάνες που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία 
αυτή ήταν χωρίς εξουσιοδότηση.  Εισηγήθηκα όπως ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου 
προωθείται και εγκρίνεται έγκαιρα στο µέλλον. 

Με επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών εισηγήθηκα την τροποποίηση του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ούτως ώστε να καθοριστεί συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει τα Συµβούλια Αποχετεύσεων να υποβάλλουν τους 
Προϋπολογισµούς τους στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση και αυτή να δίνεται πριν από την 
έναρξη  του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι συµφωνεί απόλυτα µε την πιο πάνω εισήγησή µου. 

(β) Κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που προϋπολογίστηκαν ήταν 
£32.800.000, σε σύγκριση µε £34.160.950  το 2006 και εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν 
σε £23.771.471, σε σύγκριση µε £16.522.824  το 2006, δηλαδή εκτελέστηκε το 72,5% του 
Προϋπολογισµού (2006 – 48,36%). Ποσό £31.080.000 αφορά στην πρόνοια για το αποχετευτικό 
σύστηµα Μείζονος Λευκωσίας  από την οποία πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες ύψους £22.293.920, 
δηλαδή ποσοστό 71,73% της πρόνοιας. 

Χρεώστες.  Το υπόλοιπο των καθυστερήσεων στις 31.12.2007 ήταν £1.867.055, σε σύγκριση µε 
£1.685.971  στις 31.12.2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £181.084 ή ποσοστό 10,7% που 
οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες χρεώσεις λόγω αύξησης των τελών το  2007. Ποσό £1.112.257 
αφορά οφειλές για τα έτη 1977 µέχρι 2006 και υπέδειξα ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες για είσπραξή τους.  
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Όπως µε πληροφόρησε η Πρόεδρος του Συµβουλίου, κατά το 2008, έχουν ληφθεί δικαστικά µέτρα 
εναντίον πέραν των τετρακοσίων ιδιοκτητών. 

Έργα που εκτελέστηκαν και δεν τέθηκαν σε λειτουργία.    Τα έργα αποχετευτικών συστηµάτων  
υπό εκτέλεση στις 31.12.2007, ανέρχονται σε £56.973.453, σε σύγκριση µε £34.710.510 το 2006.  
Από το ποσό αυτό, ποσό περίπου £25.429.361 (2006 - £22.922.578), αφορά σε έργα τα οποία 
έχουν συµπληρωθεί και παραληφθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, ούτε µπορεί να αρχίσει η 
χρήση τους, λόγω της µη ολοκλήρωσης της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας λυµάτων 
στην Ανθούπολη και Βαθιά Γωνιά και των προβληµάτων δυσοσµίας που προκαλούνται από τη 
λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας λυµάτων Μιας Μηλιάς. 

Όπως µε πληροφόρησε η Πρόεδρος του Συµβουλίου, το εργοστάσιο επεξεργασίας λυµάτων στην 
Ανθούπολη τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2008 ενώ το εργοστάσιο επεξεργασίας λυµάτων 
στη Βαθιά Γωνιά αναµένεται να λειτουργήσει το Σεπτέµβριο του 2009. 

Αύξηση αποχετευτικών τελών για κάλυψη της δαπάνης για ολική ασφαλτική επίστρωση 
των δρόµων που επηρεάζονται από την κατασκευή του αποχετευτικού συστήµατος.  Όπως 
ανέφερα και στις Εκθέσεις µου για τα έτη  2004 µέχρι 2006, το Συµβούλιο αποφάσισε την πλήρη 
ασφαλτόστρωση των δρόµων στις περιοχές όπου συµπληρώνεται το αποχετευτικό σύστηµα, ενώ 
µέχρι το 2003 κάλυπτε µόνο το κόστος για την ασφαλτική επανόρθωση των εκσκαφών. Η ολική 
ασφαλτόστρωση των δρόµων µε έξοδα του Συµβουλίου, χωρίς τη συνεισφορά των οικείων ∆ήµων, 
δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε πρόνοια στον περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο.  Αντίθετα, 
την ευθύνη για τη συντήρηση των δρόµων φέρουν οι ∆ήµοι, σύµφωνα µε το άρθρο 84(ε) των περί 
∆ήµων Νόµων 1985 έως 2005, οι οποίοι για εκτέλεση τέτοιων έργων, λαµβάνουν χορηγία από το 
Κράτος. 

Ωστόσο, το Συµβούλιο συνέχισε την τακτική της πλήρους ασφαλτόστρωσης των δρόµων όπου 
ολοκληρώνονται τα αποχετευτικά έργα, και κατά το 2007 προέβη στην αύξηση των τελών κατά 
0,5‰  από 1.1.2007 για κάλυψη των πιο πάνω εξόδων. Η ολική δαπάνη για την πλήρη 
ασφαλτόστρωση των δρόµων µέχρι τις 31.12.2007 ανήλθε σε £11.123.512. 

Σηµειώνεται ότι από το 1994 τα τέλη επιβάλλονται επί των αξιών των ακινήτων σε τιµές του 1980, 
σύµφωνα µε την επανεκτίµηση του Κτηµατολογίου (µέχρι το 1994 επιβάλλονταν επί των τιµών του 
1920-1926). Το Συµβούλιο δεν προχώρησε σε τροποποίηση του Κανονισµού 32 της Κ.∆.Π. αρ. 
144/73 για µείωση του ανώτατου ορίου επιβολής τελών, µε αποτέλεσµα να έχει τη δυνατότητα 
επιβολής τελών µέχρι 50‰ επί των νέων εκτιµηµένων αξιών, οι οποίες έχουν εκατονταπλασιαστεί 
και σε µία νέα γενική επανεκτίµηση, θα αυξηθούν ακόµα περισσότερο. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου επισήµανε ότι το Συµβούλιο αποτελείται από αιρετά µέλη τα οποία 
εκπροσωπούν τους οικείους ∆ήµους στο Συµβούλιο και όλες οι αποφάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων και αποφάσεων για αυξήσεις τελών, λαµβάνονται µετά από σοβαρή σκέψη 
και προβληµατισµό. 

Με επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών υπέδειξα ότι θα πρέπει να καθοριστούν τόσο οι 
υποχρεώσεις των Συµβουλίων για την παλινόρθωση των επηρεαζόµενων  δρόµων όσο και η 
δυνατότητα αύξησης των αποχετευτικών τελών µέχρι 50‰ επί των νέων εκτιµηµένων αξιών, χωρίς 
τη σχετική έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Αναπαλαίωση και κατασκευή των νέων γραφείων του Συµβουλίου.  Το Μάρτιο του 2005, 
πριν την έναρξη του έργου, το Συµβούλιο µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε την τελευταία 
εκτίµηση, η δαπάνη του έργου υπολογίστηκε σε £2 εκ.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι, 
το Συµβούλιο θα έπρεπε να επανεξετάσει κατά πόσο ήταν προς το συµφέρον του, να προχωρήσει 
στην υλοποίηση αυτού του έργου, αφού το κόστος όπως είχε διαµορφωθεί υπερέβαινε τη δαπάνη 
αγοράς νέων γραφείων.  Το Συµβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι το τελικό κόστος είχε υπολογιστεί 
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µεταξύ £1.300/τ.µ. µέχρι £1.350/τ.µ., ποσό το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν ευνοϊκά συγκρίσιµο µε τις 
τιµές πώλησης γραφείων στο αστικό κέντρο της Λευκωσίας, όπου το αντίστοιχο κόστος ήταν 
περίπου £1.400/τ.µ.   Με την ολοκλήρωση του έργου, το κόστος ανήλθε σε £3.396.675 δηλαδή 
£1.774/τ.µ. Πέραν της αύξησης της δαπάνης, τα γραφεία που κατασκευάστηκαν, λόγω της µορφής 
και της δοµής την οποίαν έχουν, φαίνεται να µην είναι λειτουργικά και µόλις ικανοποιούν τις 
σηµερινές ανάγκες του Συµβουλίου. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι το Συµβούλιο επέλεξε την αναπαλαίωση των 
συγκεκριµένων γραφείων στα πλαίσια της πολιτικής αναβάθµισης και επαναδραστηριοποίησης του 
ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας.  Στην αύξηση του αρχικά προϋπολογιζόµενου κόστους 
συνέβαλε αφενός η ανάδειξη του χώρου όπου εντοπίστηκαν  αρχαιολογικά ευρήµατα κατά την 
κατασκευή του υπογείου και αφετέρου η πολύ κακή ποιότητα της υφιστάµενης στέγης η οποία 
χρειάστηκε να ανακατασκευασθεί όπως επίσης και η ιδιαίτερα διαβρωµένη κατάσταση των 
κατασκευών σκυροδέµατος και η πολυδάπανη ενίσχυσή τους. Η Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, µε 
εξαίρεση το χώρο του υπογείου όπου έχουν απολεσθεί αρκετοί χώροι στάθµευσης λόγω των 
αρχαιοτήτων, το Συµβούλιο έχει την άποψη ότι τα γραφεία που κατασκευάστηκαν είναι λειτουργικά 
και έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες που στο µέλλον θα µειώσουν τις στεγαστικές  ανάγκες του 
Συµβουλίου. 

Χαρτοσήµανση συµβολαίων έργων και συµφωνιών δανείων. 

(α) Κατά το 2007, το Συµβούλιο προέβη σε υπογραφή επτά συµβάσεων εκτέλεσης 
αποχετευτικών έργων συνολικής αξίας £28.842.600, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, τα οποία 
δεν έχουν χαρτοσηµανθεί. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29(θ) του περί Χαρτοσήµων (Τροποποιητικού) Νόµου αρ. 222(Ι)/2002, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003, στην περίπτωση σύµβασης εκτέλεσης 
οικοδοµικού ή τεχνικού έργου, ο εργολήπτης βαρύνεται µε την καταβολή του τέλους χαρτοσήµου.  
Το Συµβούλιο υποχρεούται να εξετάζει κατά πόσο ένα έγγραφο είναι χαρτοσηµασµένο ή όχι και να 
µην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια µέχρι το έγγραφο αυτό να χαρτοσηµανθεί. 

Επίσης, µε βάση την εγκύκλιο επιστολή του Εφόρου Τελών Χαρτοσήµου, αρ. φακ. 13.36.09, ηµερ. 
21.7.2006, τα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί µετά την 1.1.2003, θα πρέπει να αποσταλούν στο 
Γραφείο του Εφόρου για εξέταση πιθανής χαρτοσήµανσής τους, περιλαµβανοµένων και αυτών 
που έχουν λήξει και δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

(β) Το 2004, υπογράφηκαν δύο συµφωνίες δανείων µε δύο τράπεζες του εξωτερικού για 
χρηµατοδότηση της κατασκευής του αποχετευτικού συστήµατος Μείζονος Λευκωσίας. Παρόλο ότι 
στις συµφωνίες δανείων, για €100 εκ. η καθεµιά, υπάρχει σχετική πρόνοια σύµφωνα µε την οποία 
το Συµβούλιο αποδέχεται την υποχρέωση καταβολής των τελών χαρτοσήµων, εντούτοις δεν 
προέβη στη χαρτοσήµανση των εν λόγω συµφωνιών και δεν κατέβαλε τα ανάλογα τέλη 
χαρτοσήµου.  Μετά τη διαπίστωση αυτή από την Υπηρεσία µου, το Συµβούλιο υπέβαλε τις πιο 
πάνω συµφωνίες στο Γραφείο του Εφόρου Χαρτοσήµων, ο οποίος έδωσε συγκεκριµένες οδηγίες 
για το χειρισµό τους.  Η Υπηρεσία µου ζήτησε από τον Έφορο Χαρτοσήµων να πληροφορηθεί τις 
συγκεκριµένες πρόνοιες του περί Χαρτοσήµων Νόµου πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι σχετικές 
οδηγίες. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου έχει την άποψη ότι το Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 42Α  του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου, απαλλάσσεται οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήµων 
καταβλητέων δυνάµει της εκάστοτε ισχύουσας περί χαρτοσήµων νοµοθεσίας. 

Ωστόσο, για τις πιο πάνω περιπτώσεις, µε βάση τον περί Χαρτοσήµων Νόµο,  η υποχρέωση 
χαρτοσήµανσης των συγκεκριµένων εγγράφων βαρύνει τους εργολήπτες και τις τράπεζες και δεν 
µπορεί βάσει συµφωνίας µεταξύ των µερών να µετατεθεί στο Συµβούλιο µε σκοπό να µην 
καταβληθεί. Η εξαίρεση που απολαµβάνει το Συµβούλιο µε βάση τον περί Αποχετευτικών 
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Συστηµάτων Νόµο, καλύπτει περιπτώσεις εγγράφων, που αν δεν υπήρχε η σχετική εξαίρεση, θα 
υποχρεωνόταν το ίδιο να καταβάλει τα σχετικά τέλη χαρτοσήµων. 

Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς 
καταλόγους, η οποία λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, είναι η 
εκτιµηµένη αξία σε τιµές 1.1.1980, µε βάση τη γενική εκτίµηση ή µε βάση την προσωρινή εκτίµηση 
που καθόρισε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 66 και 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 
Νόµου.  ∆εν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για 
επανεκτίµηση όλων των ακινήτων, των οποίων οι αξίες διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά λόγω της 
µεγάλης οικοδοµικής ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και της αναθεώρησης των 
τοπικών σχεδίων και των σχεδίων περιοχών, παράγοντες που έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στις αξίες των ακινήτων. 

Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο µελετήσει, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, την ανάγκη καταγραφής και επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται 
στα όριά του, διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδα του 
Συµβουλίου από τα αποχετευτικά τέλη. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου η οποία διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της µε τα πιο πάνω µε 
ενηµέρωσε ότι σε συνάντηση που είχε µε τον Υπουργό Εσωτερικών τον Απρίλιο του 2008, 
δόθηκαν υποσχέσεις ότι το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας θα προχωρούσε µε την 
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, για τον σκοπό των επανεκτιµήσεων των νέων 
αναπτύξεων αφού είναι σε όλους γνωστό ότι µε τη µη επανεκτίµηση των νέων αναπτύξεων, η 
απώλεια εσόδων είναι τεράστια τόσο για τα Συµβούλια Αποχετεύσεων και τους ∆ήµους όσο και για 
το Κράτος. 

Ενοποίηση των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας και Αποχετεύσεων Λευκωσίας.  Σχετικά µε 
τη διερεύνηση της πιθανότητας ενοποίησης των δύο Συµβουλίων, πληροφορήθηκα ότι έγινε η 
παρουσίαση της τελικής µελέτης και αναµένονται οι εισηγήσεις και απόψεις των Συµβουλίων µε 
σκοπό την υποβολή ολοκληρωµένης πρότασης προς τον Υπουργό Εσωτερικών για λήψη 
πολιτικής απόφασης. 

Μέρος Β 

Παραχώρηση προσαυξήσεων.  Σε υπάλληλο του Συµβουλίου παραχωρήθηκαν κατά το 2006, 3 
προσαυξήσεις «ως επιβράβευση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει καθώς και για τον 
άψογο τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων της». Παρόλο που συµφωνώ µε τη χρησιµότητα 
ύπαρξης κινήτρων για επιβράβευση υπαλλήλων, ωστόσο υπέδειξα ότι δεν υπάρχει πρόνοια στους 
Κανονισµούς του Συµβουλίου που να παρέχει τέτοια ευχέρεια στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Σηµειώνεται ότι σε προηγούµενη µου Έκθεση αναφέρθηκα σε παρόµοια άλλη περίπτωση για την 
οποία παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο 8 προσαυξήσεις και επεξήγησα τους λόγους για τους 
οποίους η παραχώρηση αυτή ήταν παράνοµη.  Ανέφερα ότι στη συνέχεια, µε βάση απόφαση του 
δικαστηρίου, ακυρώθηκε η απόφαση του Συµβουλίου.  Παρά και το προηγούµενο παράδειγµα το 
Συµβούλιο προέβη και πάλι σε τέτοια ενέργεια. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι η παραχώρηση των τριών προσαυξήσεων στην 
συγκεκριµένη υπάλληλο, πέραν της επιβράβευσης της συνεχούς προσπάθειάς της έγινε και για το 
γεγονός ότι µέσα στα πλαίσια της συνοµολόγησης της σύµβασης που διέπει τους όρους εργασίας 
των υπαλλήλων για την περίοδο 1.1.1999 µέχρι 31.12.2004, η οποία επεκτεινόταν µέχρι 
31.12.2007, η εν λόγω υπάλληλος δεν έτυχε οποιουδήποτε ωφελήµατος σε αντίθεση µε τους 
πλείστους των υπαλλήλων οι οποίοι έτυχαν προαγωγής ή αναβάθµισης. 
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Καταβολή φιλοδωρήµατος έναντι αδειών ανάπαυσης. Στο ∆ιευθυντή Έργου (Αποχετευτικό 
Σύστηµα Μείζονος Λευκωσίας) καταβλήθηκε κατά το 2006 ποσό £2.000 για άδειες ανάπαυσης 
που θεωρήθηκε ότι δικαιούται για τα έτη 2002-2006 και δεν έκαµε χρήση.  Υπέδειξα ότι στο 
συµβόλαιο µίσθωσης των υπηρεσιών του δεν υπάρχει πρόνοια για παραχώρηση άδειας 
ανάπαυσης.  Αντίθετα αναφέρεται ότι θα καταβάλλει τις αναγκαίες εισφορές στα διάφορα Ταµεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιαδήποτε άλλα Ταµεία, προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόµενο 
άτοµο. 

Ανέφερα ότι παρά την πιο πάνω επισήµανσή µου προς το Συµβούλιο δεν λήφθηκαν διορθωτικά 
µέτρα. 

Μηχανογράφηση. Το Συµβούλιο εργοδοτεί ένα Λειτουργό  Μηχανογράφησης, ο οποίος έχει 
ετοιµάσει όλα τα προγράµµατα που λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Συµβουλίου.  Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης των διαφόρων προγραµµάτων δεν υπάρχουν και 
ούτε άλλος υπάλληλος µπορεί να διαχειριστεί την πιο πάνω εργασία. 

Ενόψει της επέκτασης των εργασιών του Συµβουλίου  και της µελετούµενης συγχώνευσης µε το 
Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, εισηγήθηκα να µελετηθεί το ενδεχόµενο αντικατάστασης  
του συστήµατος µε άλλα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα που προσφέρουν πολλαπλές και 
αξιόλογες δυνατότητες.  Η Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ήδη έχει περιληφθεί 
πρόνοια για αντικατάσταση του συστήµατος στον Προϋπολογισµό για το 2008. 

Συµβόλαια GN3, GN4, GN10 για ασφαλτικές εργασίες.  Τον Οκτώβριο 2006, δόθηκαν από την 
Υπηρεσία µου στο επιβλέπον προσωπικό του Συµβουλίου, εισηγήσεις για ενέργειες/µεθόδους 
ελέγχου των εργασιών για υποβοήθηση του έργου τους. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούσαν: 

(i) Στον έλεγχο της διαδικασίας προµήθειας του ασφαλτικού σκυροδέµατος από τον εργολάβο. 

(ii) Στον έλεγχο της ποιότητας του ασφαλτικού σκυροδέµατος, και 

(iii) στον έλεγχο της ποσότητας ασφαλτικού σκυροδέµατος που προµήθευε ο εργολάβος. 

Από τον έλεγχο που έγινε τον Ιανουάριο του 2008 στα πιο πάνω έργα, διαπιστώθηκε ότι ενώ 
διεξάγεται προσπάθεια εφαρµογής των πιο πάνω εισηγήσεων µας, παρατηρούνται ορισµένες 
αδυναµίες.  Συγκεκριµένα: 

(α) ∆εν γίνεται δειγµατοληπτική επιβεβαίωση σε ανεξάρτητο ζυγιστικό σταθµό των στοιχείων 
που αναγράφονται στα ∆ελτία Μεταφοράς του Προµηθευτή του ασφαλτικού υλικού. 

(β) ∆εν γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος για την ποιότητα των αδρανών που χρησιµοποιούνται. 
Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι δεν ελέγχεται κατά πόσο προστίθεται υδράσβεστος στο ασφαλτικό 
σκυρόδεµα, όπως προνοείται στο συµβόλαιο. Η χρήση της υδρασβέστου είναι καθοριστικής 
σηµασίας, αφού επηρεάζει άµεσα την ποιότητα, αλλά και την αντοχή στο χρόνο του ασφαλτικού 
σκυροδέµατος. Εξέφρασα την άποψη ότι απαιτείται όπως, κάθε φορτίο ασφάλτου συνοδεύεται από 
απόδειξη αγοράς της υδρασβέστου, η οποία αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από το Μηχανικό 
επιστρέφεται στον εργολάβο, ενώ ο Μηχανικός τηρεί αντίγραφο της απόδειξης. 

(γ) Όλα τα εργαστηριακά αποτελέσµατα που ελέγχθηκαν και στα τρία συµβόλαια, ικανοποιούν 
πλήρως τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, γεγονός που εγείρει ερωτηµατικά ως προς την 
αξιοπιστία τους. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονταν στο εργαστήριο του 
εργολάβου από δικό του προσωπικό, στην παρουσία Τεχνικού του Συµβουλίου, υπέδειξα ότι 
επιβάλλεται όπως σε τακτά χρονικά διαστήµατα, γίνεται επαλήθευση των αποτελεσµάτων από 
ανεξάρτητο εργαστήριο. 

(δ) ∆εν διασφαλίστηκε ότι τα προϊόντα από την αφαίρεση του υφιστάµενου ασφαλτικού τάπητα 
(φρεζάρισµα) δεν επαναχρησιµοποιούνται από τους εργολάβους στην παραγωγή ασφάλτου. 
Υπέδειξα ότι σύµφωνα µε την πρακτική που εφαρµόζεται από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, η 
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επίβλεψη υποδεικνύει (ή συµφωνείται µε τον εργολάβο) συγκεκριµένο χώρο εναπόθεσης των 
προϊόντων του φρεζαρίσµατος και απλώς ελέγχεται ότι η ποσότητα αυτή είναι εκείνη που 
αφαιρέθηκε. 

Πέραν των πιο πάνω στο συµβόλαιο GN10, παρατηρήθηκε ότι η ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη (tack coat) που προηγείται της διάστρωσης του ασφαλτικού τάπητα δεν ήταν επαρκής 
ούτε σε ποσότητα ούτε και κάλυπτε ολόκληρη την έκταση της επιφάνειας του υποστρώµατος. 
Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις, σε σηµεία επαφής του ρείθρου µε τον 
ασφαλτικό τάπητα, καθώς και γύρω από τα φρεάτια αποχέτευσης, δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητική 
συµπίεση, µε αποτέλεσµα το ασφαλτικό σκυρόδεµα να αποκολλάται εύκολα. 

Έχοντας υπόψη, ότι µε την κατασκευή του αποχετευτικού συστήµατος, θα ασφαλτοστρωθούν οι 
περισσότεροι δρόµοι της ευρύτερης Λευκωσίας, έναντι δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, ανέφερα ότι 
θεωρώ πολύ σηµαντική την τήρηση των προδιαγραφών και όρων των συµβάσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται ο αναµενόµενος κύκλος ζωής του ασφαλτικού τάπητα. 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις και υποδείξεις µου έχουν 
υιοθετηθεί µε στόχο την ποιοτική βελτίωση των εκτελούµενων εργασιών. 

6.20 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν, πριν από τις 
συναλλαγµατικές διαφορές, πλεόνασµα £4.174.146, σε σύγκριση µε £3.938.171 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £10.493.448, σε σύγκριση µε £9.388.594 το 2006.  
Σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £1.104.854 ή ποσοστό 11,8%, που οφείλεται βασικά στην αύξηση των 
τελών αποχέτευσης και χρήσης του συστήµατος, στους εισπρακτέους τόκους και στην ανάκτηση 
εξόδων από την κυβέρνηση. 

(γ) Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £6.319.302, σε σύγκριση µε £5.450.423  το 2006, σηµειώθηκε 
δηλαδή αύξηση £868.879 ή ποσοστό 15,9%, που οφείλεται βασικά στην αύξηση των εξόδων 
λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και στην αύξηση των 
αποσβέσεων λόγω κεφαλαιοποίησης των κατασκευαστικών κόστων για έργα της Α και Β Φάσης. 

Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε στις  31.12.2007, 34  µόνιµους  υπαλλήλους, 6 
έκτακτους και 16 τακτικούς εργάτες, σε σύγκριση µε 38 µόνιµους, 6 έκτακτους και 16 εργάτες το 
2006.  Το σύνολο των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, ανήλθε 
στο ποσό των £1.392.818, σε σύγκριση µε £1.319.444 το 2006, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 
£73.374 ή ποσοστό 5,56%. 

Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωρίες ανήλθε σε £70.934, σε σύγκριση µε  £63.061 το 2006.  
Ποσό £34.629 αφορά σε υπερωρίες του µόνιµου υπαλληλικού προσωπικού για το έτος 2007, σε 
σύγκριση µε £26.557 το 2006. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ο ετήσιος Προϋπολογισµός του Συµβουλίου 
καταρτίζεται κατά τέτοια ηµεροµηνία ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή του από 
το Συµβούλιο και την υποβολή του στο Υπουργικό Συµβούλιο  για έγκριση, πριν από την έναρξη 
της χρήσης του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφασή του αρ. 42.094 ηµερ. 18.1.1995, εκχώρησε την εξουσία έγκρισης του  Προϋπολογισµού 
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του Συµβουλίου στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τον εγκρίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

Σύµφωνα  µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, οι 
∆ηµόσιοι/Ηµικρατικοί Οργανισµοί οι οποίοι δεν έχουν τη νοµική υποχρέωση υποβολής των 
Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Οικονοµικών, για απόψεις πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων 
απασχόλησης, µέχρι τη 15η  Ιουνίου του προηγούµενου έτους. 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 27.9.2006 και υποβλήθηκε 
έγκαιρα στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση στις 28.9.2006.  Ο Υπουργός Εσωτερικών τον 
ενέκρινε τελικά στις 10.5.2007, µε εξαίρεση τα θέµατα προσωπικού. Συνεπώς οι δαπάνες που 
έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή ήταν χωρίς εξουσιοδότηση. 

Αναφορικά µε το θέµα, µε επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών εισηγήθηκα επίσης την 
τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ούτως ώστε να καθοριστεί 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει τα Συµβούλια Αποχετεύσεων να υποβάλλουν 
τους Προϋπολογισµούς τους στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση και  αυτή να δίνεται πριν από 
την έναρξη  του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Όπως πληροφορήθηκα και το 
Συµβούλιο εισηγήθηκε ανάλογη τροποποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

(β) Κεφαλαιουχικές δαπάνες.   Η πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2007  για Κεφαλαιουχικές 
∆απάνες ήταν  £11.359.500, σε σύγκριση µε £5.074.000 το 2006. Οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν σε £9.702.632, ή ποσοστό 85,4% του Προϋπολογισµού σε 
σύγκριση µε £2.624.679 ή ποσοστό  51,7% το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή σηµαντική βελτίωση 
στην υλοποίησή του. 

Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες αποχετευτικών τελών.  Τα οφειλόµενα αποχετευτικά τέλη ανέρχονταν στις 
31.12.2007 σε £3.763.164, σε σύγκριση µε £3.813.763 το 2006.  Ποσό £2.573.193 αφορά 
καθυστερηµένες οφειλές της περιόδου 1991-2006. Ο καθορισµός συγκεκριµένου λειτουργού για 
παρακολούθηση των οφειλών αποτελεί θετικό βήµα. Ωστόσο, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
ορισµένες περιπτώσεις οφειλών για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές ενώ έχουν εκδικαστεί και 
εκδόθηκε απόφαση δικαστηρίου για καταβολή των οφειλόµενων ποσών πλέον τόκοι, δεν έχει 
καταβληθεί κανένα ποσό. Υπέδειξα την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών είσπραξης των 
καθυστερηµένων τελών, ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν καταδικαστικές δικαστικές 
αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι το Συµβούλιο προχωρεί και σε περαιτέρω δικαστικά 
µέτρα όπως αίτηση για εκποίηση κινητής περιουσίας, διαδικασία η οποία, όπως ανέφερε, είναι 
χρονοβόρα και τις περισσότερες φορές δεν έχει αποτέλεσµα. Ακολούθως το Συµβούλιο καταχωρεί 
αιτήσεις έρευνας για καταβολή του χρέους µε µηνιαίες δόσεις.  Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχουν 
δικλίδες ασφαλείας για διαφύλαξη των δικαιωµάτων του Συµβουλίου όπως για παράδειγµα η 
άρνηση µεταβίβασης του ακινήτου από το Κτηµατολόγιο πριν την εξόφληση των οφειλοµένων 
τελών, πλέον  επιβαρύνσεις, τόκους και δικηγορικά έξοδα.  Πέραν των πιο πάνω, ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου ανέφερε ότι το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τόσο την κοινωνική πτυχή του θέµατος όσο 
και την αποτελεσµατικότητα των δικαστικών µέτρων στην είσπραξη µικρών ποσών. 

(β) Χρεώστες τελών χρήσης.    Το συνολικό ποσό των οφειλόµενων τελών χρήσης στις 
31.12.2007, ανέρχεται σε £441.721. Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην καταβολή των 
τελών χρήσης που εισπράττονται  από το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα, το υπόλοιπο των 
οποίων στις 31.12.2007 ανέρχεται σε £169.841. Το Συµβούλιο σύναψε σχετική συµφωνία  µε το 
Κοινοτικό Συµβούλιο για είσπραξη των τελών χρήσης και την καταβολή τους στο Συµβούλιο εντός 
15 ηµερών από την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ποσό που οφειλόταν από το Κοινοτικό 
Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα στις 31.12.2007, εισπράχθηκε τελικά στις 3.4.2008 και 11.6.2008.  

Τέλη απόρριψης υγρών αποβλήτων. Στο άρθρο 34 του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων 
Νόµου, καθορίζονται οι ουσίες, τα υλικά ή απορριµµατικά υγρά τα οποία απαγορεύεται να 
διοχετεύονται στους δηµόσιους υπονόµους καθώς και οι ανάλογες ποινές για τους παραβάτες. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Νόµου, το Συµβούλιο δύναται, κατόπιν ειδικής συµφωνίας ή 
διευθέτησης µε βιοµηχανικές εταιρείες, να αποδέχεται την απόρριψη στους δηµόσιους υπονόµους 
βιοµηχανικών αποβλήτων πέραν των επιτρεπτών ορίων, µε την καταβολή πρόσθετων τελών για 
κάλυψη των δαπανών χειρισµού και επεξεργασίας των λυµάτων αυτών. Παρατηρήθηκε ωστόσο 
ότι παρά τη σηµαντική εργασία ελέγχου που διενεργεί το Συµβούλιο, αρκετές βιοµηχανίες 
διοχετεύουν στο αποχετευτικό σύστηµα βιοµηχανικά απόβλητα πέραν των επιτρεπτών ορίων, 
καταβάλλοντας µεν αυξηµένα τέλη, χωρίς όµως να προωθείται η λήψη νοµικών µέτρων εναντίον 
τους σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Νόµου, γεγονός που κατά τη γνώµη µου,  θα αποτελούσε 
αποτρεπτικό µέτρο για τερµατισµό/επανάληψη της πιο πάνω παρατυπίας. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο είναι πολύ προσεκτικό στη λήψη 
νοµικών µέτρων για το θέµα αυτό ενώ προσπαθεί να εξασφαλίζει τη συνεργασία των 
εµπλεκοµένων µε στόχο την ανάκτηση των πρόσθετων κόστων επεξεργασίας. 

Εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήµατος λυµάτων κατά τη χορήγηση άδειας 
διαίρεσης γης.  Με βάση τον περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικό) Νόµο του 
2000, (Ν57(Ι)/2000), κατά τη χορήγηση άδειας δυνάµει του άρθρου 3 του Νόµου, η αρµόδια αρχή 
έχει εξουσία, να επιβάλει όρους σχετικά µε τη διάνοιξη ή κατασκευή οδού και σχετικά µε τη 
διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδοµικούς σκοπούς, ως προς την εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήµατος λυµάτων, όπως 
προβλέπεται από τους περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµους και Κανονισµούς και σύµφωνα µε 
τους όρους της αρµόδιας αρχής. 

Το Συµβούλιο, για να µπορεί µε βάση τον πιο πάνω Νόµο, να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες ακίνητης 
ιδιοκτησίας που αναπτύσσουν οικιστικά τα κτήµατά τους την υποχρέωση να κατασκευάζουν και τα 
συστήµατα αποχέτευσης λυµάτων, σύµφωνα µε όρους που θέτει το Συµβούλιο ετοίµασε το 2002 
σχετικούς Κανονισµούς τους οποίους υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών για  προώθηση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, για εξέταση του θέµατος, ζήτησε και τις 
απόψεις των άλλων Συµβουλίων Αποχετεύσεων. Τελικά, το Φεβρουάριο του 2008, το Υπουργείο 
Εσωτερικών υπέδειξε ότι πριν τη θέσπιση σχετικών Κανονισµών  επιβάλλεται πρώτα η 
τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου, µε σκοπό τη νοµική κατοχύρωση της 
υποχρέωσης των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας να εγκαταστήσουν οχετό αποχέτευσης λυµάτων 
σε ακίνητη ιδιοκτησία όπου δεν υπάρχει οικοδοµή. Για το σκοπό αυτό, ζήτησε όπως σε 
συνεννόηση µε τα υπόλοιπα Συµβούλια Αποχετεύσεων, υποβληθεί προσχέδιο νοµοσχεδίου και 
σχετικό τροποποιηµένο κείµενο Κανονισµών, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω καθυστέρηση στην 
προώθηση θέσπισης των αναγκαίων Κανονισµών. 

Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαχωρισµών οικοπέδων και αναπτύξεων γης.  ∆εν 
τηρείται µητρώο παρακολούθησης των υποθέσεων διαχωρισµών οικοπέδων και αναπτύξεων γης. 
Σύµφωνα µε εσωτερική εγκύκλιο του Συµβουλίου, θα πρέπει να τηρείται λεπτοµερές µητρώο στο 
οποίο να φαίνονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις για τις οποίες το Συµβούλιο θα διεκδικήσει 
µελλοντικά από τους ιδιοκτήτες των εφαπτόµενων ακινήτων, το ήµισυ του κόστους του έργου 
κατασκευής και τοποθέτησης του δηµόσιου υπονόµου σε περιπτώσεις διαχωρισµών οικοπέδων 
και αναπτύξεων γης και ξεχωριστά οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν θα διεκδικηθεί µέρος του 
κόστους. Το µητρώο είναι απαραίτητο τόσο για παρακολούθηση της είσπραξης των πόσων που 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 692

εκκρεµούν όσο και για σκοπούς λογιστικής µεταχείρισης και καταχώρισης του αποχετευτικού 
συστήµατος στα βιβλία και µητρώα του Συµβουλίου. Όπως µου αναφέρθηκε, το αποχετευτικό 
σύστηµα το οποίο κατασκευάστηκε µέχρι σήµερα από ιδιώτες και δεν έχει καταχωριστεί στα βιβλία 
ή µητρώα του Συµβουλίου, ανέρχεται σε περίπου £5 εκ.. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι τώρα έχει συµπληρωθεί  το πιο πάνω µητρώο. 

Χαρτοσήµανση συµβολαίων έργων και συµφωνιών δανείων. 

(α) Όπως ανέφερα στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, διάφορα συµβόλαια που υπογράφηκαν 
µεταξύ του Συµβουλίου και προσφοροδοτών, δεν ήταν χαρτοσηµασµένα σύµφωνα µε το άρθρο 
29(θ) του περί Χαρτοσήµων (Τροποποιητικού) Νόµου αρ. 222(Ι)/2002. Το Συµβούλιο έχει 
υποχρέωση να εξετάζει κατά πόσο ένα έγγραφο είναι χαρτοσηµασµένο ή όχι και να µην προβαίνει 
σε οποιαδήποτε ενέργεια µέχρι το έγγραφο αυτό να χαρτοσηµανθεί.  Υπέδειξα ότι µε βάση 
εγκύκλιο επιστολή του Εφόρου Τελών Χαρτοσήµου, τα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί µετά την 
1.1.2003, θα έπρεπε να αποσταλούν στο Γραφείο του Εφόρου για εξέταση πιθανής 
χαρτοσήµανσής τους, περιλαµβανοµένων και αυτών που έχουν λήξει και δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
Όπως πληροφορήθηκα, το Συµβούλιο επικοινώνησε µε τον Έφορο Χαρτοσήµων, αναφέροντας ότι 
ενόψει του όγκου των εγγράφων, αυτά είναι διαθέσιµα για εξέταση στο Συµβούλιο. 

(β) Το Συµβούλιο υπέγραψε στις 20.10.2006, νέα συµφωνία δανείου µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την επέκταση του αποχετευτικού συστήµατος Λεµεσού – Αµαθούντας 
ύψους €100 εκ., η οποία δεν έχει χαρτοσηµανθεί.  Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του περί Χαρτοσήµων 
Νόµου του 1963, η χαρτοσήµανση της συµφωνίας δανείου βαραίνει τον εκδότη. Ωστόσο, στη 
συµφωνία που υπογράφηκε, συµπεριλήφθηκε όρος, ο οποίος µεταθέτει την υποχρέωση 
χαρτοσήµανσης της συµφωνίας από την τράπεζα, στο Συµβούλιο.  

Το Συµβούλιο δεν προχώρησε στη χαρτοσήµανση της συµφωνίας επικαλούµενο την εξαίρεση που 
απολαµβάνει µε βάση το άρθρο 42Α του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου. Υπέδειξα ότι το 
σχετικό άρθρο του Νόµου, καλύπτει περιπτώσεις εγγράφων, που αν δεν υπήρχε η εξαίρεση, θα 
υποχρεωνόταν το Συµβούλιο να καταβάλει τα ανάλογα τέλη χαρτοσήµων. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο προχώρησε στη λήψη δύο 
νοµικών γνωµατεύσεων καθώς και στη λήψη γνωµάτευσης από τον ΄Εφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων, οι οποίες τον Ιούλιο του 2008 τέθηκαν ενώπιον του Εφόρου Τελών Χαρτοσήµων και 
αναµένεται η λήψη της απόφασής του.  

Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς 
καταλόγους, η οποία λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, είναι η 
εκτιµηµένη αξία σε τιµές 1.1.1980, µε βάση τη γενική εκτίµηση ή µε βάση την προσωρινή εκτίµηση 
που καθόρισε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 66 και 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 
Νόµου.  ∆εν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για 
επανεκτίµηση όλων των ακινήτων, των οποίων οι αξίες διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά λόγω της 
µεγάλης οικοδοµικής ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και της αναθεώρησης των 
τοπικών σχεδίων και των σχεδίων περιοχών, παράγοντες που έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στις αξίες των ακινήτων µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών εσόδων από τέλη, για το 
Συµβούλιο. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, το Συµβούλιο εκτιµώντας τη σηµαντικότητα 
του θέµατος επιδιώκει την άµεση επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας όµως το θέµα δεν 
φαίνεται να προωθείται από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, κυρίως λόγω φόρτου 
εργασίας ή/και έλλειψης προσωπικού.  Με ενηµέρωσε επίσης ότι σε σύσκεψη µε τον Υπουργό 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 693

Εσωτερικών όλων των εµπλεκοµένων µερών, το Μάρτιο του 2008, λήφθηκαν αποφάσεις και 
δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό, αναφορικά µε την προώθηση του θέµατος από το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, οι οποίες όµως ακόµα δεν υλοποιήθηκαν. 

 

6.21 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Μέρος Α 

Λειτουργία και έλεγχος Συµβουλίου.  ´Oλο το πάγιο ενεργητικό, αρχικού κόστους £880.516, 
βρίσκεται στην Αµµόχωστο από το 1974, περιοχή που είναι κάτω από τον έλεγχο των τουρκικών 
δυνάµεων εισβολής, και εποµένως δεν µπορώ να εκφέρω γνώµη σχετικά µε την ύπαρξη ή αξία 
του. 

Το Συµβούλιο, λόγω της τουρκικής κατοχής της Αµµοχώστου, υπολειτουργεί.  Μέχρι το έτος 2000 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου οι οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου και διεξήχθη ο 
νενοµισµένος έλεγχος, ενώ για τα έτη 2001 µέχρι 2007 δεν υποβλήθηκαν οικονοµικές καταστάσεις, 
µε αποτέλεσµα να µη διεξαχθεί ο έλεγχος. 

6.22 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το  2007 παρουσίασαν πλεόνασµα 
£1.375.886, σε σύγκριση µε £1.073.887 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £4.827.149, σε σύγκριση µε £4.446.756  το 2006, 
σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £380.393 ή ποσοστό 8,55%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
ποσών που ανακτήθηκαν από την Κυβέρνηση για τα έξοδα οµβρίων και τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £3.451.263, σε σύγκριση µε £3.372.869  το 2006, σηµειώθηκε 
δηλαδή αύξηση £78.394 ή ποσοστό 2,3%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων 
λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος. 

Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 19 µόνιµους υπαλλήλους και 15 ωροµίσθιους, σε 
σύγκριση µε 20 µόνιµους υπαλλήλους και 16 ωροµίσθιους το 2006.  Το σύνολο των αποδοχών, 
περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, ανήλθε σε £873.505, σε σύγκριση µε 
£746.435 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £127.070 ή ποσοστό 17%, που οφείλεται κυρίως 
στην καταβολή του 40% των απολαβών του Μηχανικού Αποχετεύσεων για την περίοδο 
διαθεσιµότητάς του  από το Μάιο του 2003 µέχρι το Μάιο του 2007, στην αύξηση των υπερωριών 
και επιδοµάτων ευθύνης του προσωπικού και στην πληρωµή των αναδροµικών στο εργατικό 
προσωπικό λόγω παραχώρησης γενικής αύξησης µισθών από 1.1.2006. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ο ετήσιος Προϋπολογισµός του Συµβουλίου 
καταρτίζεται κατά τέτοια ηµεροµηνία, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή του από 
το Συµβούλιο και την υποβολή του στο Υπουργικό Συµβούλιο  για έγκριση, πριν από την έναρξη 
του οικονοµικού έτους  στο  οποίο αναφέρεται.  Το  Υπουργικό Συµβούλιο, µε την  απόφασή  του 
αρ. 42.094 και ηµερ. 18.1.1995, εκχώρησε την εξουσία έγκρισης του Προϋπολογισµού του 
Συµβουλίου στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τον εγκρίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Οικονοµικών. 
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Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, οι 
∆ηµόσιοι/Ηµικρατικοί Οργανισµοί, οι οποίοι δεν έχουν νοµική  υποχρέωση υποβολής των 
Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Οικονοµικών, για απόψεις πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων 
απασχόλησης, µέχρι τη 15η  Ιουνίου του προηγούµενου έτους. 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 5.10.2006, και από τον 
Υπουργό Εσωτερικών στις 15.5.2007, µε εξαίρεση τα θέµατα προσωπικού. Συνεπώς οι δαπάνες 
που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή ήταν χωρίς εξουσιοδότηση. Εισηγήθηκα όπως ο 
Προϋπολογισµός του Συµβουλίου προωθείται και εγκρίνεται έγκαιρα στο µέλλον. 

Αναφορικά µε το θέµα, µε επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών εισηγήθηκα επίσης  την 
τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ούτως ώστε να καθοριστεί 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει τα Συµβούλια Αποχετεύσεων να υποβάλλουν 
τους Προϋπολογισµούς τους στον Υπουργό Εσωτερικών για τελική έγκριση, ώστε  αυτή να δίνεται 
πάντοτε πριν από την έναρξη  του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. 

(β) Κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Η πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2007  για Κεφαλαιουχικές 
∆απάνες ήταν  £4.229.450, σε σύγκριση µε £3.653.450 το 2006.  Οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν σε £545.129, δηλαδή ποσοστό 12,89% του Προϋπολογισµού, σε 
σύγκριση µε £1.566.534 ή ποσοστό  42,88% το 2006.  Ποσό £4.093.500, αφορά στην πρόνοια για 
το Σύστηµα Αποχετεύσεων, για το οποίο πραγµατοποιήθηκαν έργα ύψους £492.582, ποσοστό  
12,03% της πρόνοιας. 

Υπέδειξα ότι ο Προϋπολογισµός θα πρέπει να ετοιµάζεται πάνω σε πιο ορθολογιστική και 
ρεαλιστική βάση, ώστε να συµβαδίζει, κατά το δυνατόν, µε τη δυνατότητα εκτέλεσής του. 

Χρεώστες.  Το υπόλοιπο των καθυστερηµένων τελών στις 31.12.2007 ήταν £926.258, σε 
σύγκριση µε £1.004.508 στις 31.12.2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £78.250 ή ποσοστό 7,78%. 

Ποσό £848.007 αφορά καθυστερηµένες οφειλές της περιόδου 1992-2006. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι ορισµένες περιπτώσεις οφειλών για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές, ενώ έχουν 
εκδικαστεί και εκδόθηκε απόφαση δικαστηρίου για καταβολή των οφειλόµενων ποσών πλέον τόκοι, 
δεν έχει καταβληθεί για εξόφλησή τους κανένα ποσό. Σε άλλες περιπτώσεις, εκδόθηκαν 
διατάγµατα κατάσχεσης κινητής περιουσίας τα οποία παραµένουν ανεκτέλεστα, λόγω έλλειψης 
κινητής περιουσίας, ενώ αρκετές άλλες περιπτώσεις, έχουν εξαιρεθεί από τη λήψη περαιτέρω 
νοµικών µέτρων λόγω πτώχευσης ή θανάτου του οφειλέτη. Υπέδειξα την ανάγκη εντατικοποίησης 
των προσπαθειών για έγκαιρη είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών. 

Θέµατα προσωπικού. 

(α) Αναδιάρθρωση µισθολογίου.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, το 
Συµβούλιο αποφάσισε την αναδιάρθρωση του µισθολογίου του υπαλληλικού προσωπικού 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου Νόµου 
Ν.50(Ι)/2005 και την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 59.097, ηµερ. 10.12.2003. Ωστόσο 
κατά την εφαρµογή των νέων µισθοδοτικών κλιµάκων, έχει ενσωµατωθεί στις παλαιές µισθοδοτικές 
κλίµακες κατώτατο όριο γενικών αυξήσεων £915,25 το χρόνο, το οποίο ίσχυε για το Συµβούλιο, 
αντί £738 που προνοεί ο πιο πάνω Nόµος.  Τούτο έχει ως αποτέλεσµα οι µισθοδοτικές κλίµακες 
στις οποίες ενσωµατώθηκε το ποσό των £915,25, να είναι ψηλότερες από τις αντίστοιχες 
µισθοδοτικές κλίµακες στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, τις οποίες µέχρι τότε ακολουθούσε το Συµβούλιο. 
Εισηγήθηκα και πάλι την εφαρµογή των µισθολογικών κλιµάκων που ισχύουν στη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία, όπως καθορίστηκαν στο Νόµο 50(Ι)/2005. 

(β) Κανονισµοί προσωπικού.  Το Συµβούλιο αποφάσισε κατά το 2007, την υιοθέτηση των 
περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόµατα και Άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων 
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Υπαλλήλων) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 175/95), οι οποίοι θα εφαρµόζονται στο µέρος που δεν 
συγκρούονται µε άλλες σχετικές πρόνοιες που ισχύουν µε άλλες αποφάσεις του Συµβουλίου.  
Υπέδειξα ότι για να µπορούν να εφαρµόζονται οι πιο πάνω Κανονισµοί από το Συµβούλιο, θα 
πρέπει πρώτα να περιληφθεί ανάλογη πρόνοια στους περί Υπηρεσίας του Συµβουλίου 
Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισµούς του 1995, η οποία να υιοθετεί τους Κανονισµούς 175/95, 
θέµα το οποίο παραµένει σε εκκρεµότητα. 

(γ) Συλλογική Σύµβαση.  Η συλλογική σύµβαση που διέπει τους όρους εργασίας, αµοιβής ή και 
άλλα ωφελήµατα των υπαλλήλων και των εργατών του Συµβουλίου έληξε στις 31.12.2006 και 
µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου κατά τον Απρίλιο του 2008, δεν είχε ανανεωθεί. Υπέδειξα ότι η 
µεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση και υπογραφή της συλλογικής σύµβασης,  δηµιουργεί διάφορα 
προβλήµατα στο χειρισµό των θεµάτων του προσωπικού, γι’ αυτό θα πρέπει να καταβάλλονται 
προσπάθειες για έγκαιρη συνοµολόγηση και έγκρισή της. 

(δ) Ανάκληση της πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Μηχανικού Αποχετεύσεων.  Το 
Συµβούλιο έθεσε σε διαθεσιµότητα το Μηχανικό Αποχετεύσεων το Μάιο του 2003 για τυχόν 
διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων.  Η πειθαρχική διαδικασία διήρκεσε υπερβολικά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (4 και πλέον έτη) και τελικά το Συµβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο του 2007 την 
ανάκληση της διαδικασίας και ως επακόλουθο την άρση της διαθεσιµότητας.   Για την περίοδο που 
ο Μηχανικός βρισκόταν εκτός εργασίας λόγω διαθεσιµότητας (4 χρόνια) το  Συµβούλιο κατέβαλε 
για απολαβές και εισφορές εργοδότη στα διάφορα ταµεία, το συνολικό ποσό των £211.803, ως 
όφειλε εφόσον η πειθαρχική διαδικασία τερµατίστηκε και η διαθεσιµότητα ήρθη. 

Ο Μηχανικός Αποχετεύσεων προσέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον του  Συµβουλίου, 
βασίζοντας την προσφυγή στο ότι µετά την επιστροφή στην εργασία του, το Συµβούλιο δεν του 
επέτρεψε την εκτέλεση όλων των καθηκόντων του µε βάση το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του, και 
επίσης κατέθεσε αγωγή εναντίον του Συµβουλίου για χρηµατικές αποζηµιώσεις στην κλίµακα 
£250.000-£1.000.000 που ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν σ’ αυτό λόγω της πειθαρχικής δίωξης 
εναντίον του. 

Χαρτοσήµανση συµφωνίας δανείου. Κατά το 2007, υπογράφηκε συµφωνία δανειοδότησης µε 
τράπεζα του εσωτερικού για ποσό £5 εκ. για αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανείων, η οποία 
δεν έχει χαρτοσηµανθεί από την τράπεζα. Σύµφωνα µε το άρθρο 29(α) του περί Χαρτοσήµων 
Νόµου του 1963, στην περίπτωση δανείων ο εκδότης βαρύνεται µε την καταβολή του τέλους 
χαρτοσήµου. Υπέδειξα ότι το Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να εξετάζει κατά πόσο ένα έγγραφο 
είναι χαρτοσηµασµένο ή όχι και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια προτού το έγγραφο 
χαρτοσηµανθεί κατάλληλα. 

Απαιτήσεις Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για αποζηµιώσεις από τους Συµβούλους 
- Μελετητές του Αποχετευτικού Συστήµατος.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες µου 
Εκθέσεις υπήρξαν προβλήµατα και αστοχίες στο αποχετευτικό σύστηµα όπως η εισροή υπόγειων 
νερών στο αποχετευτικό σύστηµα, η αστοχία των δεξαµενών αποθήκευσης επεξεργασµένων 
λυµάτων, η τοποθέτηση ακατάλληλων σωλήνων και εξαρτηµάτων από ελατοσίδηρο, καθώς και η 
τοποθέτηση ακατάλληλων καλυµµάτων φρεατίων. Τον Ιούνιο του 2003, ζήτησα από τον Πρόεδρο 
του Συµβουλίου όπως µου γνωστοποιηθεί το ύψος των ζηµιών καθώς και οι σχετικές ενέργειες του 
Συµβουλίου, ώστε να ζητηθούν αποζηµιώσεις από τον Εργολάβο και τους Συµβούλους στις 
περιπτώσεις όπου ήθελε διαπιστωθεί ότι ευθύνονται για τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν. 

Το Μάρτιο του 2005, µετά από σχετικές µελέτες εµπειρογνωµόνων που διόρισε το Συµβούλιο για 
εξέταση των αιτιών των αστοχιών, το Συµβούλιο προχώρησε µέσω των Νοµικών του Συµβούλων 
στην υποβολή απαίτησης ύψους £4.375.000, ως αποζηµιώσεις, από τους Συµβούλους – 
Μελετητές για λάθη στη µελέτη και ανεπαρκή επίβλεψη του έργου. Τον Απρίλιο του 2007, µέσα στα 
πλαίσια προσπάθειας για φιλικό διακανονισµό, συµφωνήθηκε να συναντηθούν οι 
εµπειρογνώµονες των δύο πλευρών για διευκρίνιση θέσεων. 
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Το ∆εκέµβριο του 2007 το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας κατόπι σχετικών 
διαπραγµατεύσεων αποδέχθηκε συµβιβαστική πρόταση για διευθέτηση όλων των απαιτήσεών του 
µε την καταβολή σε αυτό από τους Συµβούλους ποσού ύψους Stg £725.000, πλέον  Λ.Κ. £30.000 
για δικηγορικά έξοδα και έξοδα εµπειρογνωµόνων. Η συµφωνία προνοεί επίσης τη διαγραφή 
οφειλόµενου ποσού που κατακρατείται από το ΣΑΛ ύψους £80.046. 

6.23 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν, πριν από τις 
συναλλαγµατικές διαφορές, πλεόνασµα £1.017.046, σε σύγκριση µε £1.148.909  το 2006. Το 
συναλλαγµατικό κέρδος για το 2007 ήταν £174.635, σε σύγκριση µε £481.379 για το 2006. 

(β) Έσοδα.   Τα έσοδα ανήλθαν σε  £4.440.130, σε σύγκριση µε £4.183.170 το 2006, 
σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £256.960 ή ποσοστό 6,14%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
αποχετευτικών τελών της Β΄ φάσης και των τελών χρήσης του συστήµατος.  

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £3.423.084, σε σύγκριση µε £3.034.261  το 2006, σηµειώθηκε 
δηλαδή αύξηση £388.823 ή ποσοστό 12,8%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων 
διοίκησης, των τόκων για δάνεια και των αποσβέσεων. 

Προσωπικό - Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε  21 µόνιµους 
υπαλλήλους, 1 έκτακτο, 6 τακτικούς εργάτες και 3 µε σύµβαση, σε σύγκριση µε 21 µόνιµους 
υπαλλήλους, 1 µε σύµβαση, 4 τακτικούς εργάτες, 3 µε σύµβαση και 2 µε απόσπαση από το ∆ήµο 
Πάφου, το 2006.   Οι αποδοχές του προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των £661.898 σε σύγκριση µε 
£645.215 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £16.683 ή ποσοστό 2,5%. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.   Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ο ετήσιος Προϋπολογισµός του Συµβουλίου 
καταρτίζεται κατά τέτοια ηµεροµηνία ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή του από 
το Συµβούλιο και την υποβολή του στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση, πριν από την έναρξη 
της χρήσης του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφασή του αρ. 42.094, ηµερ. 18.1.1995, εκχώρησε την εξουσία έγκρισης του  Προϋπολογισµού 
του Συµβουλίου στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τον εγκρίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 58.009, ηµερ. 11.6.2003, οι 
∆ηµόσιοι/Ηµικρατικοί Οργανισµοί οι οποίοι δεν έχουν νοµική υποχρέωση υποβολής των 
Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Οικονοµικών, για απόψεις πάνω σε θέµατα προσωπικού, µισθών και όρων 
απασχόλησης, µέχρι τη 15η Ιουνίου του προηγούµενου έτους. 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 19.10.2006 και από τον 
Υπουργό Εσωτερικών στις 18.5.2007, µε εξαίρεση τα θέµατα προσωπικού. Συνεπώς οι δαπάνες 
που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή ήταν χωρίς εξουσιοδότηση. Εισηγήθηκα όπως ο 
Προϋπολογισµός του Συµβουλίου προωθείται και εγκρίνεται έγκαιρα στο µέλλον. 

Με επιστολή µου προς τον Υπουργό Εσωτερικών εισηγήθηκα την τροποποίηση του περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου του 1971, ούτως ώστε να καθοριστεί συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει τα Συµβούλια Αποχετεύσεων να υποβάλλουν τους 
Προϋπολογισµούς τους στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση και αυτή να δίνεται πριν από την 
έναρξη  του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται. 
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(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού. Σε ορισµένα κονδύλια παρουσιάστηκαν υπερβάσεις πέραν 
του 20% του ποσού που εγκρίθηκε, σε αντίθεση µε το άρθρο 24(8) του περί Αποχετευτικών 
Συστηµάτων Νόµου και χωρίς να εξασφαλιστεί έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών.   

(γ) Κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Η πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2007  για Κεφαλαιουχικές 
∆απάνες ήταν  £10.226.000, σε σύγκριση µε £3.617.000 το 2006. Οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν ανήλθαν σε £3.938.161 (38,5%), σε σύγκριση µε £1.453.449 (40,2%). Το 
ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισµού είναι αρκετά χαµηλό και παρουσιάστηκαν  αποκλίσεις   
σε όλα τα κονδύλια.  

Υπέδειξα ότι ο Προϋπολογισµός θα πρέπει να ετοιµάζεται πάνω σε πιο ορθολογιστική και 
ρεαλιστική βάση, ώστε να συµβαδίζει, κατά το δυνατόν, µε τη δυνατότητα εκτέλεσής του. 

Χρεώστες.  Το υπόλοιπο των καθυστερήσεων στις 31.12.2007 ήταν £1.525.376, σε σύγκριση µε  
£1.801.977 στις 31.12.2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £276.601 ή ποσοστό 15,3%. Ποσό 
£1.123.672 αφορά καθυστερηµένες οφειλές για τα έτη 1999 µέχρι 2006 και εισηγήθηκα ότι θα 
πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για είσπραξή τους.  

Επιστροφές αποχετευτικών τελών σε ξενοδοχειακές µονάδες.   Το Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά 
το 2004 ακύρωσε τις αποφάσεις του Συµβουλίου για επιβολή αποχετευτικών τελών λυµάτων και 
οµβρίων επί της επανεκτιµηµένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας ξενοδοχειακών µονάδων κατά τα 
έτη 1999 µέχρι 2003, περίοδο κατά την οποία πιθανόν εκ παραδροµής, στα πλαίσια άλλων 
τροποποιήσεων, είχε διαγραφεί η σχετική πρόνοια του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου 
που παρείχε τη δυνατότητα επιβολής αποχετευτικών τελών επί της επανεκτιµηµένης αξίας της 
ακινήτου ιδιοκτησίας. Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, το 
Συµβούλιο θα πρέπει, για τα έτη αυτά, να επανακαθορίσει και  επανεπιβάλει τα τέλη επί των 
εκτιµηµένων αξιών της γενικής εκτίµησης της 1.1.1980. Για τα τέλη που πρέπει να επιστραφούν 
στις ξενοδοχειακές µονάδες που αφορούν, το Συµβούλιο από το 2004, αναγνώρισε στις 
οικονοµικές του καταστάσεις πρόβλεψη ύψους £824.783.  

Παρά την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου στις 16.6.2005 και τις σχετικές γνωµατεύσεις των 
Νοµικών του Συµβούλων, ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να συµµορφωθεί µε την απόφαση του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, το θέµα επανήλθε για συζήτηση τόσο στο Συµβούλιο όσο και στη 
∆ιαχειριστική Επιτροπή κατ’ επανάληψη,  χωρίς να  έχουν ακόµα υπολογιστεί και επιβληθεί τα τέλη 
για τα έτη 1999 µέχρι 2003,  και χωρίς να έχει επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό σε εκείνες τις 
ξενοδοχειακές µονάδες που είχαν καταβάλει τα τέλη που αρχικά επιβλήθηκαν. Σηµειώνεται ότι το 
Συµβούλιο, στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 17.3.2006, παρέπεµψε το θέµα στη ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή  για συζήτηση και υποβολή συγκεκριµένης εισήγησης για τον τρόπο χειρισµού του. Η 
∆ιαχειριστική Επιτροπή φαίνεται να ασχολήθηκε για τελευταία φορά µε το θέµα στη συνεδρία της 
ηµεροµηνίας 2.7.2007, χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση στο Συµβούλιο. 

Τον Απρίλιο του 2008, εννέα ξενοδοχειακές µονάδες κατέθεσαν αγωγές εναντίον του Συµβουλίου, 
ζητώντας την επιστροφή των οφειλόµενων ποσών, πλέον τόκους και νοµικά και άλλα έξοδα.  

Παρατήρησα ότι το Συµβούλιο συνεχίζει να µην συµµορφώνεται µε την απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου και θα επωµιστεί πρόσθετα κόστα (κυρίως τόκους και δικαστικά έξοδα). 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έχει λάβει απόφαση όπως σύντοµα 
επιλύσει το πρόβληµα αυτό λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές του δυνατότητες.  

Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας στους φορολογικούς 
καταλόγους, η οποία λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, είναι η 
εκτιµηµένη αξία σε τιµές 1.1.1980, µε βάση τη γενική εκτίµηση ή µε βάση την προσωρινή εκτίµηση 
που καθόρισε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 66 και 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 
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Νόµου.  ∆εν υιοθετήθηκε σταθερή διαδικασία από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για 
επανεκτίµηση όλων των ακινήτων, των οποίων οι αξίες διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά λόγω της 
µεγάλης οικοδοµικής ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και της αναθεώρησης των 
τοπικών σχεδίων και των σχεδίων περιοχών, παράγοντες που έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στις αξίες των ακινήτων. 

Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο µελετήσει, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, την ανάγκη καταγραφής και επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται 
στα όριά του, διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει σηµαντική αύξηση στα έσοδα του 
Συµβουλίου από τα αποχετευτικά τέλη. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έχει ήδη προβεί σε διαδικασία µίσθωσης 
υπηρεσιών 4 έκτακτων καταγραφέων ακινήτων για περίοδο 6 µηνών µε σκοπό την παροχή στο 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας της πρωτογενούς εργασίας που χρειάζεται για 
επανεκτίµηση των ακινήτων. 

Οφειλές Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων.  ∆εν έχει συµφωνηθεί ο τρόπος  υπολογισµού και το 
ποσοστό  της συνεισφοράς που το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων πρέπει να καταβάλλει στο 
Συµβούλιο για τη λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Σταθµού για την τριτοβάθµια 
επεξεργασία λυµάτων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διαφορές ως προς το ύψος των 
οφειλόµενων ποσών.  Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο παρουσιάζει στις οικονοµικές του καταστάσεις 
ποσό οφειλόµενο από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ύψους £441.567. 

Σηµειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2008 και για περίοδο 12 χρόνων,  η λειτουργία και συντήρηση 
του υφιστάµενου Βιολογικού Σταθµού καθώς και η κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση του 
δεύτερου Βιολογικού Σταθµού, ανατέθηκαν ύστερα από προσφορές, σε ιδιωτική  εταιρεία, χωρίς να 
ζητηθούν οι απόψεις του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο όπως αναφέρεται πιο πάνω 
συνεισφέρει στο όλο κόστος. 

Επέκταση της βιολογικής µονάδας της Β΄ Φάσης κατασκευής του αποχετευτικού 
συστήµατος.   Το Συµβούλιο κατακύρωσε σε ιδιωτική εταιρεία, την προσφορά για την κατασκευή 
της νέας βιολογικής µονάδας, τη λειτουργία και συντήρηση της υφιστάµενης βιολογικής µονάδας 
κατά την περίοδο κατασκευής της νέας (2 χρόνια) και τη λειτουργία και συντήρηση των δύο 
βιολογικών µονάδων για τα επόµενα δέκα χρόνια, για ποσό £23.657.717. 

Ενώ οι εργασίες συντήρησης της υφιστάµενης µονάδας εκτελούνταν από το Συµβούλιο, και το 
ετήσιο κόστος ήταν γνωστό, κατά την αξιολόγηση/κατακύρωση της προσφοράς για την επέκταση, 
δεν έγινε σύγκριση του ετήσιου κόστους συντήρησης (µε βάση τα στοιχεία που τηρούσε  το 
Συµβούλιο) και της αντίστοιχης τιµής του επιτυχόντα προσφοροδότη.  Όπως διαπιστώθηκε από τη 
µελέτη των πιο πάνω στοιχείων, η τιµή της προσφοράς που κατακυρώθηκε για τη συντήρηση της 
υφιστάµενης µονάδας είναι περίπου διπλάσια (£913.312+ΦΠΑ. το χρόνο) του κόστους 
συντήρησης που γινόταν από το Συµβούλιο (περίπου £473.000+ΦΠ.Α). 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2008 ότι η λειτουργία και 
συντήρηση της υφιστάµενης βιολογικής µονάδας είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία τα πρώτα 
χρόνια και ακολούθως (2005) αναλήφθηκε από τις υπηρεσίες του Συµβουλίου. Λόγω µη 
εξειδίκευσης των υπηρεσιών του Συµβουλίου σε θέµατα λειτουργίας και συντήρησης βιολογικών 
µονάδων, δηµιουργούνταν συνεχώς προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να υπάρξει µεγάλη αντίδραση 
από τους περιοίκους και αγωγές εναντίον του Συµβουλίου. 

Χαρτοσήµανση συµφωνιών δανείων.    Για τη χρηµατοδότηση τόσο της Α΄ Φάσης όσο και της 
Β΄ Φάσης κατασκευής του αποχετευτικού συστήµατος, το Συµβούλιο προέβη στη σύναψη δανείων 
από τράπεζες του εξωτερικού. Στις συµφωνίες δανείων που υπογράφηκαν συµπεριλήφθηκε 
πρόνοια µε βάση την οποία το Συµβούλιο αποδέχεται την εκχώρηση από τις Τράπεζες της 
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υποχρέωσης χαρτοσήµανσης των συµφωνιών, χωρίς ωστόσο το Συµβούλιο να προχωρήσει στη 
χαρτοσήµανσή τους. 

Υπέδειξα ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στη χαρτοσήµανση των συµφωνιών, 
καταβάλλοντας και τα ανάλογα πρόστιµα, µε βάση τον περί Χαρτοσήµων Νόµο του 1963. 

Θέµατα προσωπικού - Συλλογική Σύµβαση.  Η συλλογική σύµβαση που διέπει τους όρους 
εργασίας, αµοιβής ή και άλλα ωφελήµατα των υπαλλήλων και των εργατών του Συµβουλίου, για 
την περίοδο από 1.1.2004 µέχρι 31.12.2006, υπογράφηκε µε µεγάλη καθυστέρηση στις 22.4.2008 
ενώ η συλλογική σύµβαση για την επόµενη τριετία δεν έχει ακόµα καταρτιστεί. Υπέδειξα ότι η 
µεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση και υπογραφή της συλλογικής σύµβασης, δηµιουργεί διάφορα 
προβλήµατα και  δυσκολίες στο χειρισµό των θεµάτων του προσωπικού γι’ αυτό θα πρέπει να 
καταβάλλονται προσπάθειες για έγκαιρη συνοµολόγηση και έγκρισή της. 

Συµβόλαιο C1 – Αποχετευτικό ∆ίκτυο.  Το ποσό του συµβολαίου για την εκτέλεση του έργου 
ήταν £4.663200 και η περίοδος του συµβολαίου από 5.9.1999 µέχρι 28.2.2002. Η αποπεράτωση 
του έργου καθυστέρησε και το πιστοποιητικό συµπλήρωσης του έργου εκδόθηκε από το Μηχανικό 
στις 30.7.2002. Για τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν και για απρόβλεπτες συνθήκες που 
αφορούσαν κατά κύριο λόγο υπόγειες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος 
υπέβαλε απαίτηση για ποσό £3.132.782 και, ταυτόχρονα, ειδοποίησε τον Εργοδότη για την 
πρόθεσή του να προσφύγει σε διαιτησία. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου 
κατέβαλε προσπάθειες για φιλικό διακανονισµό της διαφοράς προτού το θέµα οδηγηθεί σε 
διαιτησία. Παράλληλα, το Συµβούλιο προέβη σε λεπτοµερή ανάλυση των απαιτήσεων του 
Εργολάβου, καθώς και του βαθµού επικινδυνότητας (risk assessment) σε περίπτωση που οι 
διαφορές θα κατέληγαν σε διαιτησία. Τελικά µετά από διαπραγµατεύσεις του Συµβουλίου µε τον 
Εργολάβο επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2007, συµφωνία για πληρωµή προς τον Εργολάβο 
ποσού £1.350.000 το οποίο συµπεριλαµβάνει και τόκους για 6 έτη για συνολική διευθέτηση των 
απαιτήσεών του. 

Οι σηµαντικότερες αιτίες που συνέτειναν στη δηµιουργία των απαιτήσεων του Εργολάβου είναι, 
κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, οι ακόλουθες: 

(α) Η καθυστέρηση στην εξέταση των ζητηµάτων παρατάσεων χρόνου από τους Συµβούλους 
και τον Εργοδότη έδωσαν τη δυνατότητα στον Εργολάβο να υποβάλει απαιτήσεις. Για τα ζητήµατα 
παρατάσεων χρόνου γενικά, και των αποδεκτών χρονικών παρατάσεων του συµβολαίου δεν 
υπήρξαν έγκαιρες και επαρκείς αποφάσεις από το Μηχανικό του ΄Εργου και το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων. 

(β) Ο αντιπρόσωπος του επιβλέποντα Μηχανικού άφηνε αρκετά ζητήµατα σε σχέση µε 
απαιτήσεις για παρατάσεις χρόνου και αποζηµιώσεις σε εκκρεµότητα. 

Συµβόλαιο C2A/2B – Αποχετευτικό δίκτυο και αποχέτευση οµβρίων.  Το ποσό του 
συµβολαίου για την εκτέλεση του έργου ήταν £9.710.200 και η περίοδος του συµβολαίου από 
21.9.1999 µέχρι 21.9.2002.  Η αποπεράτωση του έργου καθυστέρησε και το πιστοποιητικό 
συµπλήρωσης του έργου εκδόθηκε από το Μηχανικό του ΄Εργου στις 17.9.2003. Για τις 
καθυστερήσεις που προκλήθηκαν και για απρόβλεπτες συνθήκες που αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
υπόγειες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για ποσό £16 
εκ. και, ταυτόχρονα, ειδοποίησε τον Εργοδότη για την πρόθεσή του, να προσφύγει σε διαιτησία. Το 
Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου κατέβαλε προσπάθειες για φιλικό 
διακανονισµό της διαφοράς προτού το θέµα οδηγηθεί σε διαιτησία. Παράλληλα, το Συµβούλιο 
ανέθεσε σε ιδιώτη σύµβουλο την αξιολόγηση των απαιτήσεων του Εργολάβου, καθώς και του 
βαθµού επικινδυνότητας (risk assessment) σε περίπτωση που οι διαφορές θα κατέληγαν σε 
διαιτησία. Τελικά µετά από διαπραγµατεύσεις του Συµβουλίου µε τον Εργολάβο επιτεύχθηκε το 
Φεβρουάριο του 2008, συµφωνία για πληρωµή προς τον Εργολάβο ποσού £3.650.000, το οποίο 
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συµπεριλαµβάνει και τόκους για 8 έτη, για συνολική και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών 
του. 

Οι σηµαντικότερες αιτίες που, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, συνέτειναν στη δηµιουργία των 
απαιτήσεων του Εργολάβου είναι οι ακόλουθες: 

(α) Η µεγάλη πάροδος χρόνου από την περίοδο των συµβάντων καθιστούσε δύσκολη έως 
αδύνατη την παράθεση στοιχείων από το Συµβούλιο Αποχετεύσεων ενώπιον της διαιτησίας. 

(β) Στο θέµα της µετακίνησης/προφύλαξης υπόγειων υπηρεσιών παρόλο που οι πρόνοιες του 
συµβολαίου ήταν πολύ ισχυρές και σαφείς για τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Εργολάβου, 
εντούτοις σύµφωνα µε την άποψη του συµβούλου που αξιολόγησε τις απαιτήσεις,  ο Εργολάβος 
είχε δικαίωµα σε χρηµατικές αποζηµιώσεις και πιθανή παράταση χρόνου για οποιαδήποτε 
προστατευτικά µέτρα είχε λάβει σε σχέση µε υπηρεσίες πέραν από τις λογικές προβλέψεις ενός 
έµπειρου Εργολάβου στην εκτέλεση εργασιών παρόµοιας φύσης. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση των απαιτήσεων και τη µελέτη επικινδυνότητας που έγινε από ιδιώτη 
σύµβουλο η Υπηρεσία µου παρατηρεί τα ακόλουθα: 

(α) H µελέτη βασίστηκε στην υπόθεση ότι ολόκληρη η καθυστέρηση του ενός έτους που 
προέκυψε µέχρις ότου συµπληρωθεί το έργο είναι δικαιολογηµένη χωρίς αυτό να στηρίζεται σε 
στοιχεία.  Για το θέµα αυτό ο σύµβουλος που ετοίµασε τη µελέτη επικινδυνότητας αναφέρει επί 
λέξει τα ακόλουθα: 

«Από την δική µου πλευρά δεν είµαι σε θέση να συµβουλεύσω τον Εργοδότη όσον αφορά την 
έκταση του χρόνου παράτασης που θα έπρεπε να παραχωρηθεί κανονικά στον Εργολάβο, πλην 
όµως, δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν ποτέ δυνατόν να περιορισθεί στις 4 εργάσιµες ηµέρες που του 
παραχώρησε ο Μηχανικός. Ο όγκος της σχετικής αλληλογραφίας είναι τεράστιος. ∆ιερωτώµαι για 
το χρόνο που θα απαιτηθεί από τον ∆ιαιτητή να διεξέλθει αυτής της αλληλογραφίας για να 
καταλήξει σε κάποια λογικά συµπεράσµατα. Με βάση τα πιο πάνω και µέσα στα πλαίσια των 
οδηγιών σας, διαπραγµατεύθηκα µε τον Εργολάβο την απόσυρση των απαιτήσεων του στα 
κεφάλαια (δ), (ε), (στ) και (ζ) ανωτέρω µε την ταυτόχρονη αποµόνωση και επικέντρωση της 
οικονοµικής διεκδίκησης του Εργολάβου στα κεφάλαια (β) και (γ) αφού προηγουµένως θα γινόταν 
η αποδοχή της παραχώρησης παράτασης χρόνου στον Εργολάβο ολόκληρης της πρόσθετης 
χρονικής περιόδου (361 ηµέρες) που απαιτήθηκε για να συµπληρωθεί το Έργο στις 17.9.2003.» 

(β) Το εύρος απόκλισης µεταξύ του ελάχιστου ποσού £1,2 εκ. και µέγιστου ποσού £3,9 εκ.  - 
που κατέληξε ο σύµβουλος, για φιλικό διακανονισµό είναι εξαιρετικά µεγάλο - περίπου 70% αντί 
30% που δόθηκε για παράδειγµα για τα συµβόλαια C1 και C3. Η Υπηρεσία µου έχει την άποψη ότι 
τα ποσά που προκύπτουν από αξιολόγηση επικινδυνότητας των απαιτήσεων του Εργολάβου δεν 
πρέπει να έχουν εύρος µεγαλύτερο ενός λογικού ποσοστού 20-30%. 

Συµβόλαιο C3 – Σταθµός Επεξεργασίας Λυµάτων – Αντλιοστάσια.  Το ποσό του συµβολαίου 
για την εκτέλεση του έργου ήταν £4.780.358 και η περίοδος του συµβολαίου από 20.2.2000 µέχρι 
27.8.2001. Η αποπεράτωση του έργου καθυστέρησε και το πιστοποιητικό συµπλήρωσης του 
έργου εκδόθηκε από το Μηχανικό τo Μάιο του 2002. Για τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν και 
για απρόβλεπτες εδαφολογικές συνθήκες κατά την εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος υπέβαλε 
απαίτηση για ποσό £411.000, και ταυτόχρονα ειδοποίησε τον Εργοδότη για την πρόθεση του, να 
προσφύγει σε διαιτησία. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου κατέβαλε 
προσπάθειες για φιλικό διακανονισµό της διαφοράς προτού το θέµα οδηγηθεί σε διαιτησία. 
Παράλληλα, το Τµήµα προέβη σε λεπτοµερή ανάλυση των απαιτήσεων του Εργολάβου, καθώς και 
του βαθµού επικινδυνότητας (risk assessment) σε περίπτωση που οι διαφορές θα κατέληγαν σε 
διαιτησία. Τελικά µετά από διαπραγµατεύσεις του Συµβουλίου µε τον Εργολάβο επιτεύχθηκε τον 
Ιούλιο του 2008, συµφωνία για πληρωµή προς τον Εργολάβο ποσού £290.000 - το οποίο 
περιλαµβάνει και τόκους για 5 έτη  - για συνολική και τελική διευθέτηση των απαιτήσεών του. 
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Οι σηµαντικότερες αιτίες που συνέτειναν στη δηµιουργία των απαιτήσεων του Εργολάβου είναι, 
κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, οι ακόλουθες: 

(α) Η καθυστέρηση στην εξέταση των ζητηµάτων παρατάσεων χρόνου από τους Συµβούλους 
και τον Εργοδότη έδωσαν τη δυνατότητα στον Εργολάβο να υποβάλει υπερβολικές απαιτήσεις. Για 
τα ζητήµατα παρατάσεων χρόνου γενικά, και των αποδεκτών χρονικών παρατάσεων του 
Συµβολαίου δεν υπήρξαν έγκαιρες και επαρκείς αποφάσεις από το Μηχανικό του ΄Εργου και το 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων. 

(β) Ο αντιπρόσωπος του Μηχανικού του ΄Εργου άφηνε αρκετά ζητήµατα διαφωνιών και σε 
σχέση µε απαιτήσεις για παρατάσεις χρόνου και αποζηµιώσεις σε εκκρεµότητα. 

(γ) Η εδαφολογική µελέτη που δόθηκε στον Εργολάβο, ήταν ανεπαρκής µε αποτέλεσµα να 
γίνουν πρόσθετες γεωτρήσεις, νέα στατική µελέτη θεµελίων και τα προϊόντα εκσκαφής να κριθούν 
ακατάλληλα. 

Αναφορικά µε τις παραγράφους µου για τα Συµβόλαια C1, C2A/2B και C3 ο ∆ιευθυντής του 
Συµβουλίου µου απάντησε ότι το Συµβούλιο έκανε όλες τις αναγκαίες µελέτες και στηρίχθηκε στις 
εκθέσεις των ειδικών για τις αποφάσεις του.  Στις αποφάσεις του Συµβουλίου για διευθέτηση των 
διαφορών µε τους εργολάβους, καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισαν και οι όροι που επέβαλαν οι 
δανειοδοτικοί οργανισµοί στις συµφωνίες των προτεινόµενων δανείων και που αφορούσαν στην 
επίλυση του θέµατος των απαιτήσεων των εργολάβων στα συµβόλαια της Α΄ Φάσης, προτού 
προχωρήσουν στη Β΄ Φάση.  

6.24 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Ι∆ΑΛΙΟΥ 
Μέρος Α 

Εγκαθίδρυση Συµβουλίου.  Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το 
Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 51.674, ηµερ. 6.5.2000, και το σχετικό διάταγµα 
που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αρ. 3412, ηµερ. 9.6.2000 (Κ.∆.Π. 
154/2000), ανακάλεσε το διάταγµα µε το οποίο εγκαθιδρύθηκε το Συµβούλιο Αποχετεύσεων 
Ιδαλίου – Νήσου – Πέρα Χωριού µε αρ. 2778, ηµερ. 6.5.1994 (Κ.∆.Π. 112/94).  Ταυτόχρονα, µε 
διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στην ίδια Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας (Κ.∆.Π. 153/2000), 
εγκαθιδρύθηκε το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου, αποτελούµενο από τα εκάστοτε Μέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε Πρόεδρο το ∆ήµαρχο Ιδαλίου, για άσκηση των καθηκόντων και 
εξουσιών που προνοούνται στον περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο. 

Οικονοµικές καταστάσεις και έλεγχος. 

(α) Tο Συµβούλιο δεν υπέβαλε µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις οικονοµικές 
καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007 για έλεγχο, όπως είχε υποχρέωση µε βάση τα άρθρα 31(1) 
και (2) του περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου.  Επίσης δεν έχουν ακόµη ετοιµαστεί και 
υποβληθεί για έλεγχο οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 1994 µέχρι 1999 και για την περίοδο 
1.1.2000 – 9.6.2000, όταν λειτουργούσε το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου – Νήσου – Πέρα 
Χωριού. 

(β) Το Συµβούλιο ετοιµάζει οικονοµικές καταστάσεις εισπράξεων και πληρωµών που 
απεικονίζουν µόνο την ταµειακή κατάσταση. 

Αποτελέσµατα έτους.  Στην πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζονται οι εισπράξεις και πληρωµές του 
Συµβουλίου, το πλεόνασµα/έλλειµµα και τα ταµειακά διαθέσιµα του Γενικού Λογαριασµού για τα 
έτη 2000 µέχρι 2005. 
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 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 £ £ £ £ £ £ 

Εισπράξεις 204.267 77.190 164.514 88.075 85.413 43.753 

Πληρωµές 123.841 66.974 172.715 69.494 85.000 43.597 

Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) 80.426 10.216 (8.201) 18.581 413 156 

Υπόλοιπο στις 31/12  101.589 21.163 10.947 19.148 567 154 

Προϋπολογισµοί.  ∆εν ετοιµάστηκαν και εποµένως δεν στάληκαν για έγκριση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο οι Προϋπολογισµοί για τα έτη 2000 - 2007, όπως προνοείται στα άρθρα 22-24 του 
Νόµου. 

Κανονισµοί.  ∆εν έχουν ακόµη ετοιµαστεί και εγκριθεί Κανονισµοί µε βάση τα άρθρα 15Α και 49 του 
Νόµου, για θέµατα προσωπικού και για την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου, ούτε και έχουν 
ετοιµαστεί και εγκριθεί ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες, καθώς και Κανονισµοί Προσφορών 
και Αποθηκών. 

Φορολογίες.  Μετά το διαχωρισµό των πιο πάνω Συµβουλίων Αποχετεύσεων τον Ιούνιο του 2000, 
το νέο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου επέβαλε φορολογίες για τα έτη 1999 – 2007, σύµφωνα 
µε το άρθρο 30 του Νόµου και σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 32 και 33 του καταργηθέντος 
Συµβουλίου Αποχετεύσεων Ιδαλίου – Νήσου – Πέρα Χωριού.  Σηµειώνεται επιπρόσθετα ότι για τις 
φορολογίες αυτές δεν έγινε σχετική δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου. 

Κάλυψη υποχρεώσεων από αδιάθετο ποσό δανείου.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, µε επιστολή του ηµερ. 28.6.2005 προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Αποχετεύσεων 
Ιδαλίου, παρατήρησε ότι το Συµβούλιο αυτό, κατά παράβαση οδηγιών και χωρίς εξουσιοδότηση, 
διέθεσε ποσά συνολικού ύψους £175.146, για κάλυψη υποχρεώσεών του, από το αδιάθετο 
υπόλοιπο των £200.000 του δανείου ύψους £325.000, που σύναψε στις 13.7.1997 το τότε 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου – Νήσου – Πέρα Χωριού για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
έργων.  Επιπρόσθετα, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε τη χωρίς 
καθυστέρηση επιστροφή του αντικανονικά δαπανηθέντος ποσού στη Συνεργατική Πιστωτική 
Εταιρεία Ιδαλίου, όπου ήταν κατατεθειµένο, καθώς επίσης και την αποπληρωµή των 
καθυστερηµένων δόσεων του δανείου. 

Παρόλο ότι σε απαντητική επιστολή του, ηµερ. 11.10.2005, προς το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το Συµβούλιο αναφέρει ότι είναι διατεθειµένο να επιστρέψει ποσό ύψους 
£85.062 που χρησιµοποιήθηκε για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του συστήµατος (το υπόλοιπο 
ποσό δαπανήθηκε για την εκτέλεση έργων), καθώς επίσης και ποσό ύψους £33.001 που προήλθε 
από τόκους, εντούτοις µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε επιστραφεί κανένα ποσό. 

6.25 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £628.324 και τα έξοδα σε 
£490.401, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα πριν τη φορολογία £137.924, σε σύγκριση µε έλλειµµα 
£88.464 το 2006. 

Προσωπικό.  Το Συµβούλιο εργοδοτούσε 16 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό, µε σύνολο αποδοχών 
£339.709, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα Ταµεία, σε 
σύγκριση µε £337.880 κατά το 2006.  Ο µέσος όρος αποδοχών για κάθε υπάλληλο ανέρχεται σε 
£21.232 (2006 £22.525).  Εργοδοτούσε επίσης ένα άτοµο ως έκτακτο προσωπικό. 
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6.26 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μέρος Α 

Νοµικό πλαίσιο. 

(α) Νοµοθεσία.   Με την ψήφιση και δηµοσίευση στις 18.3.2005 του περί Συµβουλίου  
Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµου του 2005 (Ν.26(Ι)/2005), το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο Ελαιοκοµικών Προϊόντων  (ΣΕΠ) και οι 
περί Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Νόµοι του 1968 µέχρι 2002 καταργήθηκαν. 

(β) Αρµοδιότητες.  Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 18 του 
σχετικού Νόµου, είναι, µεταξύ άλλων, η παροχή, µε αµοιβή, στους παραγωγούς, υπηρεσιών 
συγκέντρωσης ελαιολάδου, εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχου της ποιότητας, η ποιοτική 
ταξινόµηση, αποθεµατοποίηση  και συντήρηση του ελαιολάδου µέχρι τη διάθεσή του, και η 
παροχή, µε αµοιβή, στους παραγωγούς, ή και σε άλλους ενδιαφερόµενους υπηρεσιών 
εµφιάλωσης και παράδοσης τελικού έτοιµου προϊόντος ελαιολάδου. 

Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65.110 ηµερ. 28.2.2007 για τερµατισµό της 
λειτουργίας του ΣΕΠ.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη   

(i) την αδυναµία του Συµβουλίου να λειτουργήσει πάνω σε οικονοµική βιώσιµη βάση, 

(ii) τη γνωµοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι δεν είναι στο εξής δυνατή 
η παραχώρηση κρατικής χορηγίας για χρηµατοδότηση οικονοµικών δραστηριοτήτων και 

(iii) την αδυναµία του Συµβουλίου να συνεχίσει, µε την υπάρχουσα δοµή και το υφιστάµενο 
προσωπικό, την επέκταση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων του κατά τρόπο ώστε να 
δικαιολογείται πλήρως η παρεχόµενη κρατική χορηγία, χωρίς την οποία η οικονοµική του 
επιβίωση είναι αδύνατη,  

ενέκρινε, µε την πιο πάνω απόφασή του, τον τερµατισµό της λειτουργίας του ΣΕΠ το συντοµότερο 
δυνατόν και ευθύς µόλις είναι έτοιµα τα σχέδια διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων και 
πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού του.   Για το σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτήθηκε ο 
Υπουργός Οικονοµικών να δώσει οδηγίες στο ∆ιευθυντή του  Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού για ετοιµασία και άµεση υποβολή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης του υφιστάµενου 
προσωπικού του Συµβουλίου και των µόνιµων εργατών του, σε συνεργασία µε το ΣΕΠ και το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Παράλληλα, το ΣΕΠ εξουσιοδοτήθηκε 
όπως, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος,  υποβάλει Σχέδιο ∆ιάθεσης των Περιουσιακών του Στοιχείων.  

Για το θέµα της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου, πραγµατοποιήθηκε, στις 
4.12.2007, σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην οποία 
συµµετείχαν ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το ΣΕΠ, Οµάδες Παραγωγών 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων και Αγροτικές Οργανώσεις. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως ζητηθεί 
γνωµάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, σε σχέση µε τη δυνατότητα του Κράτους να απευθυνθεί 
µόνο στις Οργανώσεις Παραγωγών, για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου, 
αφού πρώτα το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και η Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία 
καθορίσουν, είτε το αγοραίο ενοίκιο στην περίπτωση ενοικίασης, είτε την αγοραία αξία στην 
περίπτωση της πώλησης.  Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 
9.4.2008, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ότι η διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων είτε µε τη µορφή πώλησης, είτε µε τη µορφή ενοικίασης, δεν θα συνιστά κρατική 
ενίσχυση, εάν η συναλλαγή γίνει µε τους όρους της αγοράς. Επίσης επεξήγησε τον τρόπο καθώς 
και τις υπάρχουσες δυνατότητες χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε υποθέσεις διάθεσης κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
παρέθεσε την άποψη ότι, στην προκειµένη περίπτωση, η πώληση των περιουσιακών στοιχείων µε 
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έκπτωση 40% επί της πραγµατικής αξίας είναι η πλέον απλή και διάφανη λύση. Επίσης ο Γενικός 
Εισαγγελέας, µε επιστολή του ηµερ. 10.4.2008, πληροφόρησε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
ότι το Κράτος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί µόνο στις Οργανώσεις Παραγωγών για τη διάθεση 
των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ νοουµένου ότι θα έχουν ληφθεί προηγουµένως οι απόψεις 
του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και της Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας 
αναφορικά µε το αγοραίο ενοίκιο ή την αγοραία αξία, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Όσον αφορά στο σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού, το Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, µε επιστολή του ηµερ. 25.1.2008, πληροφόρησε το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου ότι, µετά από µελέτη του θέµατος και λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις 
του προσωπικού του ΣΕΠ, κρίνει σκόπιµο όπως, για το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις 
στο Συµβούλιο, εξεταστεί το ενδεχόµενο απασχόλησής του σε ανάλογες θέσεις στη δηµόσια 
υπηρεσία, δεδοµένου ότι θα εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.  Για το 
σκοπό αυτό προέτρεψε το Υπουργείο όπως προωθήσει σχετική Πρόταση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για λήψη απόφασης.  Όσον αφορά στο ωροµίσθιο προσωπικό του Συµβουλίου, 
ετοιµάστηκε σχέδιο αφυπηρέτησης το οποίο δεν έχει ακόµη συζητηθεί µε τους ενδιαφερόµενους. 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν πλεόνασµα £36.122, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα  £177.112 το 2006. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα για το 2007 ανήλθαν σε £446.079, σε σύγκριση µε £281.624 το 2006, 
σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £164.455 ή ποσοστό 58,39%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 
κυβερνητικής χορηγίας, από £171.191 το 2006 σε £334.840  το 2007.  

(γ) Έξοδα. Το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £409.956, σε 
σύγκριση µε £458.736 το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση £48.780 ή ποσοστό 10,63%, η οποία 
οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους των αποδοχών του προσωπικού λόγω αφυπηρέτησης 
του ∆ιευθυντή.  

(δ) Κρατική χορηγία. Στα έσοδα του Συµβουλίου περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους 
£334.840, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για κάλυψη των δαπανών του Συµβουλίου, 
που αφορούσαν σε µη οικονοµικές δραστηριότητες.  Το  πιο πάνω ποσό προέκυψε από το 
διαχωρισµό, από το Συµβούλιο, των Κονδυλίων του Προϋπολογισµού του 2007 σε οικονοµικές και 
µη οικονοµικές δραστηριότητες. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων υπέδειξε την ανάγκη τήρησης χωριστών λογαριασµών 
µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων και την κατανοµή των εξόδων ανάµεσά 
τους σε δίκαιη και ρεαλιστική βάση σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, από τη συζήτηση µεταξύ εκπροσώπων του 
Συµβουλίου και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, διαφάνηκε ότι η τήρηση χωριστών 
λογαριασµών µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι αδύνατη και για το 
λόγο αυτό δεν υιοθετήθηκε τέτοια λύση, αλλά η κατανοµή των εξόδων µεταξύ των οικονοµικών και 
µη οικονοµικών δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση την αντίστοιχη εκατοστιαία αναλογία. 

(ε) Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2007 υποβλήθηκε, κατόπιν 
έγκρισης του Συµβουλίου, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 
3.7.2006, για προώθηση στο Υπουργικό Συµβούλιο.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, του οποίου 
ζητήθηκαν οι απόψεις, ενηµέρωσε το Συµβούλιο, µε επιστολή του ηµερ. 20.10.2006, ότι ο 
Προϋπολογισµός θα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη σχετικές υποδείξεις του 
Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για διαχωρισµό των δραστηριοτήτων του σε οικονοµικές 
και µη.  Ο τελικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 22.11.2006,  από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007, ψηφίστηκε σε Νόµο στις 29.3.2007 και δηµοσιεύτηκε στην 
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Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 5.4.2007 (Νόµος 32(ΙΙ)/2007).  ∆εδοµένου ότι η Βουλή 
ψήφισε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007, οι δαπάνες που 
διενεργήθηκαν για την περίοδο 1.3.2007-4.4.2007 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι κατά την περίοδο 1.3.2007 – 4.4.2007 
διενεργήθηκαν πληρωµές µόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις, για κάλυψη µισθών, κατόπι σχετικής 
γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και προφορικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονοµικών. 

(στ) Ρευστότητα/βιωσιµότητα.  Λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του 
Συµβουλίου µε βάση τη νέα νοµοθεσία, οι δραστηριότητές του έχουν περιοριστεί σηµαντικά, µε 
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των εσόδων του. Το Συµβούλιο, στις 31.12.2007, παρουσίαζε 
καθαρές τρέχουσες υποχρεώσεις ύψους £565.442, γεγονός που οφείλεται στη συµπερίληψη, στις 
τρέχουσες υποχρεώσεις, δανείων ύψους £1.108.787 των οποίων η ηµεροµηνία αποπληρωµής έχει 
παρέλθει.    Η συνέχιση της λειτουργίας του Συµβουλίου και η εκπλήρωση της αποστολής του  
εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική στήριξη ή δανεισµό.  Όπως αναφέρω και σε προηγούµενη 
παράγραφο της Έκθεσής µου, ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον 
τερµατισµό της λειτουργίας του Συµβουλίου το συντοµότερο δυνατόν. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι, παρόλο που τα έσοδά του έχουν µειωθεί 
σηµαντικά, το Συµβούλιο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για στήριξη και βοήθεια των 
ελαιοπαραγωγών.  Επισήµανε επίσης ότι ο λόγος της αδυναµίας του Συµβουλίου να αποπληρώσει 
τα δάνεια που σύναψε το πρώην ΣΕΚΕΠ, οφείλεται στο γεγονός ότι, η ζηµιά που προέκυψε από  
εξαγωγή ελαιολάδου που διενεργήθηκε προενταξιακά, µετά από κυβερνητική απόφαση, σε τιµές 
χαµηλότερες από εκείνες που πλήρωσε το Συµβούλιο στους παραγωγούς ελαιολάδου, δεν 
καλύφθηκε από κρατική χορηγία.  Με ενηµέρωσε επίσης ότι το Συµβούλιο, κατόπιν οδηγιών του 
Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανέθεσε σε εµπειρογνώµονα την 
ετοιµασία σχετικής µελέτης, για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ, η οποία, αφού 
ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στο υπό αναφορά Υπουργείο. 

(ζ) ∆άνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.  Το Συµβούλιο σύναψε στις 21.3.2002 
και 29.5.2003, µε εγγύηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δύο δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα Λτδ, τα υπόλοιπα των οποίων στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £493.050 και £615.737, 
αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, δεν έγινε καµιά πληρωµή, πέραν των τόκων του έτους, για τα πιο 
πάνω δάνεια, µε αποτέλεσµα να χρεώνονται  και τόκοι υπερηµερίας. Το Συµβούλιο τηρούσε 
παράλληλα  δύο λογαριασµούς επταήµερης και τριανταήµερης προειδοποίησης στην ίδια τράπεζα, 
µε υπόλοιπα στις 31.12.2007 ύψους £63.428 και £202.794, αντίστοιχα, µε επιτόκιο που κυµάνθηκε 
κατά τη διάρκεια του έτους από 2,00%-2,25% και από 2,50%-2,75%, αντίστοιχα. Παρόλο που το 
Υπουργείο Οικονοµικών, ως εγγυητής των δανείων, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 17.7.2006, 
υπέδειξε την ανάγκη καταβολής ποσού της τάξης των £500.000 από τα χρηµατικά διαθέσιµα (µε 
βάση τα δεδοµένα της 31.12.2005) έναντι των πιο πάνω δανείων, ώστε να µειωθεί το υπόλοιπό 
τους και να διατηρηθεί ποσό περίπου ύψους £50.000 ως αποθεµατικό για τυχόν έκτακτες ανάγκες 
του Συµβουλίου, εντούτοις το Συµβούλιο µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού από τα χρηµατικά διαθέσιµα (£523.517 στις 31.12.2007) για αποπληρωµή 
του οφειλόµενου ποσού των πιο πάνω δανείων.   Σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή, το 
υπόλοιπο των δανείων που θα παρέµενε σε εκκρεµότητα, θα αποπληρωνόταν από το Κράτος, ως 
εγγυητής, µέσω των ετήσιων προϋπολογισµών του ΣΕΠ, αφού προηγουµένως είχε εξασφαλιστεί 
και η άποψη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων µε βάση τους Κανονισµούς περί 
Κρατικών Ενισχύσεων.   

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 7.7.2006, πληροφόρησε το 
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ότι, επειδή υπάρχει συµβατική υποχρέωση από 
την Κυβέρνηση για αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού των πιο πάνω δανείων, η οποία 
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δηµιουργήθηκε πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται οποιοδήποτε 
θέµα κρατικής ενίσχυσης. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΣΕΠ σύναψε τα πιο πάνω δάνεια, για 
αποπληρωµή των ελαιοπαραγωγών, µετά από απόφαση της Κυβέρνησης και το τότε ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΕΚΕΠ χρησιµοποιούσε την  κυβερνητική επιδότηση που λαµβανόταν για κάλυψη 
των ζηµιών, που προέκυπταν από την εξαγωγή πλεονασµάτων ελαιολάδου, για την αποπληρωµή 
των υπό αναφορά  δανείων.  Λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση το ποσό της επιδότησης που αφορούσε σε ζηµιές που 
προέκυψαν από τις εξαγωγές ελαιολάδου για µέρος του 2003 και 2004, το οποίο θα ήταν αρκετό 
για να καλύψει τα δάνεια του ΣΕΚΕΠ. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε επίσης ότι το Συµβούλιο έκρινε ότι µια διευθέτηση των 
δανείων δεν µπορούσε να γίνει µόνο µε µονοµερή καταβολή των αποθεµατικών του Συµβουλίου 
γιατί τούτο θα δηµιουργούσε οικονοµικά προβλήµατα διαχείρισης. 

Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές.   Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο 
εργοδοτούσε εννέα άτοµα, από τα οποία τα τρία σε µόνιµες και συντάξιµες θέσεις, τα πέντε στη 
θέση τακτικού εργάτη και το ένα άτοµο µε σύµβαση για προσφορά υπηρεσιών σε γραφειακά 
καθήκοντα.  Οι δαπάνες για µισθούς, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των µόνιµων 
υπαλλήλων για το 2007 ανήλθαν σε £107.768, µε ετήσιο µέσο όρο δαπάνης για κάθε µόνιµο 
υπάλληλο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, £30.195, έναντι £31.015 για 
το 2006. 

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για τη µίσθωση των υπηρεσιών για γραφειακά καθήκοντα, ανήλθαν σε 
£7.697, ενώ οι  δαπάνες για εργατικά ανήλθαν σε £70.176 (£65.180  για το 2006).  

Κόστος παροχής υπηρεσιών προς οµάδες παραγωγών.  Με βάση συµφωνίες που 
υπογράφηκαν στις 29.12.2006 και 21.2.2007, το Συµβούλιο παρέχει υπηρεσίες σε δύο οµάδες 
παραγωγών.  Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, ανήλθε κατά το 2007, σε 
£166.831, ενώ το ποσό που χρεώθηκε στις εταιρείες έναντι των υπηρεσιών αυτών βάσει των τιµών 
που προβλέπονται στις υπό αναφορά συµφωνίες, ήταν µόνο £94.019, δηλαδή χρεώθηκε µόλις το 
56,3% του συνολικού κόστους.  Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του ηµερ. 
18.7.2006 προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, υπέδειξε ότι αν οι τιµές 
χρέωσης του ΣΕΠ καθορίζονται χωρίς καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, τότε δίνεται µε τον 
τρόπο αυτό έµµεσο πλεονέκτηµα στους αγοραστές υπηρεσιών από το ΣΕΠ.  Ενόψει των πιο 
πάνω, ζήτησα όπως ενηµερωθώ κατά πόσο οι τιµές χρέωσης, για τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από το Συµβούλιο στις οµάδες παραγωγών, έχουν καθοριστεί βάσει ιδιωτικοοικονοµικών 
κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τα έξοδα του Συµβουλίου που αφορούν στις οικονοµικές του 
δραστηριότητες.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι τιµές παροχής υπηρεσιών προς τις οµάδες 
παραγωγών έχουν καθοριστεί βάσει των ανταγωνιστικών τιµών αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται 
υγιές ανταγωνιστικό κλίµα στην παροχή υπηρεσιών προς τους ελαιοπαραγωγούς. 

6.27 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.   Kατά το υπό έλεγχο έτος, τρίτο κατά σειρά έτος σε συνθήκες 
ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού, το Συµβούλιο συνεργάστηκε και πάλι  µε µέρος µόνο των 
πατατοπαραγωγών (σε ποσοστό πέραν του 60%) και ως εκ τούτου η παραγωγή, και κατ’ 
επέκταση οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι  µειωµένες σε σχέση µε τα χρόνια που ίσχυε το 
µονοπωλιακό καθεστώς. 
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Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £16,83 εκ., σε σύγκριση µε £15,80 εκ., κατά το προηγούµενο 
έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £1,03 εκ. ή ποσοστό  6,5%.  Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, 
ήταν £295/τόνο, σε σύγκριση µε £318/τόνο κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε 
µείωση £23/τόνο ή ποσοστό 7,2%.   Παρά την αύξηση που σηµειώθηκε στις πωλήσεις, που 
οφείλεται εν µέρει στην αυξηµένη ποσότητα κατά 15% που διατέθηκε, η µείωση της κατά µέσο όρο 
τιµής πώλησης εκτιµάται ότι οφείλεται κυρίως στα προβλήµατα εµπορίας που παρουσιάστηκαν 
λόγω της καθυστέρησης  στην έναρξη της ανοιξιάτικης εσοδείας, ένεκα δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, στην πρωιµότητα της παραγωγής άλλων χωρών αλλά και  στη µεγάλη ποσότητα 
πατατών, ιδιαίτερα της ποικιλίας Σπούντα, που παράχθηκε από τους Κύπριους παραγωγούς 
ανεξάρτητα από το πού είναι ενταγµένοι.  Τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών, 
λόγω ανταγωνισµού (παρόλο που παρουσιάστηκαν ευνοϊκότερες συνθήκες προς το τέλος της 
εµπορίας), αλλά και ποιοτικά προβλήµατα που παρουσίασαν οι πατάτες από παρατεταµένη 
αποθήκευσή τους. 

Οι τόνοι συσκευασίας και για τις δύο εσοδείες  ήταν 57 856, σε σύγκριση µε 50 193 το 2006.  Τα 
άµεσα  έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £7,5 εκ. (λήφθηκε  υπόψη µόνο το έλλειµµα του 
προγράµµατος Eurepgap µέσω του οποίου πιστοποιείται η υγιεινή και καταλληλότητα των 
πατατών που εξάγονται) που δεν καλύφθηκε από τα αντίστοιχα έσοδα), σε σύγκριση µε £5,9 εκ. το 
προηγούµενο έτος (£129 κατά τόνο, σε σύγκριση µε £118 κατά τόνο το προηγούµενο έτος).  Αυτά 
αποτελούν το 44% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 37% του προηγούµενου έτους. 

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε  για την εµπορία πατατών συνολικά ποσό £9,02 εκ., µε µέσο όρο 
£156 τον τόνο, σε σύγκριση µε £9,75 εκ. και µέσο όρο £194 τον τόνο, που καταβλήθηκε το 
προηγούµενο έτος.   

Το πλεόνασµα µετά την κυβερνητική χορηγία ανήλθε σε £145.420 σε σύγκριση µε πλεόνασµα 
ύψους £2.935 το προηγούµενο έτος.  Τούτο οφείλεται στο πλεόνασµα από τη διάθεση του 
εισαγόµενου και ντόπιου πατατόσπορου (£56.050), τα έσοδα από ασφαλιστικές απαιτήσεις και 
άλλα έσοδα (£11.564) ενώ το υπόλοιπο ποσό (£77.806), εκτιµάται ότι αποτελεί πλεόνασµα της 
εµπορίας πατατών αφού η τελική πληρωµή (δόση) που αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
πληρώσει προς τους παραγωγούς για κάθε εσοδεία, γίνεται στη βάση προκαταρκτικών 
λογαριασµών  εκκαθάρισης τιµών στους οποίους λαµβάνονται υπόψη πραγµατικά αλλά και κατ’ 
εκτίµηση στοιχεία εσόδων και εξόδων  που είναι διαθέσιµα τη δεδοµένη στιγµή και όχι  στη  βάση  
τελικών  λογαριασµών (µε την ολοκλήρωση και ετοιµασία των τελικών λογαριασµών του ΣΕΚΠ).  
Ως εκ τούτου το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης και οι τιµές που αποφασίζει το Συµβούλιο να 
πληρώσει προσδιορίζουν και το ποσό που πιθανόν θα παραµείνει ως πλεόνασµα. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί 
στους γεωργούς ποσό €2/τόνο (συνολικό ποσό €114.000 (περίπου £67.000)) και το υπόλοιπο 
ποσό περιληφθεί στο Γενικό Αποθεµατικό για µεταγενέστερη χρήση προς όφελος γενικά των 
πατατοπαραγωγών. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2007 και 2006 παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

  2007  2006 
 

Εσοδεία 
  

Τόνοι 
 Έσοδα 

£εκ. 
  

£/τόνο 
  

Τόνοι 
 Έσοδα 

£εκ. 
  

£/τόνο 
Χειµερινή  9824     3,73  380       11578    3,32  287 
Ανοιξιάτικη  47248   13,10  277       38048  12,48   328 
  57072   16,83   295      49626  15,80  318 
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(β) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2007 και 30.9.2006 παρουσιάζονται 
ως ακολούθως: 

 2007  2006 

 £  £ 

Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 328.784  638.772 

Μετρητά 1.531      2.109 

 330.315  640.881 

(γ) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.   Με την κατάργηση  του άρθρου 
35 του βασικού Νόµου, που αφορούσε στη δυνατότητα παροχής εγγύησης από την Κυβέρνηση για 
την αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει το Συµβούλιο,  το Συµβούλιο, για την  οµαλή 
διεξαγωγή των εργασιών του εξασφαλίζει πιστωτικές διευκολύνσεις (όριο πίστωσης) από τη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα υπό όρους µεταξύ των οποίων και την υποθήκευση του 
Συσκευαστηρίου Λάρνακας. Ως εκ τούτου  το Συµβούλιο, από το 2004/2005  µε έγκριση του 
Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει υποθηκεύσει το Συσκευαστήριο 
Λάρνακας   για το ποσό των £500.000.  Κατά την  εµπορική περίοδο 2006/2007 εξασφάλισε 
πιστωτικό όριο ύψους £2 εκ. για τη χειµερινή εσοδεία και  £3 εκ. για την εαρινή.  Στη συνέχεια 
χρειάστηκε, για κάλυψη των εξόδων της εαρινής εσοδείας, επιπρόσθετο όριο  πίστωσης ύψους 
£2,5 εκ.. 

Μετεξέλιξη του ΣΕΚΠ.  Το Υπουργικό  Συµβούλιο µε την απόφασή του  αρ. 65.553 και ηµερ. 
16.5.2007 ενέκρινε  τον τερµατισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του ΣΕΚΠ, το αργότερο µέχρι  
τις 31 Αυγούστου 2008, και την από µέρους του ΣΕΚΠ  ανάληψη καταλυτικού ρόλου για την 
υλοποίηση του πρώτου σεναρίου που αναφέρεται στη σχετική πρόταση και  το οποίο προβλέπει  
την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Εµπορίας από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς ή τις οργανώσεις 
τους που  θα αναλάβει την εµπορία των πατατών µετά τις 31 Αυγούστου 2008, µε παράλληλη 
λειτουργία του ΣΕΚΠ ως ηµικρατικού Οργανισµού. Ο Οργανισµός αυτός θα αναλαµβάνει τη 
συσκευασία πατατών και θα παρέχει στον Ενιαίο Φορέα συµβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες 
συναφείς µε την εµπορία, σε τιµές που θα καλύπτουν το κόστος  των υπηρεσιών αυτών.  
Παράλληλα ενέκρινε την ετοιµασία ολοκληρωµένου Σχεδίου Εθελοντικής Πρόωρης Αφυπηρέτησης 
για το Προσωπικό και την ετοιµασία µελέτης βιωσιµότητας για τη δηµιουργία σύγχρονου 
συσκευαστηρίου.  Τέλος εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος να υποβάλει στο Συµβούλιο τροποποίηση της Νοµοθεσίας του ΣΕΚΠ ώστε να 
παρέχεται η  δυνατότητα  να προσφέρει υπηρεσίες εµπορίας στον Ενιαίο Φορέα. 

Σε σχετική επιστολή του Συµβουλίου προς το οικείο Υπουργείο ηµερ. 27.3.2008  αναφέρεται ότι 
παρόλο που έγιναν έγκαιρα όλες οι ενέργειες από πλευράς του ΣΕΚΠ για υλοποίηση της 
απόφασης εντούτοις, για διάφορους λόγους δεν έγινε κατορθωτή η περαιτέρω προώθησή τους . 
Ενόψει της καθυστέρησης υλοποίησης της απόφασης  και προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος 
για ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών, το Συµβούλιο, εισηγήθηκε προς το Υπουργείο όπως 
ετοιµαστεί και προωθηθεί νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο στηριζόµενη στην ίδια 
φιλοσοφία µε την πιο πάνω απόφαση µε ηµεροµηνία όµως  τερµατισµού των εµπορικών 
δραστηριοτήτων  την 31.8.2010 δηλαδή να δοθεί νέα παράταση 2 χρόνων. Εισηγήθηκε επίσης  την 
αντικατάσταση της λέξης «Ενιαίος Φορέας» µε τις  λέξεις «Φορέας ή Φορείς».  Οι διαδικασίες 
έγκρισης και εφαρµογής του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης να προωθηθούν τάχιστα και να 
ετοιµαστεί και τύχει εφαρµογής Σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΣΕΚΠ µε δυνατότητα 
πρόσληψης του προσωπικού µε συµβόλαιο.  Να  γίνει αρχικά τροποποίηση του άρθρου 26(α) για 
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παράταση της δυνατότητας του ΣΕΚΠ  να προσφέρει υπηρεσίες εµπορίας για ακόµη δύο χρόνια 
και ακολούθως συνολική τροποποίηση του Νόµου.   

Προσωπικό. 

(α) Στις 30.9.2007, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 17 µόνιµους υπαλλήλους (έναντι 19 εγκεκριµένων 
θέσεων), µε σύνολο αποδοχών £548.193 (£546.387 το 2006), περιλαµβανοµένων και των 
εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το  Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ταµείο Υγείας και Ταµείο Ευηµερίας, µε µέσο όρο κόστους ανά υπάλληλο £32.247 
(£30.355 το 2006). Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο κατέβαλε ποσό £18.996 (πλέον εργοδοτικές 
εισφορές) για υπερωρίες (£15.823 το 2006) καθώς και ποσό £25.821 για µισθούς και εργοδοτικές 
εισφορές σε υπάλληλο που αφυπηρέτησε κατά τη διάρκεια του 2007. 

(β) Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του Λονδίνου, µε 
σύνολο αποδοχών £53.422 και µε κατ΄ αποκοπή επίδοµα για υπερωρίες £5.670. 

(γ) Για τη συσκευασία των πατατών στο ιδιόκτητο συσκευαστήριο Λάρνακας και στο 
συσκευαστήριο Αστροµερίτη έχει εργοδοτήσει επίσης περίπου 171 εποχιακούς εργάτες κατά 
διάφορα χρονικά διαστήµατα, µε σύνολο αποδοχών £572.502, περιλαµβανοµένων των 
υπερωριών και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία καθώς και των  γενικών αυξήσεων 
που συµφωνήθηκαν και παραχωρήθηκαν από 1.1.2007.  Απασχόλησε επίσης 4 έκτακτους 
Γεωπόνoυς και 1 έκτακτο γραφέα,  για την εφαρµογή του προγράµµατος Εurepgap, µε σύνολο 
αποδοχών £51.305. Επιπρόσθετα έγινε χρήση άλλων ιδιωτικών συσκευαστηρίων για την κάλυψη 
των αναγκών συσκευασίας, έναντι συµφωνηµένου τιµήµατος (εργατικά, ενοίκιο χρήσης χώρου,  και 
άλλα  έξοδα) µε  συνολική δαπάνη ύψους £331.658. 

(δ) Υπάλληλος του Συµβουλίου είχε  καταχωρίσει στις 7.11.2006 Έφεση (αρ. 149/06) µετά την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου ηµερ. 26.9.2006 να απορρίψει την προσφυγή του  εναντίον της 
απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως επιβληθεί σ’ αυτόν η ποινή της αναγκαστικής 
αφυπηρέτησης.  Το  Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 4.12.2007 έκρινε, για 
τυπικούς λόγους, µη ενδεδειγµένη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Συµβούλιο στην 
εξέταση της υπόθεσης και ως εκ τούτου το Συµβούλιο αποφάσισε, στη συνεδρία του ηµερ. 
22.4.2008, την επανάληψη της  εκδίκασης της πειθαρχικής δίωξης λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
απόφαση του ∆ικαστηρίου στηρίχθηκε σε τυπικούς και διαδικαστικούς λόγους και όχι λόγους 
ουσίας. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Σύµφωνα µε  τον τροποποιητικό Νόµο αρ. 114(Ι)/2006,  το Συµβούλιο οφείλει να υποβάλλει 
µέσω του αρµόδιου Υπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο προς έγκριση προϋπολογισµό εσόδων 
και εξόδων για το επόµενο έτος.  Η  κατάρτισή του θα γίνεται µε βάση λεπτοµέρειες τις οποίες 
ορίζει ο Υπουργός. 

Από το 2006 και µετά ετοιµάζεται και υποβάλλεται Προϋπολογισµός για το ΣΕΚΠ  κατά 
ηµερολογιακό έτος σε αντίθεση µε την τακτική που ακολουθείτο µέχρι τότε, δηλαδή την υποβολή 
Προϋπολογισµού για την περίοδο που λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Ο Προϋπολογισµός 
για το έτος 2007, που αφορούσε µόνο µισθούς και διοικητικά έξοδα, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
στις 6.6.2006 και υποβλήθηκε  αρχικά  στο  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος στις 8.6.2006 και αργότερα στις 26.7.2006 σε νέα µορφή, µετά από υπόδειξη του 
Υπουργείου όπως αυτός υποβληθεί στη µορφή και τον τύπο που ετοιµάζεται ο Κρατικός 
Προϋπολογισµός. Το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο ο Προϋπολογισµός στάληκε για απόψεις, 
υπέδειξε στις 11.10.2006 και 20.12.2006,  τη διαγραφή ορισµένων κονδυλιών, µε ανάλογη µείωση 
της προβλεπόµενης κρατικής χορηγίας ενώ  ζήτησε όπως το αρµόδιο Υπουργείο διασφαλίσει ότι  η 
χορηγία δεν αντίκειται στην περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νοµοθεσία. Το Συµβούλιο 
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υπέβαλε αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό στις 25.1.2007, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συµβούλιο στις 14.2.2007 µε την απόφασή του αρ.65.054.  

(β) Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούµενή µου Έκθεση η αλλαγή της χρονικής περιόδου 
που καλύπτει ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου σε ηµερολογιακό έτος, όπως αναφέρεται πιο 
πάνω, δεν συνάδει µε τη  χρονική περίοδο για την οποία ετοιµάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις 
του Συµβουλίου γεγονός που δηµιουργεί   ανάγκη πρόσθετων υπολογισµών για τον προσδιορισµό 
της κρατικής χορηγίας που  αφορά στην περίοδο που καλύπτουν οι  οικονοµικές καταστάσεις και 
δυσκολίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα εισηγήθηκα 
όπως απασχολήσει το ΣΕΚΠ και το αρµόδιο Υπουργείο η ορθότητα της τακτικής µη περίληψης 
στον ετήσιο Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ των σχετικών µε την εµπορία πατατών και πατατόσπορου  
εσόδων και  εξόδων καθώς και  διατάξεων ρύθµισης  τυχόν υπερβάσεων που παρατηρούνται στα 
εγκεκριµένα κονδύλια του Προϋπολογισµού.  Σηµειώνεται  ότι, σύµφωνα µε σχετική κατάσταση 
που ετοιµάστηκε από το ΣΕΚΠ για το έτος 2007, οι δαπάνες που έγιναν από αρκετά κονδύλια  
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εγκεκριµένες πιστώσεις για το 2007 χωρίς να έχει εξασφαλιστεί  
οποιαδήποτε έγκριση.   

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι πρακτικά είναι αδύνατον να γίνει 
προϋπολογισµός εµπορίας επειδή ο προϋπολογισµός γίνεται το Μάιο – Ιούνιο και ο 
προγραµµατισµός παραγωγής και εµπορίας το Σεπτέµβριο – Οκτώβριο.  Επίσης η παραγωγή και 
εµπορία και συνεπώς οι δαπάνες και τα έσοδα από την εµπορία είναι εντελώς αδύνατον να 
προβλεφθούν γιατί επηρεάζονται σε υπέρτατο βαθµό από πολλούς αστάθµητους παράγοντες της 
αγοράς και των καιρικών συνθηκών όχι µόνο στην Κύπρο αλλά και στις 24 και πλέον χώρες που 
γίνονται εξαγωγές. 

Εν πάση περιπτώσει το Συµβούλιο αποφάσισε όπως για δικούς του εσωτερικούς σκοπούς 
διενεργήσει κάποια πρόβλεψη εσόδων και εξόδων από το επόµενο έτος. 

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΕΚΠ από την Κυβέρνηση/Κόστος χρέωσης 
παραγωγών. 

(α) Για τον υπολογισµό του κατά τόνο τιµήµατος, µε το οποίο το Συµβούλιο χρεώνει τους 
συµβαλλόµενους µε το ΣΕΚΠ  παραγωγούς για τις παρεχόµενες σε αυτούς  υπηρεσίες (µισθοί και 
διοικητικά έξοδα), υιοθετήθηκε η ίδια φόρµουλα, όπως και τα προηγούµενα χρόνια δηλαδή η 
κατανοµή των σχετικών εξόδων, όπως αυτά προβλέπονται στον Προϋπολογισµό του 2007, µε 
δείκτη  παραγωγής το µέσο όρο της ποσότητας  παραλαβής πατατών των τελευταίων δέκα 
χρόνων, που υπολογίστηκε σε 89 000 τόνους (104 000 το προηγούµενο έτος). 

Έχοντας υπόψη ότι το προϊόν που θα προέρχεται από τις πιο πάνω χρεώσεις  των παραγωγών θα 
χρησιµοποιείται από το Συµβούλιο για κάλυψη των δαπανών του για µισθούς και διοικητικά έξοδα 
και τυχόν έλλειµµα που θα παρουσιάζεται στον Προϋπολογισµό θα καλύπτεται µε κρατική χορηγία, 
το ύψος της κρατικής χορηγίας θα αυξάνεται ανάλογα µε το ύψος των λειτουργικών εξόδων που 
δεν έχουν κατανεµηθεί στους παραγωγούς. Για το υπό έλεγχο έτος, µε τον καθορισµό του πιο 
πάνω τιµήµατος, µε δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 89 000 τόνων, που είναι µεγαλύτερη 
από την ποσότητα που παραλήφθηκε από  το Συµβούλιο (57 856 τόνοι), το κόστος χρέωσης των 
συµβληθέντων µε το Συµβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει  το σύνολο των λειτουργικών εξόδων 
που αφορούν στην εµπορία, χωρίς ωστόσο αυτό να µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του 
µη διαχωρισµού και τήρησης ξεχωριστών λογαριασµών, από το Συµβούλιο, για τα λειτουργικά 
έξοδα που αφορούν  σε οικονοµικές  και µη οικονοµικές δραστηριότητες του. 

(β) Κατά τη διάρκεια του υπό έλεγχο οικονοµικού έτους εισπράχθηκε κρατική χορηγία ύψους 
£200.000. Λαµβάνοντας υπόψη την κρατική χορηγία ύψους £92.127 που µεταφέρεται από το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος, η κρατική χορηγία που αφορά στο υπό έλεγχο έτος και η οποία 
καλύπτει το υπόλοιπο των λειτουργικών εξόδων (µισθοί και διοικητικά έξοδα) της οικονοµικής 
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περιόδου  που δεν καλύφθηκε από το αντίστοιχο τίµηµα και άλλα σχετικά έσοδα, υπολογίστηκε σε 
£244.231, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους £47.896 µεταφέρεται για χρήση το  επόµενο οικονοµικό 
έτος. Κατά τον υπολογισµό του ποσού της κρατικής χορηγίας λήφθηκαν  υπόψη  τα ποσά  που 
εισπράχθηκαν από την πώληση µηχανών συσκευασίας και από την εφαρµογή του  προγράµµατος  
Εurepgap (για κάλυψη  µισθών  και άλλων  εξόδων  του µόνιµου προσωπικού) όχι όµως το 
πλεόνασµα από τη διάθεση του πατατόσπορου, έσοδα από ασφαλιστικές απαιτήσεις και 
πλεόνασµα εµπορίας. 

Πωλήσεις και απώλειες πατατών.  Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και  της 
ανοιξιάτικης   εσοδείας 2007 ήταν 57 856,  σε  σύγκριση  µε 50 193  το 2006.  Ποσότητα 13 550 
τόνων ή ποσοστό 23,4% των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε 
ποσότητα 8 471  τόνων ή ποσοστό 16,9% το προηγούµενο έτος και ποσότητα 42 759 τόνων ή 
ποσοστό 73,9% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση µε 40 930 τόνους ή 
ποσοστό 81,5% το 2006.  Ποσότητα 763 τόνων ή ποσοστό 1,5% των παραλαβών πωλήθηκαν 
στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση µε 225 τόνους ή ποσοστό 0,5% το 2006, ενώ ποσότητα 784 
τόνων ή ποσοστό 1,4% των παραλαβών αποτελούν απώλειες εµπορίας, σε σύγκριση µε 567 
τόνους ή ποσοστό 1,1% το προηγούµενο έτος.   Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ήταν £290/τόνο (£343/τόνο το 2006), στην Ευρώπη £299/τόνο(£314/τόνο το 2006) και 
στην επιτόπια αγορά £135/τόνο (£160/τόνο το 2006). 

Έξοδα για αποθήκευση και µεταφορά πατατών.  Μέσα στα πλαίσια των  αρµοδιοτήτων και 
καθηκόντων του,  το Συµβούλιο πρέπει  να µεριµνά όχι µόνο για την εξασφάλιση των  ψηλότερων 
δυνατών  τιµών πώλησης αλλά και να προβαίνει σε τέτοιες διευθετήσεις µε σκοπό τον  περιορισµό 
των  εξόδων ώστε  η εµπορία και η πώληση των πατατών να γίνεται µε όσο πιο επωφελείς και 
οικονοµικές διευθετήσεις για τους παραγωγούς.  Παρατηρήθηκε ότι κατά το υπό έλεγχο έτος 
σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στα πιο πάνω έξοδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα έξοδα του 
προηγούµενου έτους, η οποία εκτιµάται ότι δεν οφείλεται  µόνο στην αύξηση κατά περίπου 15% 
της ποσότητας που διατέθηκε  σε σύγκριση  µε την αντίστοιχη του προηγούµενου έτους, αλλά και 
σε άλλους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  

(α) Αποθήκευση πατατών στο εξωτερικό.  Η δαπάνη για αποθήκευση πατατών  ή/και φύλαξη 
σε ψυγεία στο εξωτερικό µέχρι την έκδοσή τους για πώληση ανήλθε το 2007 σε  £316.461, ενώ το 
αντίστοιχο ποσό για το 2006  ανήλθε  σε £62.507,  δηλαδή σηµειώθηκε  αύξηση  £253.954 ή 
ποσοστό 406%.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε  εντοπίστηκαν περιπτώσεις φορτίων που 
στάληκαν στο εξωτερικό  όπου, λόγω των  ειδικών συνθηκών  εµπορίας που επικρατούσαν, 
χρειάστηκε να αποθηκευτούν, για διατήρησή τους, σε κατάλληλους χώρους για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα µέχρι την έκδοσή τους για πώληση.  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι τα ψηλά κόστα αποθήκευσης στο εξωτερικό 
οφείλονταν στους χαµηλούς ρυθµούς πώλησης και το µακρύ χρονικό διάστηµα αποθήκευσης 
κυρίως στην Ελλάδα και τη Ραβέννα Ιταλίας. 

(β) Έξοδα για µεταφορά πατατών.  Το συνολικό κόστος για τη µεταφορά των πατατών προς 
πώληση (εσωτερικό και εξωτερικό) ανήλθε το 2007 σε £1.122.065, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 
2006 σε £806.540, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση  £315.525 ή ποσοστό 39%.  Από  δειγµατοληπτικό 
έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου αντιπρόσωποι του Συµβουλίου  στο εξωτερικό  
χρησιµοποιούσαν δικούς τους µεταφορείς για τη µεταφορά των πατατών, παραδοτέων από το 
Συµβούλιο στους διάφορους προορισµούς, σε χρέωση του Συµβουλίου µε το κόστος µεταφοράς 
ως  ποσοστό των  ακαθάριστων πωλήσεων  να ξεπερνά το 13%. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα των µεταφορικών στο εξωτερικό είναι 
ένα πολύπλοκο διαδικαστικό θέµα που απασχολεί συνεχώς το Συµβούλιο.  Οι συµφωνίες που 
γίνονται είναι να παραδίνονται πατάτες σε χώρο που οι πελάτες επιθυµούν και µπορεί να τις 
παραλάβουν οι ίδιοι από το λιµάνι.  Τα έξοδα για µεταφορά πατατών από µεταφορείς των 
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αντιπροσώπων του Συµβουλίου µπορεί να είναι κάπως ψηλότερα, οφείλεται όµως στο γεγονός ότι 
κάνουν διανοµή το φορτίο σε διάφορους πελάτες καθώς και σε περιπτώσεις που οι συνεργάτες του 
Συµβουλίου στις αποθήκες δεν εξευρίσκουν οι ίδιοι µεταφορικό µέσο λόγω µεγάλης ζήτησης. 

(γ) Μη υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από συνεργάτες/αντιπροσώπους του ΣΕΚΠ  για 
έξοδα στα οποία προβαίνουν  σε χρέωση του Συµβουλίου.    Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
αποδοχής από το Συµβούλιο  εξόδων που δηλώνονται ότι επιβαρύνθηκαν οι ίδιοι οι 
συνεργάτες/αντιπρόσωποί του  για τη µεταφορά,  αποθήκευση ή άλλα έξοδα, πατατών  
παραδοτέων από το Συµβούλιο σε  διάφορους προορισµούς, χωρίς να υποστηρίζονται από 
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση συµφωνίας του ΣΕΚΠ µε τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, 
που αφορούσε στην αποθήκευση, για λογαριασµό του Συµβουλίου, 3 835 τόνων σε ψυγεία στην 
Ελλάδα για να διατεθούν από τον Ιούλιο µέχρι και το Νοέµβριο στην ελληνική αγορά και κυρίως 
στις υπεραγορές πελάτες.  Όπως είχε συµφωνηθεί οι πατάτες µέχρι να πωληθούν ανήκαν στο 
Συµβούλιο, οι τιµές πώλησης θα συµφωνούνταν εκ των προτέρων και η εταιρεία  θα έστελλε τις 
πωλήσεις της γραπτώς καθηµερινά αναφέροντας τις τιµές και τυχόν έξοδα, διαδικασία η οποία δεν 
φαίνεται να ακολουθήθηκε.  Η εκκαθάριση των τιµών έγινε σε τρεις φάσεις στη βάση πολύ 
συνοπτικών στοιχείων που έστειλε ο αντιπρόσωπος.  Σύµφωνα µε  τις καταστάσεις αυτές, από την 
πιο πάνω ποσότητα  πωλήθηκαν  3 504 τόνοι, 81 τόνοι ήταν απώλειες και 250 τόνοι 
επανεξήχθησαν τον Οκτώβριο  στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου  πωλήθηκαν εκεί από το Συµβούλιο. 
Κατά  την εκκαθάριση έγιναν δεκτά και πληρώθηκαν από το Συµβούλιο ψυκτικά έξοδα για τη 
φύλαξη των πατατών στα  ψυγεία µέχρι  και τη διάθεσή τους, καθώς και άλλα έξοδα (µεταφορικά ή 
έξοδα λιµανιού/φορτωτικές για Η.Β) ύψους 281.005 ευρώ για 3 585 τόνους, δηλαδή 78 ευρώ/τόνο 
που διατέθηκαν στην Ελλάδα και 81 000 ευρώ για 250 τόνους στο Ηνωµένο Βασίλειο, δηλαδή 324 
ευρώ/τόνο, αντίστοιχα  χωρίς αυτά να υποστηρίζονται  από αποδεικτικά έγγραφα/στοιχεία. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι παρόλο που δεν ζητήθηκαν γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία έγινε επί τόπου επίσκεψη και έλεγχος από αρµόδιους λειτουργούς του Συµβουλίου.  Οι 
χρεώσεις που έχουν γίνει έχουν αξιολογηθεί από το Συµβούλιο και βρίσκονται µέσα στα πλαίσια 
των χρεώσεων στην Ευρώπη. 

Εισαγωγή και διαχείριση εισαγόµενου πατατόσπορου.  Όπως ανέφερα στην προηγούµενη Έκθεσή 
µου, το Συµβούλιο ανέλαβε όλες τις διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης του εισαγόµενου 
πατατόσπορου από τη φυτευτική περίοδο 2005/2006. 

Από τη διάθεση του εισαγόµενου πατατόσπορου προέκυψε πλεόνασµα ύψους £58.660, από το 
οποίο ποσό ύψους £4.768,18 πληρώθηκε, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως 
αποζηµίωση στους παραγωγούς, για µειωµένη παραγωγή κατά τη φυτευτική περίοδο 2004/2005, 
και το υπόλοιπο ποσό ύψους £53.892 προστέθηκε στο αποθεµατικό του Συµβουλίου. Το πιο 
πάνω πλεόνασµα  οφείλεται στο ότι, για τον καθορισµό της τιµής πώλησης της κάθε ποικιλίας  
στους παραγωγούς, λήφθηκαν υπόψη τα επί µέρους έξοδα που αφορούν στην εισαγωγή και 
διαχείριση του πατατοσπόρου, κατ’ εκτίµηση, ενώ αυτά που τελικά πραγµατοποιήθηκαν ήταν 
µικρότερα από τα εκτιµώµενα. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρόλο που το Συµβούλιο, έχει προβεί σε ορισµένες διορθωτικές ενέργειες 
και έχουν υιοθετηθεί κάποιες διαδικασίες για ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται 
ακόµη ελλείψεις και αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς µε αποτέλεσµα να παρέχεται η δυνατότητα 
διενέργειας λαθών ή/και παραλείψεων.  Παρατηρήθηκε επίσης σηµαντική καθυστέρηση στην 
ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου σε πρόχειρη 
µορφή στις 18.2.2008, ενώ κατά τον έλεγχο των λογαριασµών εντοπίστηκαν κάποια λάθη ή 
παραλείψεις για τα οποία χρειάστηκε να γίνουν διορθωτικές εγγραφές.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες µου Εκθέσεις, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται το ταχύτερο 
δυνατόν µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, που στην περίπτωση του Συµβουλίου, είναι η 30η 
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Σεπτεµβρίου.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην ετοιµασία 
των οικονοµικών καταστάσεων ήταν αναπόφευκτη λόγω των δυσκολιών στην εµπορία και στη 
µεγάλη καθυστέρηση στη διάθεση των πατατών και την εκκαθάριση των λογαριασµών των 
αντιπροσώπων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α) Παρόλο ότι έχουν υιοθετηθεί διαδικασίες ελέγχου από δεύτερο άτοµο όσον αφορά στην 
ορθότητα του υπολογισµού των ωρών πληρωµής εργατών µε βάση τα σχετικά στοιχεία που 
στέλλονται από τα συσκευαστήρια και του ποσού πληρωµής ανάλογα µε το είδος εργασίας που 
εκτελεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στη µορφή  που στέλλονται από τα Συσκευαστήρια 
Λάρνακας και Αστροµερίτη οι πληροφορίες για την ετοιµασία των λιστών πληρωµής των εργατών, 
αφού οι ώρες εργασίας των εργατών, οι αποκοπές ωρών από το κανονικό ωράριο αλλά και οι 
ώρες για υπερωριακή εργασία σηµειώνονται πολύ πρόχειρα και δυσανάγνωστα ή δηλώνεται µόνο 
ο συνολικός αριθµός ωρών απασχόλησης ή υπερωριών χωρίς να υποστηρίζεται από τις 
συγκεκριµένες ώρες απασχόλησης αντίστοιχα.  Συναφώς αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν δύο 
περιπτώσεις ξένων εργατών που απασχολήθηκαν στο Συσκευαστήριο Αστροµερίτη και 
πληρώθηκαν από το Συµβούλιο οι οποίοι είχαν άδεια προσωρινής παραµονής και απασχόλησης  
σε άλλους  εργοδότες της περιοχής. 

(β) Στα σχετικά λογιστικά έγγραφα και  καταστάσεις που ετοιµάζονται, πρέπει να φαίνεται η 
υπογραφή του λειτουργού που ασκεί δεύτερο  έλεγχο.    Επίσης τα δελτία πληρωµής πρέπει να 
σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα που να βεβαιώνει, προτού διενεργηθεί η πληρωµή, την ύπαρξη 
διαθέσιµων πιστώσεων. 

(γ) Σε αρκετές περιπτώσεις δεν σφραγίζονται τα επισυναπτόµενα στο ένταλµα πληρωµής 
έγγραφα µε την ένδειξη «πληρώθηκε» ενώ το Μητρώο ∆ιπλοτύπων που τηρείται για  
παρακολούθηση και έλεγχο στην παραλαβή, έκδοση και χρήση των διαφόρων διπλοτύπων 
(τιµολόγια, δελτία παραλαβής, αποδείξεις είσπραξης κ.λπ.) δεν ενηµερώνεται τα τελευταία χρόνια. 

(δ) Για διευκόλυνση του ελέγχου και καλύτερη παρακολούθηση  της τιµολόγησης στα τιµολόγια 
που εκδίδονται  θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον αριθµό του ενηµερωτικού δελτίου ή/και της 
απόφασης του αρµόδιου οργάνου  σε περίπτωση τιµολόγησης µε µειωµένη τιµή. 

(ε) Εξακολουθούν  να υπάρχουν σοβαρές  αδυναµίες στην ταξινόµηση και καταχώριση σε 
κατάλληλους  φακέλους της  εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας. Για σκοπούς ελέγχου 
και παρακολούθησης, αλλά και  διασφάλισης της ορθής ροής και πληρότητας των πληροφοριών 
και δεδοµένων για κάθε επιµέρους θέµα, επιβάλλεται όπως τα εισερχόµενα και εξερχόµενα 
έγγραφα καταχωρίζονται στο σχετικό µε το θέµα φάκελο, αριθµούνται και γίνεται σχετική αναφορά 
και σύνδεσή τους µε προηγούµενη σχετική αλληλογραφία. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µου ανάφερε ότι δόθηκαν οδηγίες για σφράγιση και υπογραφή των 
σχετικών εγγράφων καθώς και για κατάλληλη αρχειοθέτηση από το λογιστήριο του ΣΕΚΠ. 

Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.   Το ΣΕΚΠ  συµµετέχει σε ετήσιες εκθέσεις και φεστιβάλ στο 
εξωτερικό µε διάφορες αποστολές του  ενώ όπου  κρίνεται αναγκαίο ειδικές αποστολές  
µεταβαίνουν στο  εξωτερικό  για διερεύνηση θεµάτων που άπτονται της εµπορίας. 

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου σε λειτουργούς του Συµβουλίου  που εµπίπτουν στη γενική  
κατηγορία των ∆ιατάξεων  που  διέπουν  την  καταβολή επιδόµατος συντήρησης (Εγκ. Υ.Ο. 
Αρ.1311) καταβάλλεται το ανώτατο επίδοµα διανυκτέρευσης, ίσο µε ποσοστό 60% του εκάστοτε 
επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι υποβάλλουν  τιµολόγιο χρέωσης 
διαµονής µε πραγµατικά έξοδα διανυκτέρευσης χαµηλότερα του ανωτάτου επιδόµατος που 
δικαιούνται ενώ σε   άλλες περιπτώσεις  καταβάλλονται τα πραγµατικά έξοδά διανυκτέρευσης 
χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και αιτιολόγηση µιας τέτοιας ρύθµισης. 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο µε απόφασή του ηµεροµηνίας 
4.9.2007 καθόρισε ότι όλοι οι υπάλληλοι που µεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους 
τυγχάνουν των ίδιων ωφεληµάτων όπως ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συµβουλίου και ο Γενικός 
∆ιευθυντής, απόφαση η οποία όµως δεν συνάδει µε τους κυβερνητικούς Κανονισµούς τους 
οποίους το Συµβούλιο ακολουθεί.  

Προσφορές.  Από δειγµατοληπτικό  έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκαν  τα ακόλουθα:  

(α) Υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση από µέρους προσφοροδοτών  στην εκτέλεση των 
συµβολαίων τους για προµήθεια παλέττων για την εµπορική περίοδο 2006-2007. Ωστόσο το 
Συµβούλιο, σε αντίθεση µε τους όρους των εγγράφων προσφορών δεν προέβη σε οποιεσδήποτε 
κυρώσεις εναντίον των προσφοροδοτών  και  έδινε συνεχώς παρατάσεις στο χρόνο εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων τους.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και µέσα στο έτος 2008 συνεχιζόταν η 
παράδοση παλέττων για εκπλήρωση υποχρεώσεων σε σχέση µε τις πιο πάνω προσφορές,  ενώ 
στις 9.10.2007 το Συµβούλιο αποφάσισε   να απαλλάξει, µετά από σχετικό αίτηµά του, 
προσφοροδότη από την υποχρέωσή του για παράδοση 20 000 παλέττων στα  πλαίσια του 
διαγωνισµού αρ. 15(ε) /2006 τα οποία έπρεπε να είχε παραδώσει από το Μάιο του 2007, υπό τον 
όρο ότι θα  επωµιζόταν τυχόν ζηµιά που θα προέκυπτε µεταξύ    της τιµής της κατακυρωµένης σε 
αυτόν  προσφοράς  και της  τιµής κατακύρωσης του νέου διαγωνισµού  που ήταν σε εξέλιξη.   Το 
Συµβούλιο και πάλι  δεν προχώρησε στην κατάσχεση της εγγυητικής που είχε στη διάθεσή του 
ούτε και έχει κατανέµει οποιαδήποτε ζηµιά στον προσφοροδότη  αφού η νέα προσφορά 
κατακυρώθηκε στην ίδια ακριβώς  τιµή. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η εξεύρεση της κατάλληλης ξυλείας και η 
έγκαιρη παράδοση των παλέττων από τους προσφοροδότες ήταν πάντοτε σοβαρό πρόβληµα για 
διάφορους λόγους.  Η τακτική της κατάσχεσης των εγγυητικών όπου εφαρµόστηκε λειτούργησε σε 
βάρος του Συµβουλίου γιατί έθεσε εκτός εργασίας και προσφορών σοβαρούς και µεγάλους 
προσφοροδότες. 

(β) Πρωτότυπες επιταγές, που αφορούσαν σε εγγυήσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς 
αποτυχόντων προσφοροδοτών, βρίσκονταν καταχωρισµένες και εκτεθειµένες κατά την ηµεροµηνία 
ελέγχου στο  φάκελο  της σχετικής  προσφοράς και χωρίς αυτές να έχουν µετατραπεί σε 
δίγραµµες.  Σύµφωνα µε τους όρους των προσφορών  αυτές πρέπει να επιστρέφονται  µετά την 
κατακύρωση και ανάθεση της προσφοράς στους επιτυχόντες προσφοροδότες. 

(γ) Έγινε δεκτή από το Συµβούλιο µεταχρονολογηµένη επιταγή επιτυχόντα  προσφοροδότη 
ύψους £500 µε ηµερ. έκδοσης τις 23.5.2008 ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης της κατακυρωθείσας σε 
αυτόν προσφοράς (Αρ. 4/2007) για µεταφορά χώµατος από το Συσκευαστήριο Λάρνακας σε 
Σκυβαλότοπο  για την περίοδο µέχρι τις 23.5.2008. 

Καταγγελίες για ενδεχόµενη παράβαση των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
Νόµων.   Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενή µου Έκθεση ο Έφορος έκρινε ότι µέρος της 
ετήσιας χορηγίας του Κράτους προς το ΣΕΚΠ, µε τον τρόπο που αυτή γίνεται και εφαρµόζεται, 
επιδοτεί τις οικονοµικές δραστηριότητες του ΣΕΚΠ και συνεπώς συνιστά κρατική ενίσχυση γι’ αυτό 
και ο Έφορος εισηγήθηκε όπως αν υπάρχει πρόθεση να χορηγηθεί εκ νέου οποιαδήποτε χορηγία 
θα πρέπει το Υπουργείο να το κοινοποιήσει, εκ των προτέρων, µέσω του Γραφείου του, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σε διαφορετική περίπτωση το ΣΕΚΠ, εναλλακτικά  θα πρέπει να 
διαχωρίσει τις δραστηριότητες του σε οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες,  και να 
διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς, ώστε να αποδεικνύεται ότι αποτρέπεται η διεπιδότηση των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων από τις µη οικονοµικές.  Με την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου αρ. 65.054, ηµερ. 14.2.2007 µε την οποία το Συµβούλιο  ενέκρινε τον Προϋπολογισµό 
του  ΣΕΚΠ για το 2007, εξουσιοδοτήθηκε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να υποβάλει 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο κρατικής ενίσχυσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
Ωστόσο µε βάση µεταγενέστερη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 3.1.2008, 
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κρίθηκε προς το συµφέρον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η  απόσυρση της κοινοποίησης του 
µέτρου στην οποία ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προέβη µέσω της Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Και τούτο διότι σύµφωνα µε την 
ενηµέρωση από τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία, οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. την ενηµέρωσαν 
άτυπα ότι η σχετική καταγγελία στη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας  που έγινε για την κρατική χορηγία 
που έλαβε  το Συµβούλιο  το 2005 δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται. 

Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου.  Για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης  προς το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων, όπως αυτές  
προβλέπονται στους  περί του Συµβουλίου  Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και 
Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 2004 (Κ.∆.Π. 524/2004),  γίνεται σχετική πρόνοια στον 
εκάστοτε  Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ µέσω του οποίου εµβάζονται τα οφειλόµενα ποσά.  Μέχρι 
την ηµεροµηνία ελέγχου η Κυβέρνηση  είχε καταβάλει µόνο ποσό ύψους £228.000 ως  πρώτη 
δόση της ελλειµµατικής  υποχρέωσης προς το Ταµείο  (σε σχέση µε προϋπηρεσία) και ποσό 
ύψους £24.766 για συµπλήρωση της ετήσιας οικονοµικής δαπάνης του Σχεδίου (τρέχουσα 
υπηρεσία)  σε ποσοστό 5,1%, ποσά τα οποία είχαν περιληφθεί στον Προϋπολογισµό του 2006.   
Οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης που είχαν περιληφθεί στον Προϋπολογισµό του ΣΕΚΠ για το 
2007, δεν  έχουν εµβαστεί  στο Συµβούλιο. 

Σύµφωνα  µε  τη νέα  αναλογιστική µελέτη  που  έγινε  µε  ηµεροµηνία  εκτίµησης την 31η 

∆εκεµβρίου 2006 το αναλογιστικό έλλειµµα σε σχέση µε την προϋπηρεσία είναι της τάξης του 
£1.238.000 και το κανονικό ποσοστό εισφοράς 18% από το οποίο ποσοστό 3,75%  των µισθών 
αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης. 

Ταµείο Ευηµερίας.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της  Συλλογικής Σύµβασης (άρθρο 37), που 
υπογράφηκε στις 28.3.2006 (1.1.2004 -31.12.2006) δηµιουργείται Ταµείο Ευηµερίας σύµφωνα µε 
Κανονισµούς που εγκρίνονται  προηγουµένως  από το Συµβούλιο.   Το  Συµβούλιο εισφέρει στο 
Ταµείο σε ποσοστό 0,75%  επί των µηνιαίων ακαθάριστων απολαβών (εκτός του 13ου µισθού) µε 
ηµεροµηνία εφαρµογής αναδροµικά από 1.1.2005. 

Παρόλο που δεν είχαν ακόµη εγκριθεί σχετικοί Κανονισµοί για τη λειτουργία και διαχείριση του 
Ταµείου το Συµβούλιο άρχισε να συνεισφέρει το πιο πάνω ποσοστό από 1.1.2007 µέσω του 
µηνιαίου µισθολογίου.  Οι εισφορές αυτές, οι αναδροµικές εισφορές από την 1.1.2005 καθώς 
επίσης και η εισφορά του Συµβουλίου από 1.1.2001 σε ποσοστό 1,75%, που αφορά επιστροφή 
παρεµφερών ωφεληµάτων στα πλαίσια της συµφωνίας που έγινε υπό τη µεσολάβηση της 
Υπηρεσίας Βιοµηχανικών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  έχουν  
µεταφερθεί   σε  σχετικό λογαριασµό  σε πίστη του Ταµείου Ευηµερίας. 

Το Συµβούλιο, προχώρησε στην έγκριση Εσωτερικών Κανονισµών λειτουργίας του Ταµείου, στη 
βάση σχετικής γνωµάτευσης του νοµικού του συµβούλου ηµεροµηνίας 7.5.2008 και της 
συµπληρωµατικής Σύµβασης που έγινε µε τις Συντεχνίες (διαφοροποίηση του άρθρου 37) η οποία 
προβλέπει δηµιουργία Ταµείου σύµφωνα µε Εσωτερικούς Κανονισµούς που θα αποτελούν  
Παράρτηµα της.  

Αντιµισθία Προέδρου και Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Σύµφωνα µε τις γραπτές 
οδηγίες του Υπουργού  Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ηµερ. 9.8.2006 προς τους 
Ηµικρατικούς Οργανισµούς της αρµοδιότητάς του, δεν επιτρέπεται η καταβολή επιδόµατος ή 
αµοιβής στους Προέδρους και τα Μέλη των Ηµικρατικών Οργανισµών για συµµετοχή τους σε 
συνεδρίες επιτροπών ή υποεπιτροπών των Συµβουλίων, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις 
οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση  έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού, µε  
ταυτόχρονη ενηµέρωση του  Υπουργικού Συµβουλίου.   Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
καταβλήθηκε, σε τρία µέλη του Συµβουλίου, αµοιβή και επίδοµα οδοιπορικών για συµµετοχή τους 
σε δύο συνεδριάσεις επιτροπών του Συµβουλίου. 
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Σηµειώνεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΚΠ, σε σχετική επιστολή του, µε αρ. φακέλου Π57/436 
και ηµερ. 16.11.2006, προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  ζήτησε 
την έγκρισή του  για την καταβολή επιδόµατος και αντιµισθίας σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία 
η σύγκληση ολιγοµελών επιτροπών σε ηµέρες εκτός των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, χωρίς 
όµως να δοθεί οποιαδήποτε έγκριση µέχρι σήµερα. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί ξανά από το Υπουργείο η εν λόγω 
έγκριση. 

Χρεώστες/Εκκρεµείς οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α) Γενικά.  Παρατηρήθηκε ότι τα εκάστοτε υπόλοιπα των χρεωστών εξωτερικού τόσο κατά τη 
διάρκεια του έτους  όσο και µε τη λήξη  της εµπορίας παρουσιάζονται αυξηµένα. Τούτο οφείλεται 
στο ότι οι χρεώστες εµβάζουν σταδιακά και µε καθυστέρηση  αρκετών µηνών τις οφειλές τους.  
Σηµειώνεται ότι τα οφειλόµενα ποσά δεν είναι εξασφαλισµένα µε εγγυητικές ή άλλως πως.  
Επιπλέον κατά την τιµολόγηση  δεν προβλέπεται οποιαδήποτε περίοδος µέσα στην οποία πρέπει 
το ποσό να πληρωθεί ούτε και οποιαδήποτε επιβάρυνση (τόκος) σε περίπτωση καθυστέρησης της 
πληρωµής. Η µη έγκαιρη καταβολή των οφειλοµένων ποσών επηρεάζει  διαχρονικά τη ρευστότητα 
του Συµβουλίου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι για την κάλυψη των εξόδων εµπορίας των πατατών της εαρινής εσοδείας 
χρειάστηκε το Συµβούλιο να εξασφαλίσει επιπρόσθετο πιστωτικό όριο ύψους 2,5 εκ.. 

(β) Χρέος από Κροατική εταιρεία.  Κροατική εταιρεία οφείλει στο Συµβούλιο ποσό £77.471 για 
την αγορά πατατών τον Απρίλιο 2006.  Αρχικά συµφωνήθηκε όπως η  εταιρεία προπληρώνει την 
αξία των πατατών που θα αγόραζε και να µην υποβάλει τραπεζική εγγύηση.  Και ενώ η εταιρεία 
πλήρωνε στην Κροατική Τράπεζα το ποσό του τιµολογίου και απέστελλε την απόδειξη µε 
τηλεοµοιότυπο στο Συµβούλιο, τις επόµενες µέρες απέσυρε τα χρήµατα προβάλλοντας στην 
Τράπεζα διάφορα επιχειρήµατα, µεταξύ των οποίων και την ύπαρξη ποιοτικών προβληµάτων.  Η 
υπόθεση ανατέθηκε στο δικηγόρο του Συµβουλίου για λήψη νοµικών µέτρων εναντίον της εταιρείας 
και του διευθυντή της και διεκδίκηση του οφειλόµενου ποσού των €134.730.   Μέχρι τις 30.9.2007 
εισπράχθηκε ποσό €2.400. Ο διευθυντής της εταιρείας  επικαλούµενος τα ποιοτικά προβλήµατα 
που παρουσίασαν οι πατάτες ζήτησε από το Συµβούλιο την εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης.  Το 
Συµβούλιο,  εξέφρασε την πρόθεση του να αποδεχθεί την καταβολή ποσού  €95.000 για 
διευθέτηση της οφειλής της εταιρείας. 

(γ) Πτώχευση εταιρείας.  Εταιρεία που ήταν ο κυριότερος αγοραστής πατατών του Συµβουλίου 
στην Ιρλανδία, κήρυξε πτώχευση στις 10.12.2004, ηµεροµηνία κατά την οποία όφειλε στο 
Συµβούλιο το ποσό των €152.290 (£87.933).  ∆ιορίστηκε εκκαθαριστής, και την 1.10.2007 το 
Συµβούλιο έλαβε επιταγή ύψους €34,843.19, έναντι της οφειλής της εταιρείας.  Σηµειώνεται ότι δεν 
έγινε πρόνοια για διαγραφή οποιουδήποτε ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις. 

(δ) Επισφαλή χρέη εταιρείας.  Το Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να εγκρίνει την 
εισήγηση του εκκαθαριστή στην υπόθεση πτώχευσης εταιρείας στο Ηνωµένο Βασίλειο για 
απόσυρση της αγωγής εναντίον της και άλλων προσώπων ή εταιρειών, στους οποίους έγιναν 
προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η εταιρεία κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των 
διευθυντών που εξουσιοδότησαν τις πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον 
ίδιο σχετική έκθεση των γεγονότων. Στις 4.3.2008 ο εκκαθαριστής ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι 
από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας παρέµενε ποσό £26.253 το οποίο 
προοριζόταν για πληρωµή της αµοιβής του και µέρους των οφειλών στους προτιµησιακούς 
πιστωτές.  Το Συµβούλιο δεν αναµένεται να λάβει οποιοδήποτε ποσό.  

(ε) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2007, έξι 
πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των £20.545, το οποίο 
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αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν από το Συµβούλιο κατά το έτος 
1992. 

Παρόλο που είχαν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και είχαν  εκδοθεί δικαστικές 
αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν εξοφλήθηκαν. 

(στ) Χρέος από αγοραστή πατατών στην Κύπρο.  Από αγοραστή πατατών στην Κύπρο 
οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών που προµηθεύτηκε από το Συµβούλιο το 2000.  
Λήφθηκαν νοµικά µέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του για καταβολή του ποσού 
των £11.896, µε τόκο προς 8% το χρόνο, µέχρις εξοφλήσεως. Σύµφωνα µε επιστολή του νοµικού 
συµβούλου του Συµβουλίου, έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής (πτώχευσης) για τον πιο πάνω 
αγοραστή. 

6.28 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 
Μέρος Α 
Οικονοµική κατάσταση. 
(α) Πρόβληµα ρευστότητας.  Το Συµβούλιο εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα 
ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι 
οποίες στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £8,4 εκ., ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £1,2 εκ.,  
δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £7,2 εκ.. Επιπρόσθετα, στις 31.12.2007 το 
οφειλόµενο ποσό στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων και στο Ταµείο Φιλοδωρηµάτων των 
εργατών του Συµβουλίου, όπως προέκυψε µετά από σχετικές αναλογιστικές µελέτες, ανερχόταν σε 
£1,9 εκ. και £1,0 εκ., αντίστοιχα. Το ποσό αυτό παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως 
µακροπρόθεσµη υποχρέωση. 

Στην  ΄Εκθεσή µου επί των οικονοµικών καταστάσεων του Συµβουλίου επισύρω την προσοχή στο 
γεγονός ότι το σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας 
και αµφιβολίας ως προς την ικανότητα του Συµβουλίου να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα. 

Το Συµβούλιο αποτάθηκε στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών και ζήτησε την παρέµβαση 
της Κυβέρνησης, για επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων και ρύθµιση των υποχρεώσεών του.  
Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή η οποία αποφάσισε τη σύσταση Τεχνικής 
Επιτροπής, αποτελούµενης από εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών, 
του Γραφείου Προγραµµατισµού και του Συµβουλίου, η οποία, σύµφωνα µε τους όρους εντολής 
της, υπέβαλε σχετική έκθεση για τον τρόπο πληρωµής όλων των υποχρεώσεων του Συµβουλίου, 
χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το µέλλον του Συµβουλίου. 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε επιστολή του ηµερ. 21.4.2008 προς το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, επισήµανε το γεγονός ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια 
έχει υποδείξει κατ’ επανάληψη τη δυνατότητα αξιοποίησης των κανόνων για τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων µε σκοπό τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων οι οποίοι 
αποτελούν τη µόνη νόµιµη παρέµβαση από το κράτος για αντιµετώπιση της κρίσης που 
αντιµετωπίζει το Σφαγείο. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Το Συµβούλιο παρουσίασε για το 2007 πλεόνασµα ύψους  
£1.471.657, σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £321.041  το  2006, το οποίο προέκυψε, κυρίως, 
λόγω της αποπληρωµής, από τη ∆ηµοκρατία, του οµολογιακού δανείου ύψους £2,08 εκ. για το 
οποίο γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή παράγραφο της ΄Εκθεσής µου.   Στις 31.12.2007 το σύνολο 
των συσσωρευµένων ελλειµµάτων του Συµβουλίου ανήλθε σε £13,64 εκ., σε σύγκριση µε £15,11 εκ.  
το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση των συσσωρευµένων ελλειµµάτων κατά £1,47 εκ. 
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(γ) Έσοδα. Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £5,93 εκ., σε σύγκριση  µε £4,58 εκ. το 2006,  
δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £1,35 εκ..  Στα έσοδα για το έτος περιλαµβάνεται κρατική χορηγία 
ύψους £2,08 εκ. που αντιπροσωπεύει την αποπληρωµή, από το Υπουργείο Οικονοµικών, του 
εγγυηµένου από τη ∆ηµοκρατία οµολογιακού δανείου, καθώς και ποσό ύψους £300.000, που 
αφορά χορηγία από την Ένωση ∆ήµων Κύπρου.  Για τα ποσά αυτά γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή 
παράγραφο της παρούσας  Έκθεσης. 

(δ) Έξοδα.  Τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £4,45 εκ., σε σύγκριση µε £4,90 εκ. κατά το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £0,45 εκ., που οφείλεται κυρίως στη µείωση του 
κόστους µισθωτών υπηρεσιών από £2,36 εκ. που ήταν το 2006, σε £2,29 εκ. το 2007 και στη 
µείωση των διαχειριστικών και άλλων εξόδων από £1,42 εκ. το 2006  σε  £1,05 εκ. το 2007. 

(ε) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Συµβουλίου 
ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £7,57 εκ. (£7,85 εκ. το 2006). 

Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός του Συµβουλίου για το οικονοµικό έτος 2007 εγκρίθηκε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σφαγείου στις 17.11.2006 και στις 23.11.2006 υποβλήθηκε στον 
Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του περί Σφαγείων Νόµου.  
Παρατήρησα ότι ο Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών στις 16.3.2007, 
δηλαδή µετά την έναρξη του οικονοµικού έτους.  Όπως  προκύπτει, οι δαπάνες του Συµβουλίου για 
την περίοδο 1.1 – 15.3.2007 δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε στοιχεία του Συµβουλίου, σε έξι Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού του Συµβουλίου για το έτος 2007 προέκυψαν υπερβάσεις συνολικού ύψους 
£17.334, για τις οποίες εισηγήθηκα όπως εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για 
κάλυψή τους από εξοικονοµήσεις άλλων Άρθρων του Προϋπολογισµού του Συµβουλίου. Επίσης 
κατά το 2006, 2005 και 2004 προέκυψαν υπερβάσεις σε 15, 29 και 25 Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού ύψους £79.020, £364.443 και £605.040, αντίστοιχα, για τις οποίες δεν 
εξασφαλίστηκε ακόµη η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για κάλυψή τους. 

Εγγυηµένο Οµολογιακό ∆άνειο.  Λόγω αδυναµίας του Συµβουλίου να αποπληρώσει, κατά τη 
λήξη του στις 17.12.2006,  το οµολογιακό δάνειο ύψους £2.000.000, το οποίο είχε εκδοθεί µε 
κυβερνητική εγγύηση,  καθώς και τους οφειλόµενους τόκους για την εξαµηνία που έληξε στις 
17.12.2006, ύψους £77.500, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, στις 19.12.2007, µετά από γνωµάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα και µε τη σύµφωνη γνώµη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
προέβη στην εξόφληση των πιο πάνω υποχρεώσεων του Συµβουλίου.  Τα ποσά αυτά 
εµφανίζονται στον λογαριασµό εσόδων και εξόδων για το έτος 2007 ως κρατική χορηγία. 

∆άνειο από ∆ανειστικούς Επιτρόπους.  Το 2001 παραχωρήθηκε, µε κυβερνητική εγγύηση, από 
τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους στο Συµβούλιο µακροπρόθεσµο δάνειο ύψους £5,5 εκ., µε επιτόκιο 
6%, αποπληρωτέο από 30.11.2002 µέχρι τις 30.11.2021 µε ετήσιες ισόποσες δόσεις.  Λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων, το Συµβούλιο δεν έχει καταβάλει τις οφειλόµενες δόσεις για τα έτη 
2002 - 2007 συνολικού ύψους £2.873.984 (κεφάλαιο £1.041.789, τόκοι £1.832.195).  Επιπλέον το 
Συµβούλιο µέχρι τις 31.12.2007 επιβαρύνθηκε µε τόκους υπερηµερίας ύψους £594.534, λόγω µη 
καταβολής των πιο πάνω δόσεων. 

Κατόπιν καταγγελίας για ενδεχόµενη παραβίαση των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
Νόµων από συγκεκριµένες ενέργειες του Κράτους προς όφελος του Συµβουλίου, ο Έφορος 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Οικονοµικών ηµερ.19.1.2007, επισήµανε ότι η ανοχή που επέδειξαν οι ∆ανειστικοί Επίτροποι προς 
το Συµβούλιο όσον αφορά στη µη καταβολή καµιάς ετήσιας δόσης έναντι των δανειακών οφειλών 
τους για πέντε σχεδόν έτη ισοδυναµεί, κατά την άποψή του, µε κρατική ενίσχυση, αφού αυτό δεν 
προσοµοιάζει µε τη συµπεριφορά ενός ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύµατος που επιδιώκει να 
ανακτήσει τα οφειλόµενα σε αυτό ποσά και άρα δεν ικανοποιεί την αρχή του ιδιώτη πιστωτή. 
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Χορηγία Ένωσης ∆ήµων προς το Συµβούλιο.   Σε συνεδρία που έγινε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στις 11.12.2007 για την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου, αποφασίστηκε 
όπως η κυβέρνηση χορηγήσει ποσό £300.000 προς την Ένωση ∆ήµων η οποία ακολούθως να το 
χορηγήσει στο Συµβούλιο.  Το πιο πάνω ποσό εµβάστηκε από την Κυβέρνηση, υπό τη µορφή 
χορηγίας, στην Ένωση ∆ήµων µε Ειδικό Ένταλµα Πληρωµής στις 19.12.2007.  Η Ένωση ∆ήµων 
µε τη σειρά της εξέδωσε επιταγή για το ίδιο ποσό προς το Συµβούλιο ηµερ. 21.12.2007. 

Κατόπιν καταγγελίας από ιδιωτική εταιρεία για ενδεχόµενη παραβίαση των περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων από τη συγκεκριµένη ενέργεια του Κράτους προς όφελος του 
Συµβουλίου, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, µε επιστολή του προς τους Γενικούς 
∆ιευθυντές των Υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών και προς το Γενικό Λογιστή 
ηµερ.17.7.2008,  ζήτησε τις απόψεις τους επί του θέµατος και έκτοτε η γνωµάτευσή του εκκρεµεί 
ενόψει αναµονής της απάντησής τους. 

Παραβίαση των όρων άδειας απόρριψης αποβλήτων.  Στις 27.8.2007 παραχωρήθηκε από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου η άδεια 
απόρριψης αποβλήτων µε αρ. 50/2007 σύµφωνα µε τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
Νόµους του 2002 έως 2007.  Σύµφωνα µε τους όρους της πιο πάνω άδειας, το Συµβούλιο θα 
έπρεπε να προχωρήσει στη λήψη αριθµού µέτρων τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την 
υλοποίηση διορθωτικών/βελτιωτικών µέτρων στις εγκαταστάσεις του µέχρι τις 30.10.2007. 

Από ελέγχους που διενεργήθηκαν από λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε 
αριθµός παραβιάσεων των όρων της εν λόγω άδειας, ενώ το Μάρτιο του 2008, το Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εξέδωσε Ειδοποίηση Εξώδικής Ρύθµισης 
Αδικήµατος ύψους €300 εναντίον του Συµβουλίου για παραβίαση των πιο πάνω όρων. 

Ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τα µέτρα που λήφθηκαν από το Συµβούλιο για συµµόρφωση µε τους 
όρους της υπό αναφορά άδειας. 

Καθυστέρηση στην πληρωµή των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων και φόρου 
εισοδήµατος.  Τα καθυστερηµένα οφειλόµενα ποσά στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £2.459.573 και £797.238, 
αντίστοιχα, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων µέχρι 31.12.2007 ύψους £298.213 και 
£295.522, αντίστοιχα.  Ο ∆ιευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καταχωρίσει 
ποινικές αγωγές εναντίον του Συµβουλίου για µη έγκαιρη καταβολή οφειλόµενων εισφορών, οι 
οποίες επιδικάστηκαν σε βάρος του Συµβουλίου.  Οι πιο πάνω οφειλές προέκυψαν λόγω έλλειψης 
ρευστότητας του Συµβουλίου. 

Τα συσσωρευµένα ποσά προστίµων που καταβλήθηκαν µέχρι 31.12.2007, σύµφωνα µε στοιχεία 
του Συµβουλίου, ανήλθαν για τις κοινωνικές ασφαλίσεις στις £92.885, ενώ για το φόρο 
εισοδήµατος στις £268.784. 

Σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις του Συµβουλίου για το 2007 καταβλήθηκαν στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων κανονικά, ωστόσο δεν 
καταβλήθηκαν οποιαδήποτε ποσά για κάλυψη των παλαιών οφειλών του Συµβουλίου. 

Προσωπικό. Το Συµβούλιο εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2007 22 µόνιµους υπαλλήλους σε 
σύγκριση µε 24 το 2006. Οι αποδοχές του µόνιµου προσωπικού ανήλθαν σε £587.895, σε 
σύγκριση µε £644.111 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £56.216 ή 8,7%. Στο σύνολο των 
απολαβών του µόνιµου προσωπικού περιλαµβάνεται ποσό £18.310 (£20.317 το 2006), το οποίο 
καταβλήθηκε για υπερωριακή απασχόληση, καθώς και ποσό £78.968 το οποίο αφορά σε πρόνοια 
ύψους 23% επί των µισθών για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την 
αναλογιστική µελέτη που εκπονήθηκε το 2005.  Κατά το 2007 καταβλήθηκε το ποσό των £64.740 
για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα  υπαλλήλων που αποχώρησαν. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 720

Επίσης, το Συµβούλιο εργοδοτούσε το 2007 κατά µέσο όρο 100 µόνιµους και εποχιακούς εργάτες 
(105 εργάτες το 2006), µε σύνολο απολαβών £1.692.296, σε σύγκριση µε £1.701.970 το 2006, 
δηλαδή σηµειώθηκε µείωση ύψους £9.674 ή 0,6%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση του 
αριθµού των εργατών που εργοδοτούνταν κατά τη διάρκεια του έτους. 

Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα υπαλλήλων.   ∆υνάµει των περί του Κεντρικού Σφαγείου (Όροι 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµών του 1989 (Κ.∆.Π. 88/89), οι µόνιµοι συντάξιµοι υπάλληλοι 
του Σφαγείου δικαιούνται τα ίδια ωφελήµατα αφυπηρέτησης όπως και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Κατά το 2005 το Συµβούλιο ανέθεσε σε αναλογιστή τη διεξαγωγή αναλογιστικής εκτίµησης τόσο 
του Σχεδίου Συντάξεων των υπαλλήλων του όσο και του Ταµείου Φιλοδωρηµάτων των τακτικών 
εργατών του, µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2004.  Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση του 
αναλογιστή, το έλλειµµα του Σχεδίου Συντάξεων των υπαλλήλων, σε σχέση µε προϋπηρεσία, 
ανερχόταν σε £1.713.000 και το ποσό ετήσιας συνεισφοράς για µελλοντική υπηρεσία καθορίζεται 
στο 23% των µισθών. 

Η υποχρέωση αναγνωρίστηκε εξ ολοκλήρου στο λογαριασµό εσόδων και εξόδων του Συµβουλίου 
για το 2004 και παρουσιάζεται στον ισολογισµό ως µακροπρόθεσµη οφειλόµενη υποχρέωση. 

Στις 31.12.2007 η υποχρέωση αυτή ανερχόταν σε £1.874.671.  Το Συµβούλιο του Σφαγείου, σε 
συνεδρία του στις 20.4.2005, αποφάσισε όπως η αποπληρωµή του ελλείµµατος γίνει µε την 
καταβολή ποσού £166.000 για τα επόµενα 15 χρόνια, όµως, λόγω προβληµάτων ρευστότητας, το 
πιο πάνω ποσό για τα έτη 2005 - 2007 δεν έχει εµβαστεί στο Ταµείο. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει πέραν των τριών ετών από την ηµεροµηνία της 
αναλογιστικής εκτίµησης, εισηγήθηκα όπως τροχοδροµηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για 
διεξαγωγή νέας αναλογιστικής µελέτης. 

Ταµείο Φιλοδωρηµάτων Τακτικών Εργατών.  Το Ταµείο αυτό ιδρύθηκε µε τους περί Κεντρικού 
Σφαγείου (Φιλοδωρήµατα Τακτικών Εργατών) Κανονισµούς του 1995 (Κ.∆.Π. 185/95) µε σκοπό τη 
χορηγία  φιλοδωρηµάτων ή άλλων ωφεληµάτων αφυπηρέτησης στους τακτικούς εργάτες του 
Συµβουλίου.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 των πιο πάνω Κανονισµών, το Συµβούλιο διαχειρίζεται και 
ασκεί έλεγχο στο Ταµείο και τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο κατατίθενται, µεταξύ 
άλλων, οι εισφορές του Συµβουλίου, καθώς και τα µερίσµατα και οι τόκοι από επενδύσεις των 
κεφαλαίων ή τη διαχείριση του ειδικού λογαριασµού, από τον οποίο καταβάλλονται όλα τα 
ωφελήµατα που προβλέπονται στους πιο πάνω Κανονισµούς. 

Παρατήρησα ότι εκκρεµεί ακόµη η τήρηση του πιο πάνω ειδικού τραπεζικού λογαριασµού και το 
Συµβούλιο, λόγω προβληµάτων ρευστότητας, δεν καταβάλλει στο Ταµείο τις απαιτούµενες 
εισφορές.  Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο της Έκθεσής µου, διενεργήθηκε 
αναλογιστική µελέτη αναφορικά µε το Ταµείο αυτό, σύµφωνα µε την οποία το έλλειµµα του Ταµείου 
σε σχέση µε προϋπηρεσία στις 31.12.2004 ήταν £929.000 και το ποσοστό ετήσιας συνεισφοράς 
για µελλοντική υπηρεσία καθορίζεται στο 5,7% των µισθών. Η υποχρέωση αναγνωρίστηκε εξ 
ολοκλήρου στο λογαριασµό εσόδων και εξόδων του Συµβουλίου για το 2004 και παρουσιάζεται 
στον ισολογισµό ως µακροπρόθεσµη οφειλόµενη υποχρέωση.  Στις 31.12.2007 η υποχρέωση 
αυτή ανερχόταν σε £1.003.834.  Το Συµβούλιο του Σφαγείου σε συνεδρία του στις 20.4.2005 
αποφάσισε όπως η αποπληρωµή του ελλείµµατος γίνει µε την καταβολή του ποσού των £90.000 
για τα επόµενα 15 χρόνια, όµως, λόγω προβληµάτων ρευστότητας, το πιο πάνω ποσό για τα έτη 
2005 - 2007 δεν έχει εµβαστεί στο Ταµείο. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει πέραν των τριών ετών από την ηµεροµηνία της 
αναλογιστικής εκτίµησης, εισηγήθηκα όπως τροχοδροµηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για 
διεξαγωγή νέας αναλογιστικής µελέτης. 
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Χρεώστες. 
(α) Συµβόλαιο αγοράς υπολειµµάτων σφαγής.  Το Συµβούλιο είχε συνάψει συµφωνία µε 
εταιρεία για την αγορά υπολειµµάτων σφαγής, το οποίο έληξε στις 16.3.2004.  Ωστόσο, το 
Συµβούλιο συνέχιζε να παραδίνει τα υπολείµµατα σφαγής στην εταιρεία αυτή µέχρι τις 14.7.2004, 
ηµεροµηνία καταστροφής του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων της πιο πάνω εταιρείας από 
πυρκαγιά. 

Αναφορικά µε το συµβόλαιο αυτό, ο αγοραστής υπολειµµάτων σφαγής, επικαλούµενος το 
διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κ.∆.Π. 28/2001) που 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 12.1.2001, µε το οποίο 
απαγορεύτηκε η επεξεργασία ζωικών αποβλήτων µε σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών που 
προορίζονται για τη διατροφή ζώων εκτροφής, ζήτησε από το Συµβούλιο να απαλλαχθεί από τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σχετική σύµβαση και αρνείται να καταβάλει στο 
Συµβούλιο τα ποσά της χρέωσης για τα υπολείµµατα σφαγής που του παραδίνονταν µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος, τα οποία µέχρι 14.7.2004 ανέρχονταν περίπου σε 
£256.544. 

Με βάση στοιχεία του Συµβουλίου, το σύνολο των οφειλών του αγοραστή στις 31.12.2007 
αναφορικά µε το πιο πάνω συµβόλαιο ανερχόταν σε £473.239, το οποίο περιλαµβάνει τις 
αµφισβητούµενες χρεώσεις των £256.544, πλέον τόκους. Επίσης, η υπό αναφορά εταιρεία οφείλει 
στο Συµβούλιο το ποσό των £57.561 το οποίο   αντιπροσωπεύει  χρεώσεις για άδεια χρήσης γης, 
ενοίκιο µηχανηµάτων και κατανάλωση νερού  για την περίοδο 1.8.2004 - 31.10.2007, βάσει της 
συµφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσεως µεταξύ της εταιρείας και του Συµβουλίου ηµερ. 
16.3.1989, η οποία έληξε στις 31.10.2007. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι στις 6.4.2004 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή 
εναντίον της πιο πάνω εταιρείας για καταβολή του οφειλόµενου ποσού, η οποία ακόµη εκκρεµεί. 

(β) Συµβόλαια για την αγορά εντέρων.  Το Συµβούλιο καταχώρισε  την 1.9.2000 αγωγή µε την 
οποία διεκδικούσε την καταβολή από τον αγοραστή εντέρων για την περίοδο 12/1996 - 8/1999 
ποσού £99.513, πλέον τόκους ύψους £71.950.  Βάσει της σχετικής απόφασης του ∆ικαστηρίου, 
ηµερ. 20.1.2006, ο χρεώστης κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των £5.000 µέχρι την 1.2.2006 και 
µετέπειτα ποσό ύψους £34.000 σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις κατά την 1η Φεβρουαρίου κάθε 
επόµενου έτους αρχίζοντας από 1.2.2007 µέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πιο πάνω απόφαση, περιλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις πρόνοια 
για επισφαλείς απαιτήσεις για τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του οφειλόµενου ποσού των 
£171.463 και του ποσού των £39.000 που επιδίκασε το ∆ικαστήριο για πλήρη εξόφληση της 
οφειλής, ύψους £132.463. 

Συµβόλαιο για τη µίσθωση γης.  Ιδιωτική εταιρεία µε επιστολή της ηµερ. 12.10.2007, ενηµέρωσε 
το Συµβούλιο για την κατ’ αρχήν σύναψη συµφωνίας µε άλλη εταιρεία για εξαγορά των εργασιών 
του αποξηραντηρίου, το οποίο η δεύτερη λειτουργούσε βάσει σύµβασης παραχώρησης άδειας 
χρήσης γης σε µέρος του τεµαχίου γης που ανήκει στο Συµβούλιο και ζήτησε την άµεση σύναψη 
σχετικής συµφωνίας µε το Συµβούλιο για ενοικίαση και χρήση του εν λόγω τεµαχίου γης. 

Η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 29.2.2008 και προνοεί, µεταξύ άλλων, ότι η  περίοδος 
ενοικιάσεως θα είναι 16 έτη από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα ανανέωσης για 
επιπρόσθετη περίοδο 16 ετών από τη λήξη της περιόδου ενοικιάσεως. 

Παρατήρησα ότι παρόλο που η σύµβαση υπογράφηκε στις 29.2.2008, το Συµβούλιο προέβη στην 
επιβολή χρεώσεων στην υπό αναφορά εταιρεία από την 1.11.2007, χωρίς να υπάρχει πρόνοια 
στην υπογραφείσα σύµβαση για αναδροµική ισχύ της. 

Προσφορά αρ. 9/2004 για τη διάθεση ζωικών αποβλήτων.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Συµβούλιο προέβη στις 13.12.2004, στη σύναψη σύµβασης, µε 
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εταιρεία, για τη διάθεση των ζωικών του αποβλήτων, στην τιµή των £29,95 ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ, 
µε υπολογιζόµενο ετήσιο όγκο αποβλήτων τις 15 000. 

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τον οικονοµικό φορέα όπως η τιµή της προσφοράς παραµείνει η ίδια 
σε περίπτωση µείωσης της ετήσιας ποσότητας των ζωικών αποβλήτων µέχρι και 5%, ενώ αυτή θα 
αυξάνεται κατά 4,5% για κάθε περαιτέρω µείωση της ποσότητας κατά 5%. 

Λόγω του ότι παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του όγκου αποβλήτων του Συµβουλίου, ως 
αποτέλεσµα της µείωσης του κύκλου εργασιών του, τα δύο µέρη οδηγήθηκαν σε νέες 
διαβουλεύσεις µε σκοπό τον καθορισµό σταθερής τιµής χρέωσης ανά τόνο που να µην συνδέεται 
µε τον όγκο των αποβλήτων.  Κατόπιν εξασφάλισης σχετικής γνωµάτευσης από το νοµικό του 
σύµβουλο,  το Συµβούλιο αποδέχθηκε, µεταξύ άλλων, την αναθεώρηση του όρου του συµβολαίου 
που προνοεί κλιµακωτή αύξηση των τελών ανάλογα µε τη µείωση του όγκου των αποβλήτων, 
ώστε πλέον να χρεώνεται σταθερή τιµή ανά τόνο ζωικών αποβλήτων. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία, µε επιστολή της ηµερ. 27.7.2007, ζήτησε όπως της παραχωρηθεί 
εγγράφως το δικαίωµα να προχωρήσει σε υποθήκευση της γης την οποία είχε µισθώσει από το 
Συµβούλιο για ανέγερση των εγκαταστάσεών της  σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για λόγους 
δανειοδότησης.  Με βάση γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου του Συµβουλίου ηµερ. 6.8.2007, 
για να µπορέσει το αίτηµα της εταιρείας να ικανοποιηθεί θα έπρεπε να συναφθεί σύµβαση 
µακροχρόνιας µίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας για ενιαία περίοδο µεγαλύτερη των 15 ετών.  Το 
Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµερ. 16.10.2007, ενέκρινε τη συµπερίληψη πρόνοιας στη σύµβαση, η 
οποία να προνοεί για ενοικίαση γης του Συµβουλίου για 16 χρόνια. 

Η τροποποιητική σύµβαση υπογράφτηκε στις 23.10.2007 και προβλέπει, πέραν των 
τροποποιήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, όρο σύµφωνα µε τον οποίο η εταιρεία θα δανείσει 
στο Συµβούλιο ποσό ύψους £250.000 µόλις εξασφαλίσει δάνειο από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

Το πιο πάνω δάνειο δεν κατέστη δυνατό να παραχωρηθεί στην εταιρεία, λόγω του ότι η περιουσία 
του Συµβουλίου είχε ήδη καταχωρισµένη επιβάρυνση από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για 
οφειλές προς αυτό, και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν µπορούσε να υποθηκεύσει  το εργοστάσιό της. 

Παρατήρησα ότι, οι πρόνοιες της τροποποιητικής συµφωνίας σε σχέση µε τις χρεώσεις  της 
εταιρείας προς το Συµβούλιο άρχισαν να εφαρµόζονται την 1.8.2006, χωρίς να υπάρχει πρόνοια 
στην πιο πάνω τροποποιητική συµφωνία για αναδροµική ισχύ των χρεώσεων. 

Αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου.  Παρατηρήθηκαν και πάλι αδυναµίες στα συστήµατα 
εσωτερικού ελέγχου, όπως για παράδειγµα η παράλειψη υπογραφής παραλήπτη στα τιµολόγια 
που αφορούν σε παραλαβή προϊόντων, η µη επισύναψη στις πληρωµές σχετικά µε έξοδα 
φιλοξενίας καταλόγου των συνδαιτυµόνων, η παράλειψη ετοιµασίας ενταλµάτων για τις πληρωµές 
εξωτερικού ώστε να φαίνεται η έγκριση των πληρωµών, καθώς και η παράλειψη σφράγισης των 
υποστηρικτικών τους εγγράφων µε την ένδειξη ότι αυτά εξοφλήθηκαν. 

Μέρος Β 

Επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες που προσφέρει το Συµβούλιο.  Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, το Συµβούλιο για την περίοδο 1.2.2002 – 21.4.2002 δεν έχει 
καταβάλει ΦΠΑ στα δικαιώµατα που έχει εισπράξει από τη σφαγή και εκδορά ζώων, µε 
αποτέλεσµα στις 31.12.2007 να οφείλει στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ποσό ύψους 
£59.846, πλέον £38.768 για επιβαρύνσεις και τόκους. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο καθυστέρησε να επιβάλει ΦΠΑ 
στα τέλη σφαγής, επειδή του είχε κοινοποιηθεί πρόθεση της Υπηρεσίας ΦΠΑ να επιβάλει το φόρο 
µόνο στο Σφαγείο Κοφίνου και όχι στα Κοινοτικά Σφαγεία.  Κατόπιν παραστάσεων που έγιναν, η 
επιβολή επεκτάθηκε και για τα άλλα σφαγεία από τις 21.4.2002, γι’ αυτό και το Σφαγείο Κοφίνου 
άρχισε να επιβάλλει ΦΠΑ την ίδια ηµεροµηνία, ταυτόχρονα µε τα άλλα ανταγωνιστικά σφαγεία. 
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Υποθήκευση ακίνητης περιουσίας του Συµβουλίου.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες 
Εκθέσεις µου, για την πληρωµή των αποζηµιώσεων σε εννέα οδηγούς, οκτώ φορτωτές και δύο 
φύλακες, οι οποίοι κατά το 2004 κηρύχθηκαν από το Συµβούλιο ως πλεονάζοντες, στα πλαίσια της 
εφαρµογής της µελέτης αναδιάρθρωσης του Συµβουλίου, έναντι συνολικού κόστους £427.080, το 
Συµβούλιο εξασφάλισε στις 27.7.2004 από τράπεζα δάνειο ύψους £500.000 και για το σκοπό αυτό 
υποθήκευσε ακίνητη περιουσία του.  Παρατήρησα ότι, όπως αναφέρεται και σε σχετική 
γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου του Συµβουλίου, ηµερ. 18.6.2004, µε βάση τις διατάξεις του 
περί Σφαγείων Νόµου αρ. 26(Ι)/2003, το Συµβούλιο δεν έχει την εξουσία  να  υποθηκεύει  την  
ακίνητη  ιδιοκτησία  του, η  οποία  µεταβιβάστηκε  σ’ αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο το 1995. 

6.29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ 
Μέρος Α 

Προϋπολογισµός.  Η ετοιµασία και έγκριση των ετήσιων Προϋπολογισµών των Συµβουλίων 
Υδατοπροµήθειας δεν ρυθµίζεται νοµοθετικά αλλά µόνο µε εσωτερικές ∆ηµοσιονοµικές ∆ιατάξεις.  
Κατόπιν εισήγησής µου για νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος, ετοιµάστηκε από τη Νοµική 
Υπηρεσία νοµοσχέδιο, στο οποίο περιλήφθηκε σχετική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η εξουσία 
έγκρισης του Προϋπολογισµού ανατίθεται στα Συµβούλια.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, 
επανεξετάζοντας το κείµενο του νοµοσχεδίου, έκρινε ότι η διάταξη αυτή θα έπρεπε να 
τροποποιηθεί έτσι ώστε οι Προϋπολογισµοί των Συµβουλίων να εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο (µετά την έγκρισή τους από τα ίδια τα Συµβούλια), και γι’ αυτό στις 9.10.2007 υπέβαλε 
τροποποιηµένο νοµοσχέδιο στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία.  Το νέο 
νοµοσχέδιο υποβλήθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 6.2.2008. 

Τα Συµβούλια, µε επιστολή ηµερ. 12.2.2008 προς το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλαν αίτηµα για 
επαναφορά της αρχικής πρόνοιας του νοµοσχεδίου ώστε οι Προϋπολογισµοί να εγκρίνονται µόνο 
από τα Συµβούλια. 

Το νοµοσχέδιο εξακολουθεί να βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Εκκρεµείς υποχρεώσεις προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).  Οι συνολικές οφειλές 
των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας προς το ΤΑΥ σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του 
έτους που έληξε  στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £48,1 εκ.   Ποσό ύψους £7,8 εκ. δεν 
περιλαµβάνεται στις  οφειλές αυτές αφού το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας δεν 
αναγνωρίζει στις οικονοµικές του καταστάσεις την πρόσθετη υποχρέωση που προέκυψε από την 
αύξηση στην τιµή της αγοράς νερού από το ΤΑΥ, από την 1.1.2004, επειδή δεν εγκρίθηκαν 
παράλληλα οι δικές του διατιµήσεις για αύξηση των τελών πώλησης νερού στους καταναλωτές.  
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΤΑΥ, τα Συµβούλια οφείλουν τόκους επί των 
οφειλόµενων ποσών ύψους £15,7 εκ., για τους οποίους δεν γίνεται πρόνοια στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις.  Το ΤΑΥ καταχώρισε αγωγές εναντίον των Συµβουλίων για είσπραξη του συνολικού 
οφειλόµενου ποσού. 

Ρευστότητα/βιωσιµότητα.  Η οικονοµική κατάσταση των Συµβουλίων παρουσιάζει συνεχή 
επιδείνωση, µε οξύ πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να τακτοποιήσουν τις 
τρέχουσες  υποχρεώσεις τους, οι οποίες στις 31.12.2007 ανέρχονταν στα £53,2 εκ., σε σύγκριση 
µε £46,4 εκ. το 2006. 

Πρόωρη αφυπηρέτηση µε την παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων.  Σε µέλη του 
Ταµείου Προνοίας, τα οποία επιλέγουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα µε βάση το Σχέδιο Σύνταξης, 
παραχωρούνται δύο πρόσθετες προσαυξήσεις, πάνω στην κλίµακα στην οποία υπηρετούν, έστω 
και αν αυτές υπερβαίνουν την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακάς τους.  Η καταβολή συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων, µε βάση αυξηµένες απολαβές, δεν συνάδει µε την πρόνοια του άρθρου 14(1) του 
περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόµου και του άρθρου 36(1) της 
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Κανονιστικής ∆ιοικητικής Πράξης 111/96 που προνοεί ότι «ο µισθός κάθε θέσης στην υπηρεσία 
του Συµβουλίου είναι αυτός που καθορίζεται στο εγκριµένο σχέδιο υπηρεσίας». 

Για νοµιµοποίηση της παραχώρησης των δυο πρόσθετων προσαυξήσεων ετοιµάστηκαν σχετικοί 
Κανονισµοί, οι οποίοι αφού έτυχαν νοµοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία, 
υποβλήθηκαν στις 14.3.2008 στο Υπουργείο Εσωτερικών για προώθησή τους στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για έγκριση. 

Ταµεία Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων - Ελλειµµατική εισφορά.  Σύµφωνα µε τις τελευταίες 
αναλογιστικές εκτιµήσεις που έγιναν  µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2005,   και είχαν ως όριο 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης το 63ο έτος, τα Ταµεία έχουν συνολικό έλλειµµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία του προσωπικού, της τάξης των £27.895.000. Τα Συµβούλια θα καλύψουν   µέσα 
στα επόµενα  10 έως 15 χρόνια,  µε ετήσιες δόσεις, ή µε ετήσιο ποσοστό συνεισφοράς πάνω στις 
ολικές απολαβές κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών, έλλειµµα 
ύψους £16.750.000.  Το υπόλοιπο ποσό ύψους £11.145.000, που αντιπροσωπεύει το µέρος των 
συµπληρωµατικών παροχών  που καταβάλλονται προς τους µισθωτούς  αναφορικά µε 
ασφαλιστέες αποδοχές, για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές για την περίοδο που αρχίζει κατά ή 
µετά την 6.10.1980, και θα επιστρεφόταν στα  Συµβούλια σύµφωνα µε το άρθρο 88(1)  του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου,  παραµένει στα Ταµεία και  θεωρείται ως επιπλέον συνεισφορά 
των  Συµβουλίων. 

Παράταση υπηρεσιών προσωπικού.    Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 13 των περί 
Υδατοπροµήθειας  (∆ηµοτικές και άλλες περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα) Κανονισµών των 
Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων των 
Συµβουλίων είναι το 60ο έτος της ηλικίας τους.  Ο Κανονισµός 47 των πιο πάνω Κανονισµών 
αναφέρει επίσης ότι αν στο υφιστάµενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων επέλθει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή βελτίωση, οι Κανονισµοί αυτοί τροποποιούνται ανάλογα. 

Μετά την τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόµου 97(Ι)/1999, σύµφωνα µε την οποία το  όριο 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δηµοσίων υπαλλήλων επεκτάθηκε στο 63ο έτος, το Υπουργικό 
Συµβούλιο εξουσιοδότησε τους Υπουργούς, στην εποπτεία των οποίων υπάγονται οι Ηµικρατικοί 
Οργανισµοί, να µεριµνήσουν για την προώθηση, µέσα από θεσµοθετηµένες διαδικασίες, της 
ρύθµισης για επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των εν λόγω 
Οργανισµών. 

Τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας και Λάρνακας παρέτειναν, βάσει γνωµάτευσης των 
νοµικών τους συµβούλων, τις υπηρεσίες υπαλλήλων τους οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν 
αφυπηρετήσει µετά τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους ενώ το Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας Λεµεσού, βάσει γνωµάτευσης του δικού του νοµικού συµβούλου, δεν παρέτεινε 
τις υπηρεσίες των υπαλλήλων του, θεωρώντας ότι προς τούτο απαιτείται προηγουµένως σχετική 
τροποποίηση των Κανονισµών.  Στις 22.2.2006 τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας υπέβαλαν από 
κοινού τροποποιητικούς Κανονισµούς σε σχέση µε την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των 
υπαλλήλων µε αναδροµική ισχύ από την 1.7.2006, οι οποίοι υποβλήθηκαν, κατόπιν νοµοτεχνικής 
επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία, στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 31.1.2008.  Το 
Υπουργείο Εσωτερικών, µε επιστολή του ηµερ. 8.4.2008, εξέφρασε την επιφύλαξή του αναφορικά 
µε την αναδροµικότητα της ισχύος των Κανονισµών, ενόψει του προβλήµατος που θα 
δηµιουργηθεί σε σχέση µε υπαλλήλους του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού, οι οποίοι 
αφυπηρέτησαν µετά την 1.7.2006 στο 60ο έτος, και ζήτησε όπως οι υπό αναφορά Κανονισµοί 
τροποποιηθούν σχετικά.  Ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης, η προώθηση των τροποποιητικών 
Κανονισµών βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα. 

Ατιµολόγητο νερό.  Το ποσοστό ατιµολόγητου νερού κυµάνθηκε µεταξύ 16,67% και 23,18% και 
αντιπροσωπεύει συνολική ποσότητα 7,1 εκ. κ.µ. νερού αξίας £2,9 εκ., σε σύγκριση µε εκείνο του 
προηγούµενου έτους, που ήταν µεταξύ 16,94% και 28% και  αντιπροσώπευε ποσότητα 7,6 εκ. κ.µ. 
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νερού αξίας £3,4 εκ.   Εξέφρασα την άποψη ότι το ποσοστό αυτό θεωρείται εκτός των αποδεκτών 
ορίων και εισηγήθηκα την άµεση λήψη µέτρων για περαιτέρω µείωσή του. 

Μειώσεις στους λογαριασµούς των καταναλωτών.  Οι µειώσεις που παραχωρήθηκαν στους 
καταναλωτές για υπερβολικές καταναλώσεις λόγω διαρροών, ή τακτοποιήσεων λογαριασµών, 
κυµάνθηκαν µεταξύ £34.283 και £113.195, σε σύγκριση µε εκείνες του 2006, που ήταν µεταξύ 
£46.509 και £121.158. 

Παροχή συµβουλευτικών Υπηρεσιών για ενοποίηση των συµβουλίων 
ύδρευσης/αποχέτευσης στις πόλεις της Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας.  Το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε την απόφασή του αρ. 62.308, ηµερ. 6.7.2005, αποφάσισε να υιοθετήσει την 
πρωτοβουλία των Συµβουλίων Αποχετεύσεων και Υδατοπροµήθειας για συνένωσή τους και τη 
δηµιουργία, σε κάθε πόλη, ενός ενιαίου οργανισµού για τη διαχείριση των οικιακών λυµάτων, των 
όµβριων υδάτων και της υδατοπροµήθειας.  Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε σχετική µελέτη, τα 
αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάστηκαν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εµπλεκόµενων φορέων 
τον Ιούλιο του 2008.  Το θέµα πρόκειται να µελετηθεί από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια µε στόχο την 
προώθηση του θέµατος για λήψη πολιτικής απόφασης. 

Σύµφωνα µε το σχετικό συµβόλαιο, µετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τα εµπλεκόµενα 
µέρη, ο µελετητής θα προχωρήσει στην ετοιµασία του νοµικού πλαισίου που θα διέπει τους 
Οργανισµούς που θα προκύψουν από την ενοποίηση.  Το κόστος ετοιµασίας του νοµικού 
πλαισίου, το οποίο αφορά στο 50% της συνολικής αξίας της σύµβασης, ανέρχεται σε £48.450 
πλέον ΦΠΑ.  Παρατήρησα ότι στη σύµβαση που υπογράφηκε µε το µελετητή δεν περιλήφθηκε 
σχετική πρόνοια για διακοπή του συµβολαίου σε περίπτωση λήψης αρνητικής πολιτικής απόφασης 
αναφορικά µε την ενοποίηση των Συµβουλίων, οπότε και δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη 
ετοιµασίας του νοµικού πλαισίου. 

Σύσταση και λειτουργία Ταµείων.  ∆εν έχουν ακόµη θεσπιστεί Κανονισµοί που να διέπουν τη 
σύσταση και λειτουργία των Ταµείων Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, Ευηµερίας και άλλων 
Ταµείων, όπως προνοεί το άρθρο 14(3) του περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και ΄Αλλες 
Περιοχές) Νόµου (Κεφ. 350). 

Τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας και Λεµεσού εξέφρασαν την άποψη ότι η ετοιµασία 
εσωτερικών Κανονισµών για τα Ταµεία Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης δεν είναι αναγκαία αφού η 
βασική δαπάνη αφορά στο ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλεται, βάσει συµβολαίου, σε 
ασφαλιστική εταιρεία, η διαχείριση του οποίου ανατίθεται κατόπιν προσφορών, σε ασφαλιστική 
εταιρεία.  Το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας, στο οποίο το Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής 
Περίθαλψης εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει εσωτερικών Κανονισµών, κρίνει ότι, δεδοµένης της 
επικείµενης λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, δεν είναι αναγκαία, στο παρόν στάδιο, η 
προώθηση της θεσµοθέτησης των εν λόγω Κανονισµών. 

΄Οσον αφορά στα Ταµεία Ευηµερίας, τα οποία έχουν εγγραφεί ως Σωµατεία στον ΄Εφορο 
Σωµατείων και Ιδρυµάτων, τα τρία Συµβούλια αποφάσισαν να θεσπίσουν από κοινού 
Κανονισµούς, οι οποίοι όµως να µην περιλαµβάνουν διατάξεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, 
ώστε να µη δηµιουργείται θέµα παράβασης των συµφωνηθέντων στις συλλογικές συµβάσεις, ούτε 
θέµα υπόσκαψης ή περιορισµού των νόµιµα εγγεγραµµένων Ταµείων Ευηµερίας Προσωπικού ως 
Σωµατεία. 

Αναδιάρθρωση µισθολογίου.  Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε (απόφαση αρ. 58.009, ηµερ. 
11.6.2003), όπως οι Ηµικρατικοί Οργανισµοί, οι οποίοι δεν έχουν, σύµφωνα µε το Νόµο, 
υποχρέωση υποβολής των Προϋπολογισµών τους για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
τους υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονοµικών για απόψεις σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις 
απολαβές και ωφελήµατα του προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία σ’ όλο το εύρος 
του δηµόσιου και ευρύτερου κρατικού τοµέα. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, ενόψει της ανάγκης για 
µετατροπή των µισθοδοτικών κλιµάκων σε ευρώ, στη συνεδρία του ηµερ. 14.12.2007 ενέκρινε την 
κατ’  αρχήν εφαρµογή των κλιµάκων, όπως διαµορφώθηκαν µε την ενσωµάτωση των αυξήσεων 
και του τιµαριθµικού επιδόµατος, αναφέροντας επίσης ότι η οποιαδήποτε συµφωνία γίνει µεταξύ 
του Υπουργείου Οικονοµικών και των συντεχνιών των υπαλλήλων των Ηµικρατικών Οργανισµών 
θα ισχύσει και στο Συµβούλιο. 

Παρατήρησα ότι ορισµένες κλίµακες, όπως διαµορφώθηκαν, οι οποίες θα εφαρµοστούν και στα 
άλλα Συµβούλια, διαφέρουν από τις αντίστοιχες του κρατικού µισθολογίου, λόγω έγκρισης, στο 
παρελθόν, ψηλότερων ποσών κατώτατης γενικής αύξησης µισθών. 

Μέρος Β 

Κανονισµοί Αποθήκης και Οικονοµικές Οδηγίες.  ∆εν έχουν ακόµη υποβληθεί στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για έγκριση και δηµοσίευση οι Κανονισµοί Αποθήκης και οι Οικονοµικές Οδηγίες που 
υιοθέτησαν και εφαρµόζουν τα Συµβούλια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 40(1)(η) και (2) του περί 
Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόµου (Κεφ. 350). 

6.30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν πλεόνασµα £577.591, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα £284.097 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £12.013.436, σε σύγκριση µε £10.082.446 
το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £1.930.990 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 
ποσότητας νερού που διατέθηκε κατά 889 484 κ.µ., καθώς και στην αύξηση των τελών κατά 10% 
από την 1.4.2007.  

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα του Συµβουλίου ανήλθαν σε £11.432.961, σε σύγκριση µε £10.366.543 το 
2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £1.066.418, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών 
προσωπικού, του κόστους αγοράς νερού και της συντήρησης και επιδιόρθωσης των στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού. 

(δ) Τρέχουσες Υποχρεώσεις.  Οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συµβουλίου ανέρχονταν στις 
31.12.2007 σε £8,3 εκ.  (£7,1 εκ. το 2006), στις οποίες περιλαµβάνεται ποσό ύψους £6,4 εκ. (£5,5 εκ. 
το 2006), που αντιπροσωπεύει οφειλή προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), για νερό που 
αγοράστηκε µέχρι 31.12.2007. 

(ε) Αγορά νερού από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Στις οικονοµικές καταστάσεις δεν 
περιλαµβάνεται ποσό ύψους £7.765.834 που αντιπροσωπεύει την επιπρόσθετη υποχρέωση που 
προέκυψε λόγω  της αύξησης της τιµής αγοράς νερού από  το ΤΑΥ από 1.1.2004,  από 33,5 σεντ 
το κ.µ. σε 45 σεντ το κ.µ.  πλέον ΦΠΑ.  Επίσης, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια στις οικονοµικές 
καταστάσεις για τόκους πάνω στην πιο πάνω οφειλή, οι οποίοι, σύµφωνα µε υπολογισµούς του 
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £2.644.522. 

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την αύξηση αυτή, επειδή δεν εγκρίθηκαν παράλληλα οι δικές του 
διατιµήσεις για αύξηση των τελών πώλησης νερού στους καταναλωτές.  Για το λόγο αυτό, δεν 
αναγνωρίστηκε στις οικονοµικές καταστάσεις η επιπρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει προς το 
ΤΑΥ, η οποία πρέπει να αναγνωριστεί.  Λόγω των επιπτώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις της 
µη αναγνώρισης της επιπρόσθετης υποχρέωσης που αναφέρεται πιο πάνω, η γνώµη µου επί των 
οικονοµικών καταστάσεων του Συµβουλίου για το υπό αναφορά έτος, όπως αναφέρεται στην 
Έκθεσή µου, είναι δυσµενής. 
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Στις 19.6.2007 ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε αγωγή µε αρ. 4755/07 εναντίον του Συµβουλίου, 
αξιώνοντας την καταβολή του οφειλόµενου προς το ΤΑΥ ποσού, πλέον τόκους προς 9% ετησίως 
µέχρι εξοφλήσεως. 

Τα τέλη πώλησης νερού στους καταναλωτές και τα δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών έχουν αυξηθεί 
από 1.4.2007 κατά 10% (Κ∆Π 142/2007), µε ανάλογη αύξηση και κατά το 2008 (Κ∆Π 123/2008), 
και βάσει αυτής της εξέλιξης το Συµβούλιο αύξησε ανάλογα το ποσό που καταβάλλει στο ΤΑΥ για 
κάθε κ.µ. που αγοράζει. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο ετεροχρονισµός που παρατηρήθηκε στην 
αύξηση της τιµής αγοράς νερού από το ΤΑΥ και της αύξησης των διατιµήσεων του Συµβουλίου 
προκάλεσαν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα στο Συµβούλιο. 

(στ) Ρευστότητα/Βιωσιµότητα.  Το Συµβούλιο αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες του υποχρεώσεις, οι οποίες στις 
31.12.2007, ανέρχονταν σε £8,3 εκ. (£7,1  εκ. το 2006).  

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι µε την πρόσφατη τροποποίηση των περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισµών, η έγκριση των διατιµήσεων του 
Συµβουλίου θα γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, οπότε αναµένεται να υπάρξει βελτίωση στα 
οικονοµικά του Συµβουλίου µε την έγκαιρη αύξηση των διατιµήσεων.  

Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές.  Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο 
εργοδοτούσε συνολικά 143 άτοµα και οι δαπάνες για µισθούς και εργοδοτικές εισφορές στα 
διάφορα ταµεία ήταν £3.731.047, σε σύγκριση µε £3.527.152 το προηγούµενο έτος, µε µέσο όρο 
δαπανών για κάθε υπάλληλο £18.892 (£18.156 το 2006), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο 
Ταµείο Σύνταξης και £26.091 (£25.194 το 2006) µε εισφορά στο Ταµείο Σύνταξης. 

Ιατρική και κοινωνική πρόνοια.  Για τη λειτουργία του Σχεδίου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης 
κατά το 2007 δαπανήθηκε ποσό £239.263, το οποίο αφορά κυρίως στο ετήσιο ασφάλιστρο που 
καταβάλλεται, βάσει συµβολαίου, για το οµαδικό σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 204 
υπαλλήλων του Συµβουλίου και που αναλογεί µε µέση ετήσια δαπάνη για κάθε µέλος του σχεδίου 
περίπου £1.173. Η διαχείριση του Σχεδίου ανατέθηκε κατόπιν προσφορών, σε ασφαλιστική 
εταιρεία, και το Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για ετοιµασία εσωτερικών Κανονισµών.   

Η ετήσια συνεισφορά του Συµβουλίου στο Ταµείο Ευηµερίας για το 2007, που αντιπροσωπεύει 
ποσοστό ύψους 3,99% πάνω στις απολαβές του προσωπικού, ανήλθε σε  £90.652.  Το Ταµείο 
έχει εγγραφεί ως Σωµατείο στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων, και όπως υπέδειξα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, λειτουργεί χωρίς εγκεκριµένους Κανονισµούς, όπως προνοεί το 
άρθρο 14(3) του περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόµου (Κεφ. 350).  
Αντιλαµβάνοµαι ότι γίνεται προσπάθεια από τα τρία Συµβούλια για να θεσπίσουν από κοινού 
Κανονισµούς, οι οποίοι όµως να µην περιλαµβάνουν διατάξεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, 
ώστε να µη δηµιουργείται θέµα παράβασης των συµφωνηθέντων στις συλλογικές συµβάσεις, ούτε 
θέµα υπόσκαψης ή περιορισµού των νόµιµα εγγεγραµµένων Ταµείων Ευηµερίας Προσωπικού ως 
Σωµατεία. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ετοιµάστηκε προσχέδιο Κανονισµών το οποίο 
διαβιβάστηκε στις συντεχνίες του προσωπικού για τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις, και το οποίο στη 
συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα περαιτέρω. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Οικονοµική κατάσταση.  Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £7,9 εκ., σε 
σύγκριση µε £7,1 εκ. το 2006. 

(β) Ελλειµµατική εισφορά.  Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική εκτίµηση που έγινε µε 
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ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2005, και είχε ως όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των 
υπαλλήλων το 63ο έτος και απόδοση επενδύσεων 5%, το Ταµείο έχει έλλειµµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία του προσωπικού της τάξης των £15.852.000 (£15.849.000 µε όριο αφυπηρέτησης 
το 60ο έτος και απόδοση επενδύσεων 5%). Το Συµβούλιο αποδέχθηκε  να χρηµατοδοτήσει 
έλλειµµα ύψους £10.101.000, κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών,  
µε ετήσιο ποσοστό ίσο µε 26,70% πάνω στις ολικές απολαβές.  Το υπόλοιπο ποσό ύψους 
£5.751.000, που αντιπροσωπεύει το µέρος των συµπληρωµατικών παροχών που καταβάλλονται 
προς τους µισθωτούς αναφορικά µε ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές 
για την περίοδο που αρχίζει κατά ή µετά την 6.10.1980, και θα επιστρεφόταν  στο Συµβούλιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 88(1) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, παραµένει στο Ταµείο και  
θεωρείται ως επιπλέον συνεισφορά του Συµβουλίου. 

Ανάληψη υδατοπροµήθειας ∆ήµων ή Κοινοτήτων από το Συµβούλιο.  Το Συµβούλιο ανέλαβε, 
κατά την περίοδο 2001-2007, µετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, την 
υδροδότηση της Βιοµηχανικής Περιοχής  Εργατών, την υδατοπροµήθεια του ∆ήµου Λατσιών, του 
Κοινοτικού Συµβουλίου Γερίου, του Κοινοτικού Συµβουλίου Τσερίου και του Κυβερνητικού 
Οικισµού Ανθούπολης.  Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την ένταξη της 
υδατοπροµήθειας των Κοινοτικών Συµβουλίων Κοκκινοτριµιθιάς, Αγίων Τριµιθιάς και 
Παλιοµετόχου στα όρια του Συµβουλίου. 

Στη συµφωνία ανάληψης της υδατοπροµήθειας ∆ήµου ή Κοινότητας από το Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, διαλαµβάνεται µεταξύ άλλων 
και η µεταβίβαση στο Συµβούλιο όλης της κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαµβανοµένων 
όλων των υδατικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου ή Κοινότητας που σχετίζονται 
µε την προµήθεια ύδατος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού.  Το Συµβούλιο, 
µέχρι σήµερα, δεν περιλαµβάνει στις οικονοµικές του καταστάσεις την αξία των πιο πάνω 
στοιχείων λόγω αδυναµίας επιβεβαίωσης των στοιχείων. 

Το Συµβούλιο, µε στόχο την επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης στοιχείων για τα δίκτυα των 
∆ήµων ή Κοινοτήτων που περιήλθαν στην κυριότητά του, στις 23.7.2008 κατακύρωσε προσφορά 
για ετοιµασία µελέτης, η οποία να περιλαµβάνει λεπτοµερή καταγραφή τόσο του υφιστάµενου 
δικτύου του, όσο και των δικτύων των Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας Λεµεσού και Λάρνακας που 
αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα.  Αντιλαµβάνοµαι ότι, µε την αποπεράτωση της µελέτης, το 
Συµβούλιο, θα περιλάβει στις οικονοµικές του καταστάσεις την αξία των πιο πάνω στοιχείων  και 
θα προχωρήσει στη διευθέτηση της µεταβίβασης των στοιχείων ακίνητης περιουσίας που 
περιήλθαν στην κυριότητά του αλλά δεν έχουν ακόµη µεταβιβαστεί στο όνοµα του Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι µε την ολοκλήρωση της µελέτης και της 
καταγραφής του δικτύου ύδρευσης του Συµβουλίου θα δοθεί κοστολόγηση των περιουσιακών 
στοιχείων βάσει της οποίας το Συµβούλιο θα συµπεριλάβει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 

Πώληση νερού σε περιοχές εκτός των ορίων του Συµβουλίου.  Η υδροδότηση περιοχών εκτός 
των ορίων του Συµβουλίου τερµατίστηκε από την 1.1.2007 λόγω της ένταξης των περιοχών αυτών 
στο κυβερνητικό σύστηµα υδατοπροµήθειας.  Ωστόσο, στις 31.12.2007, εξακολουθούσε να 
εκκρεµεί η τακτοποίηση καθυστερηµένης οφειλής ύψους £400.129, που αντιπροσωπεύει  την αξία 
νερού  που κατανάλωσε ο ∆ήµος Λακατάµιας κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών.  Στις 
21.6.2007 το Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση προσφυγή στη δικαιοσύνη για την είσπραξη του 
πιο πάνω ποσού, και στις 16.8.2007 παρέπεµψε το θέµα στο νοµικό του σύµβουλο για περαιτέρω 
χειρισµό. Στη συνέχεια, το Συµβούλιο, µετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις, παραχώρησε µε 
απόφασή του ηµερ. 14.12.2007, παράταση στο ∆ήµο για αποπληρωµή της πιο πάνω οφειλής, 
µέχρι τις 29.2.2008 και παρόλο που αυτή έχει παρέλθει, το θέµα εξακολουθεί να παραµένει σε 
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εκκρεµότητα. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ο λόγος παραχώρησης παράτασης στο ∆ήµο 
για αποπληρωµή της οφειλής του ήταν το γεγονός ότι το θέµα συζητείτο µε το αρµόδιο Υπουργείο 
καθότι κατά την άποψη του ∆ήµου µέρος του οφειλόµενου ποσού θα έπρεπε να καταβληθεί από 
την Κυβέρνηση, ενώ σε πρόσφατη συνεδρία του, το Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση προσφυγή 
στη δικαιοσύνη για είσπραξη της οφειλής. 

Χρεώστες καταναλωτές.  Το οφειλόµενο ποσό από τους χρεώστες καταναλωτές στις 31.12.2007 
ήταν £2.581.075,  σε σύγκριση µε £1.661.379 το 2006.  Στις πιο πάνω καθυστερήσεις 
περιλαµβάνεται και ποσό £123.822, που οφείλεται από καταναλωτές των οποίων η παροχή νερού 
αποσυνδέθηκε.  

Εξέφρασα την άποψη ότι το ποσοστό της αύξησης των οφειλόµενων ποσών είναι πολύ µεγάλο και 
το Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει τάχιστα δραστικά µέτρα για είσπραξη των οφειλών του, µη 
αποκλειόµενης και της λήψης νοµικών µέτρων. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ήδη δόθηκαν οδηγίες για εντοπισµό των 
οφειλοµένων µέχρι 31.12.2006 και τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των οφειλετών. 

Μειώσεις στους λογαριασµούς καταναλωτών.  Οι µειώσεις που παραχωρήθηκαν για 
υπερβολικές καταναλώσεις λόγω διαρροών ή και τακτοποιήσεων/διορθώσεων λογαριασµών ήταν 
£76.287, σε σύγκριση µε £72.145 το 2006.  Το ποσό των τακτοποιήσεων/διορθώσεων ανέρχεται  
σε £21.872, και αποδίδεται σε  προβλήµατα λειτουργίας υδροµετρητών και αναθεωρήσεις 
τιµολογήσεων. 

Ατιµολόγητο νερό. Το ποσοστό ατιµολόγητου νερού µεταξύ της ποσότητας που αγοράστηκε και 
αυτής που πωλήθηκε παρέµεινε σε ψηλά επίπεδα, ανήλθε σε 18,60% (19,56% το 2006) και 
αντιπροσωπεύει 3 715 959 κ.µ. νερού, αξίας £1.374.905.  

Υδροδότηση Νέου ΓΣΠ.  Οι δαπάνες και τα δικαιώµατα για τη σύνδεση του Νέου ΓΣΠ µε τον 
αγωγό του Συµβουλίου, ύψους £58.256, τα οποία οφείλει  στο Συµβούλιο η Κυβέρνηση από το 
1999, δεν έχουν ακόµη καταβληθεί.  Στις 31.12.2007, εξακολουθούσε επίσης να εκκρεµεί η 
τακτοποίηση καθυστερηµένης οφειλής ύψους £176.501, που αντιπροσωπεύει  την αξία νερού  που 
κατανάλωσε ο ΓΣΠ για την περίοδο 1.6.1999 – 31.3.2005.  Όπως διαπίστωσα, από την 1.4.2005 
καταβάλλονται οι µηνιαίες χρεώσεις για κατανάλωση νερού, όµως κανένα ποσό δεν καταβάλλεται 
για τις καθυστερήσεις. 

Στις 21.6.2007 το Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση προσφυγή στη δικαιοσύνη για την είσπραξη 
του πιο πάνω ποσού και στις 16.8.2007 παρέπεµψε το θέµα στο νοµικό του σύµβουλο για 
περαιτέρω χειρισµό.  Στη συνέχεια, το Συµβούλιο, µετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις, 
παραχώρησε µε απόφασή του ηµερ. 14.12.2007, παράταση για αποπληρωµή της πιο πάνω 
οφειλής µέχρι τις 29.2.2008 και παρόλο που αυτή έχει παρέλθει, το θέµα εξακολουθεί να 
παραµένει σε εκκρεµότητα. 

Εισηγήθηκα επίσης όπως, ενόψει της λειψυδρίας που µαστίζει την Κύπρο, το Συµβούλιο 
επανεξετάσει την πολιτική του για παροχή πόσιµου νερού για σκοπούς άρδευσης χορτοταπήτων 
γηπέδων ποδοσφαίρου, καθώς και άλλων συναφών χώρων που θα µπορούσαν να αρδευτούν µε 
ανακυκλωµένο νερό ή νερό που να προέρχεται από γεωτρήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι οι κατ’  επανάληψη εκκλήσεις του Συµβουλίου 
προς το Γραφείο Προγραµµατισµού για επίσπευση επίλυσης του προβλήµατος δεν έχουν 
καρποφορήσει και το Συµβούλιο παρέπεµψε το θέµα στο νοµικό του σύµβουλο για άµεση λήψη 
δικαστικών µέτρων εναντίον του ΓΣΠ.  



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 730

Όσον αφορά στην εισήγησή µου για επανεξέταση της πολιτικής του Συµβουλίου για παροχή 
πόσιµου νερού για άρδευση γηπέδων και χώρων πρασίνου, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε 
ενηµέρωσε ότι αυτή ήδη υλοποιήθηκε και το ΓΣΠ αγοράζει πλέον µη πόσιµο νερό για την άρδευση 
του χορτοτάπητά του.  Το Συµβούλιο, ειδοποίησε επίσης τους υδρευόµενους ∆ήµους και 
Κοινότητες ότι δεν θα παραχωρείται πόσιµο νερό για χώρους πρασίνου και εντοπίστηκαν από 
µέρους των επηρεαζόµενων γεωτρήσεις το νερό των οποίων χρησιµοποιούν για άρδευση. 

6.31 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 παρουσίασαν έλλειµµα 
£3.817.655, σε σύγκριση µε έλλειµµα £3.620.283 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα για το 2007 ανήλθαν σε £4.685.932, σε σύγκριση µε £4.766.755 το 2006. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα για το 2007 ανήλθαν σε £8.503.597, σε σύγκριση µε £8.387.038 το 2006. 

(δ) Ρευστότητα/βιωσιµότητα Συµβουλίου. Η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου 
παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση, µε οξύ πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα το Συµβούλιο να 
µην µπορεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες ανέρχονταν στις 31.12.2007 
σε £35,5 εκ. (£31,1 εκ. το 2006).  Παρόλο που τα τέλη πώλησης νερού στους καταναλωτές και τα 
δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών έχουν αναθεωρηθεί από 1.5.2007 κατά 10% σύµφωνα µε την 
Κ.∆.Π. 184/2007, η κατάσταση δεν αναµένεται να βελτιωθεί αν δεν επιλυθούν σύντοµα και οι 
οικονοµικές εκκρεµότητες µεταξύ του Συµβουλίου και του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). 

Όπως µε πληροφόρησε η Πρόεδρος του Συµβουλίου, αναµένεται κάποια βελτίωση στην 
οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου, µετά την πρόσφατη ψήφιση, από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, του Νόµου 54(Ι)/2008 µε βάση τον οποίο οι Κανονισµοί που θα εκδίδονται από τα 
Συµβούλια Υδατοπροµήθειας και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, θα εξαιρούνται πλέον 
από τη διαδικασία κατάθεσής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

Αγορά νερού από το ∆ιυλιστήριο Λεµεσού του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων και 
δικαιώµατα άντλησης νερού από διατρήσεις Γερµασόγειας.  Οι συνολικές οφειλές του 
Συµβουλίου προς το ΤΑΥ στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £33,2 εκ..  Ποσό ύψους £29,9 εκ. αφορά 
στην αξία νερού που προµηθεύτηκε το Συµβούλιο από το ΤΑΥ, για την περίοδο 11.4.1994 - 
31.12.2007, την οποία το Συµβούλιο δεν αποδέχεται µέχρι τη διευθέτηση των οικονοµικών 
εκκρεµοτήτων µεταξύ του και του ΤΑΥ.  Το υπόλοιπο ποσό των £3,3 εκ. αφορά σε δικαιώµατα 
άντλησης νερού από τα υδροφόρα στρώµατα της Γερµασόγειας κατά τα έτη 1987 - 2007, τα οποία 
το Συµβούλιο επίσης δεν αποδέχεται, γιατί εκκρεµεί η διευθέτηση του θέµατος της καταβολής 
αποζηµιώσεων προς το Συµβούλιο, αναφορικά µε την απώλεια των πηγών Άλασσας, λόγω 
κατασκευής του Φράγµατος Κούρρη. 

Οι πιο πάνω οφειλές αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συµβουλίου χωρίς, 
ωστόσο, να γίνεται πρόνοια για τόκους επί των οφειλόµενων ποσών, οι οποίοι, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς του ΤΑΥ, ανέρχονταν, στις 31.12.2007, σε £10.222.333. 

Στην Έκθεσή µου επί των οικονοµικών καταστάσεων του Συµβουλίου επισύρω την προσοχή στο 
γεγονός ότι το Συµβούλιο αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας και η λειτουργία του 
εξαρτάται από τη συνέχιση της τακτικής της µη καταβολής των οφειλών του προς το ΤΑΥ, οι 
οποίες χρόνο µε το χρόνο αυξάνονται. 

Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 24.9.2003, συστάθηκε ∆ιυπουργική 
Επιτροπή µε σκοπό τη µελέτη και επίλυση των οικονοµικών  εκκρεµοτήτων µεταξύ του Συµβουλίου 
και του ΤΑΥ η οποία, σε συνεδρία της στις 26.6.2007, όρισε Τεχνική Επιτροπή για την ετοιµασία 
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και υποβολή πρότασης µε σκοπό τη λήψη απόφασης. 

Οι προτάσεις της Τεχνικής Επιτροπής υποβλήθηκαν και συζητήθηκαν σε συνεδρία της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής στις 8.1.2008, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι, 
εφόσον η βασική παράµετρος της πρότασης της Τεχνικής Επιτροπής αφορά στην αύξηση των 
τελών, η οποία δεν µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι 
εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής  δεν µπορούν να προωθηθούν για υλοποίηση αφού δεν 
µπορούν να προκαταλάβουν την απόφαση της Βουλής για αύξηση των  τελών. Ενόψει των πιο 
πάνω, εισηγήθηκε την αναβολή της λήψης της απόφασης  και την έναρξη νέου κύκλου συζήτησης 
για διευθέτηση του θέµατος και εξέταση όλων των ενδεχοµένων, µη αποκλειοµένης και της 
διαγραφής όλου του ποσού, σε συνεννόηση µε τα πολιτικά κόµµατα, εισήγηση η οποία έγινε 
αποδεκτή.  Παρόλο που έκτοτε το Συµβούλιο, µε επιστολές του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 
ζήτησε επανειληµµένα όπως προωθηθεί άµεσα ο καθορισµός συνάντησης µε τη ∆ιυπουργική 
Επιτροπή, το θέµα βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα. 

Ανάληψη υδατοπροµήθειας ∆ήµων ή Κοινοτήτων από το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας.  
Στη συµφωνία ανάληψης της υδατοπροµήθειας ∆ήµου ή Κοινότητας από το Συµβούλιο 
Υδατοπροµήθειας, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, διαλαµβάνεται, µεταξύ 
άλλων, η µεταβίβαση στο Συµβούλιο όλης της κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαµβανοµένων 
όλων των υδατικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου ή Κοινότητας που σχετίζονται 
µε την προµήθεια ύδατος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού.  

Κατόπιν εισήγησής µου, η αξία κτήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού που εκχωρήθηκαν στο 
Συµβούλιο από ∆ήµους ή και Κοινοτικά Συµβούλια των οποίων η διαχείριση της υδατοπροµήθειας 
αναλήφθηκε από το ίδιο το Συµβούλιο κατά καιρούς υπολογίστηκε, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των 
τεχνικών υπηρεσιών του Συµβουλίου, σε £184.200, και περιλήφθηκε στις προσθήκες στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού για το έτος, αλλά η µεταβίβαση, στο Συµβούλιο, της κυριότητας, των 
περιουσιακών στοιχείων ακόµη εκκρεµεί. 

Οικονοµικές πτυχές ένταξης νέων περιοχών στα όρια του Συµβουλίου.  Οι οικονοµικές 
πτυχές των συµφωνιών ένταξης των ∆ήµων  Αγίου Αθανασίου και Κάτω Πολεµιδιών στα όρια 
υδατοπροµήθειας του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού από το 2004 εξακολουθούν να 
παραµένουν σε εκκρεµότητα, ενώ η αξία του νερού που παραχωρήθηκε από το Συµβούλιο στο 
∆ήµο Αγίου Αθανασίου µέχρι το τέλος του 2003 και οφειλόταν  στις 31.12.2007, ανέρχεται σε 
£332.716.  Αντιλαµβάνοµαι ότι η διευθέτηση  των οικονοµικών πτυχών των πιο πάνω συµφωνιών 
αναµένεται να επιλυθεί στα πλαίσια της συνολικής εξέτασης των οικονοµικών εκκρεµοτήτων του 
Συµβουλίου από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. 

Ταξινόµηση κεφαλαιουχικών δαπανών και δαπανών συντήρησης.  Όπως διαπιστώθηκε, 
σηµαντικά ποσά τα οποία αντιπροσωπεύουν το κόστος αντικατάστασης αγωγών ή συστηµάτων 
υδατοπροµήθειας, έχουν κεφαλαιοποιηθεί, µε κριτήριο το ύψος της δαπάνης, χωρίς ωστόσο να 
γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρµογές στο κόστος και τη συσσωρευµένη απόσβεση των  
στοιχείων πάγιου ενεργητικού που αντικαταστάθηκαν.  Η Πρόεδρος του Συµβουλίου µε 
πληροφόρησε ότι το κόστος των αγωγών που έχει κεφαλαιοποιηθεί αντιπροσωπεύει 
κεφαλαιουχική δαπάνη και ότι η αναπροσαρµογή στο κόστος και στη συσσωρευµένη απόσβεση 
δεν γινόταν µέχρι σήµερα λόγω της ιδιοµορφίας στον τρόπο κεφαλαιοποίησης.  Ανέφερε επίσης ότι 
θα εξεταστούν οι τρόποι µε τους οποίους θα γίνονται οι απαραίτητες αναπροσαρµογές. 

Έλλειµµα ταµείου.  Κατά το 2007 διενεργήθηκαν αρκετοί έλεγχοι στο ταµείο του Συµβουλίου, στις 
4.3.2008 και στις 21.4.2008 παρουσιάστηκε έλλειµµα ύψους €1.710 και €300, αντίστοιχα, ενώ στις 
5.3.2008 παρουσιάστηκε πλεόνασµα ύψους €90. Οι πιο πάνω διαφορές δεν αναφέρθηκαν στη 
∆ιεύθυνση από τον ταµία του Συµβουλίου και τον ελέγχοντα λειτουργό, αλλά από το λογιστήριο του 
Συµβουλίου, το οποίο εντόπισε τις διαφορές, κατά την καταχώριση των εισπράξεων στο λογιστικό 
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σύστηµα. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής στις 14.5.2008, διεξήγαγε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο ταµείο και 
διαπίστωσε ότι, ενώ το υπόλοιπο του ταµείου σύµφωνα µε το λογιστικό σύστηµα θα έπρεπε να ήταν 
€4.369,20, το καταµετρηθέν υπόλοιπο του ταµείου ήταν €2.449,20, επιβεβαιώνοντας έτσι το έλλειµµα 
ύψους €1.920.  

Ο ταµίας, µε σηµείωµά του προς το ∆ιευθυντή του Συµβουλίου, αποδέχθηκε την ευθύνη για το 
έλλειµµα και δεσµεύτηκε να το αποπληρώσει µε µηνιαίες δόσεις ύψους €100.  Η διευθέτηση αυτή 
έγινε αποδεχτή από το Συµβούλιο, το οποίο έδωσε γραπτή αυστηρή προειδοποίηση στον ταµία για 
µη επανάληψη παρόµοιου περιστατικού στο µέλλον. 

΄Οπως µε πληροφόρησε η Πρόεδρος,  το Συµβούλιο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε 
να διενεργείται καθηµερινά έλεγχος των καταχωρίσεων στην ταµειακή κατάσταση, ενώ δόθηκαν 
οδηγίες ώστε να διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τον Εσωτερικό Ελεγκτή για επιβεβαίωση 
του υπολοίπου του ταµείου. 

Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο εργοδοτούσε 
101 πρόσωπα και οι δαπάνες για µισθούς, υπερωρίες, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα 
διάφορα ταµεία ήταν £3.231.113 σε σύγκριση µε £3.130.690 το προηγούµενο έτος, µε µέσο όρο 
δαπανών για κάθε υπάλληλο £21.985 (£22.604 το 2006), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο 
Ταµείο Σύνταξης και £31.991 (£32.955 το 2006) µε την εισφορά στο Ταµείο Σύνταξης. 

(β) Υπερωριακή αποζηµίωση.  Οι δαπάνες για την υπερωριακή αποζηµίωση 80 ατόµων κατά τη 
διάρκεια του 2007, ανήλθαν σε £209.799 σε σύγκριση µε £169.386 για 48 άτοµα το 2006, σηµειώθηκε 
δηλαδή αύξηση £40.413.  

Εισηγήθηκα όπως ληφθούν µέτρα για συγκράτηση και περιορισµό της υπερωριακής αποζηµίωσης 
και όπως καταβληθεί προσπάθεια για καλύτερη κατανοµή της µεταξύ του προσωπικού, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, ώστε να µην παρατηρείται το φαινόµενο συστηµατικής καταβολής ψηλών 
αποζηµιώσεων σε ορισµένα άτοµα.  Η Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι γίνεται 
προσπάθεια από το Συµβούλιο τόσο για περιορισµό όσο και για καλύτερη κατανοµή της 
υπερωριακής αποζηµίωσης µεταξύ του προσωπικού, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Μειώσεις στους λογαριασµούς των καταναλωτών.  Οι µειώσεις που παραχωρήθηκαν για 
υπερβολικές καταναλώσεις, λόγω διαρροών, για το 2007 ήταν £113.195, σε σύγκριση µε £121.158 
το 2006. 

Ατιµολόγητο νερό.  Το ποσοστό του ατιµολόγητου νερού κατά το 2007 ήταν 16,67% και 
αντιπροσωπεύει 2,2 εκ. κυβ. µ. νερού αξίας £1 εκ.  Το αντίστοιχο ποσοστό του 2006 ήταν 16,94%. 
Αντιλαµβάνοµαι ότι γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω µείωση του ποσοστού του ατιµολόγητου 
νερού. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Οικονοµική κατάσταση.  Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £6,2 εκ., σε 
σύγκριση µε £5,4 εκ. το 2006. 

(β) Ελλειµµατική εισφορά.  Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική εκτίµηση που έγινε  µε 
ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2005,  και είχε ως  όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των 
υπαλλήλων το 63ο έτος και απόδοση επενδύσεων 4,5%,  το Ταµείο έχει έλλειµµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία του προσωπικού, της τάξης των £8.231.000 (£7.252.000 µε όριο αφυπηρέτησης το 
60ο  έτος και απόδοση επενδύσεων 5%).  Το Συµβούλιο αποδέχθηκε  να καλύψει  µέσα στα 
επόµενα  10 χρόνια, ποσό £4.843.000, µε ετήσια συνεισφορά ύψους £585.664 καταβλητέα στις 31 
∆εκεµβρίου εκάστου έτους.   Το υπόλοιπο ποσό ύψους £3.388.000, που αντιπροσωπεύει το µέρος 
των συµπληρωµατικών παροχών  που καταβάλλονται προς τους µισθωτούς  αναφορικά µε 
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ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές για την περίοδο που αρχίζει κατά ή 
µετά την 6.10.1980, και θα επιστρεφόταν στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 88(1)  του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου,  παραµένει στο Ταµείο και  θεωρείται ως επιπλέον συνεισφορά 
του Συµβουλίου. 

Κατόπιν εισήγησής µου, το ποσό αυτό, το οποίο κατά το 2007 ανήλθε στις £69.293,   
παρουσιάζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τόσο στα έσοδα ως «Ανάκτηση 
Συµπληρωµατικών Παροχών», όσο και στα έξοδα ως «Επιπλέον Συνεισφορά στο Ταµείο 
Σύνταξης». 

Ιατρική και κοινωνική πρόνοια.  Για τη λειτουργία του Σχεδίου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης 
κατά το 2007 δαπανήθηκε ποσό £196.811, το οποίο αφορά κυρίως στο ετήσιο ασφάλιστρο που 
καταβάλλεται, βάσει συµβολαίου, για το οµαδικό σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
υπαλλήλων του Συµβουλίου και που αναλογεί µε µέση ετήσια δαπάνη για κάθε µέλος του σχεδίου 
περίπου £1.215. Η διαχείριση του Σχεδίου ανατέθηκε κατόπιν προσφορών, σε ασφαλιστική 
εταιρεία, και το Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για ετοιµασία εσωτερικών Κανονισµών. 

Η ετήσια συνεισφορά του Συµβουλίου στο Ταµείο Ευηµερίας για το 2007, που αντιπροσωπεύει 
ποσοστό ύψους 3,99% πάνω στις απολαβές του προσωπικού, ανήλθε σε £67.641.  Το Ταµείο έχει 
εγγραφεί ως Σωµατείο στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων, και όπως υπέδειξα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, λειτουργεί χωρίς εγκεκριµένους Κανονισµούς, όπως προνοεί το 
άρθρο 14(3) του περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόµου (Κεφ. 350).  
Αντιλαµβάνοµαι ότι γίνεται προσπάθεια από τα τρία Συµβούλια για να θεσπίσουν από κοινού 
Κανονισµούς. 

6.32 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα του Συµβουλίου για το 2007 ανήλθαν σε £430.435, σε σύγκριση 
µε £394.839 το 2006.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £236.618, και έσοδα 
από απασχόληση προσωπικού του Συµβουλίου σε άλλες Υπηρεσίες, ύψους £117.632.  Tα έξοδα 
του Συµβουλίου ήταν όσα και τα έσοδά του. 

Ποσό που δεν περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Στις οικονοµικές καταστάσεις 
δεν περιλαµβάνεται ποσό  £4.063.986 (£3.948.003 για το 2006), το οποίο αντιπροσωπεύει την 
αξία του νερού που αγόρασε το Συµβούλιο από το Τµήµα  Αναπτύξεως Υδάτων κατά την περίοδο 
14.8.1974 - 31.12.2007 για τις ανάγκες των Τουρκοκύπριων κατοίκων της πόλης της Αµµοχώστου, 
αλλά αναφέρεται υπό µορφή σηµείωσης. 

Κατά τη συνεδρία του Συµβουλίου ηµερ. 17.12.2007, εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά στην 
κατανάλωση του νερού που παρέχεται στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της πόλης, αφού, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, η ποσότητα του νερού που παραχωρείται δεν καταλήγει σε αυτούς, 
αλλά καταναλώνεται από τον κατοχικό στρατό, και  αποφασίστηκε όπως οι ανησυχίες αυτές τεθούν 
ενώπιον του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στον Υπουργό Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έτσι ώστε το θέµα να διερευνηθεί και να ληφθούν τα ανάλογα 
µέτρα. Ζήτησα όπως ενηµερωθώ σε σχέση µε το αποτέλεσµα της διερεύνησης. 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.  Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που εµφανίζονται 
στον Ισολογισµό στις 31.12.2007 περιλαµβάνουν µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών που έχουν 
δηµιουργηθεί µετά τις 14.8.1974, επειδή τα σχετικά βιβλία και οι λογαριασµοί για την περίοδο πριν 
από τις 14.8.1974 είχαν εγκαταλειφθεί στην Αµµόχωστο, ως αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής. 

Προσωπικό.  Το προσωπικό του Συµβουλίου αποτελείται από επτά υπαλλήλους.  Εκτός από το 
Λογιστή του Συµβουλίου, ο οποίος αφιερώνει µέρος του χρόνου του για τις εργασίες του 
Συµβουλίου και τον υπόλοιπο χρόνο απασχολείται στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας, οι 
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υπόλοιποι έξι είναι αποσπασµένοι στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας και σε διάφορες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Οι δαπάνες για µισθούς, εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία και 
άλλα ωφελήµατα των πιο πάνω υπαλλήλων για το 2007 ανήλθαν στις £230.501. 

6.33 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ∆ΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν έλλειµµα £1.453.162, σε 
σύγκριση µε έλλειµµα £1.577.962 το 2006.  

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £3.091.949, σε σύγκριση µε £2.945.817 το 2006. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £4.545.111, σε σύγκριση µε £4.523.779 το 2006. 

(δ) Ρευστότητα.  Η οικονοµική κατάσταση του Συµβουλίου παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση, µε 
οξύ πρόβληµα ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να τακτοποιήσει τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις του, οι οποίες ανέρχονταν στις 31.12.2007 σε £9,4 εκ. (£8,2 εκ. το 2006). Στο ποσό 
αυτό περιλαµβάνονται £8,6 εκ. που οφείλονται στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, σε σχέση µε την 
αγορά νερού.  Παρατήρησα ότι δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια για τόκους πάνω στην οφειλή αυτή, 
οι οποίοι σύµφωνα µε υπολογισµούς του Τµήµατος ανέρχονταν, στις 31.12.2007 σε £2,8 εκ. Το 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων στις 31.5.2007 καταχώρισε αγωγή εναντίον του Συµβουλίου για 
είσπραξη των οφειλών αυτών. Στην Έκθεσή µου επί των οικονοµικών καταστάσεων του 
Συµβουλίου επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι το Συµβούλιο αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα 
ρευστότητας και η λειτουργία του εξαρτάται από τη συνέχιση της τακτικής της µη καταβολής των 
οφειλών του προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, οι οποίες χρόνο µε το χρόνο αυξάνονται.  

Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. Στις 31.12.2007 το Συµβούλιο εργοδοτούσε 
57 πρόσωπα και οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταµεία 
ανήλθαν σε £1.557.778,  σε σύγκριση µε £1.519.299 το προηγούµενο έτος, µε µέσο όρο δαπανών 
για κάθε υπάλληλο £20.143 (£20.464 το 2006), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισφορά στο Ταµείο 
Σύνταξης και  £27.216 (£27.130 το 2006) µε την εισφορά στο Ταµείο Σύνταξης. 

Ατιµολόγητο νερό.  Το  ποσοστό  του ατιµολόγητου νερού ήταν 23,18%  και αντιπροσωπεύει 
1,23 εκ. κ.µ. νερού αξίας £0,55 εκ.. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ποσοστό του ατιµολόγητου νερού συνάδει µε 
τα διεθνή δεδοµένα εκσυγχρονισµένων συστηµάτων υδατοπροµήθειας, τα οποία παρουσιάζουν 
ποσοστό ατιµολόγητου νερού ύψους 20%.  Ανέφερε επίσης ότι το ποσοστό αυτό επηρεάζεται από 
το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου του Συµβουλίου βρίσκεται κάτω από τον 
υδροφόρο ορίζοντα και µέσα σε χαλαρό υπέδαφος, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έγκαιρος 
εντοπισµός υπόγειων διαρροών, αφού το νερό που χάνεται δεν εµφανίζεται στην επιφάνεια, καθώς 
και από τα προβλήµατα που παρουσιάζει το δίκτυο στις πρώην τουρκοκυπριακές συνοικίες και 
στους προσφυγικούς συνοικισµούς, όπου το δίκτυο πρέπει να αντικατασταθεί, κάτι που σήµερα 
είναι εκτός των οικονοµικών δυνατοτήτων του Συµβουλίου. 

Μειώσεις στους λογαριασµούς των καταναλωτών.  Οι µειώσεις που παραχωρήθηκαν για 
υπερβολικές καταναλώσεις, λόγω διαρροών ή τακτοποιήσεων λογαριασµών, ανήλθαν σε  £34.283, 
σε σύγκριση µε £46.509 το 2006. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

(α) Οικονοµική κατάσταση. Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £5,4 εκ. σε 
σύγκριση µε £5,1 εκ. το 2006. 
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(β) Ελλειµµατική εισφορά.  Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική εκτίµηση που έγινε  µε 
ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2005,  και είχε ως  όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των 
υπαλλήλων το 63ο έτος και απόδοση επενδύσεων 5%,  το Ταµείο έχει έλλειµµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία του προσωπικού της τάξης των £3.812.000 (£4.636.000 µε όριο αφυπηρέτησης το 
60ο έτος και απόδοση επενδύσεων 5%).    Το Συµβούλιο αποφάσισε  να καλύψει  µέσα στα 
επόµενα  15 χρόνια, ποσό £1.806.000, µε ετήσια συνεισφορά ύψους £166.000.  Το υπόλοιπο 
ποσό των £2.006.000, που αντιπροσωπεύει το µέρος των συµπληρωµατικών παροχών  που 
καταβάλλονται προς τους µισθωτούς αναφορικά µε ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες 
καταβλήθηκαν εισφορές για την περίοδο που αρχίζει κατά ή µετά την 6.10.1980, και θα 
επιστρεφόταν   στο  Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 88(1)  του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόµου,  παραµένει στο Ταµείο και θεωρείται ως επιπλέον συνεισφορά του Συµβουλίου. 

Ιατρική και κοινωνική πρόνοια.  Για τη λειτουργία του Σχεδίου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, 
σύµφωνα µε το οποίο το Συµβούλιο καταβάλλει στους υπαλλήλους του τα πραγµατικά έξοδα 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψής τους, δαπανήθηκε ποσό £85.040, το οποίο αναλογεί µε µέση 
ετήσια δαπάνη για κάθε δικαιούχο µέλος περίπου £1.037.  Το ποσοστό συνεισφοράς του 
Συµβουλίου στο Ταµείο Ευηµερίας που αντιπροσωπεύει ποσοστό ύψους 3,99%  πάνω στις 
απολαβές του προσωπικού, ανήλθε κατά το 2007 στις £37.823. Το Ταµείο έχει εγγραφεί στον 
Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων και λειτουργεί µε βάση τη σχετική νοµοθεσία.  Παρά τις 
επανειληµµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, τα πιο πάνω Σχέδια/Ταµεία εξακολουθούν να 
λειτουργούν χωρίς εγκεκριµένους Κανονισµούς, κατά παράβαση των προνοιών της σχετικής 
νοµοθεσίας. 

Όπως πληροφορήθηκα, τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας αποφάσισαν να προχωρήσουν από 
κοινού στη θέσπιση Κανονισµών για τα Ταµεία Ευηµερίας, οι οποίοι όµως να µην περιλαµβάνουν 
διατάξεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να µη δηµιουργείται θέµα παράβασης των 
συµφωνηθέντων στις συλλογικές συµβάσεις, ούτε θέµα υπόσκαψης ή περιορισµού των νόµιµα 
εγγεγραµµένων Ταµείων Ευηµερίας Προσωπικού ως Σωµατεία. 

Μέρος Β 

Αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν σε υποστατικά λόγω διαρροής των κεντρικών 
αγωγών υδατοπροµήθειας.   Το Συµβούλιο κατέβαλε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους 
αποζηµιώσεις ύψους £12.722, για ζηµιές που προκλήθηκαν κατά καιρούς σε διάφορα  υποστατικά, 
από διαρροή των κεντρικών αγωγών της υδατοπροµήθειας, επειδή η ασφαλιστική εταιρεία µε την 
οποία το Συµβούλιο είχε συνάψει συµβόλαιο αστικής ευθύνης, αρνήθηκε την κάλυψη της δαπάνης, 
µε τον ισχυρισµό ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  
Παράλληλα  δόθηκαν οδηγίες στους Νοµικούς Συµβούλους για λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον 
της ασφαλιστικής εταιρείας για ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, εξακολουθεί να εκκρεµεί ενώπιον της  δικαιοσύνης το θέµα της 
ανάκτησης αποζηµιώσεων ύψους £16.254 που κατέβαλε το Συµβούλιο το 2003, επειδή η 
ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε και πάλι να καλύψει τη δαπάνη. 

6.34 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση.  Σύµφωνα µε τις µη εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του  Ταµείου, 
οι εισπράξεις για το έτος 2007 ανήλθαν σε £1.267.939, σε σύγκριση µε £1.213.975 για το 2006.  
Αυτές προήλθαν κυρίως από το ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟΤΟ/ΤΖΟΚΕΡ (£500.000), από τέλη εισόδου στα 
Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (£320.761) και από τόκους καταθέσεων ή επενδύσεων 
(£439.451).  Στις 31.12.2007 το συσσωρευµένο υπόλοιπο του Ταµείου ήταν £18.784.388, σε 
σύγκριση µε £17.516.449 το 2006. 
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6.35 ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 υποβλήθηκαν το Μάιο 2008 
και ο σχετικός έλεγχος δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.   Ο λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών 
που συµπεριλαµβάνεται στις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 παρουσιάζει 
πλεόνασµα £19.480.995, σε σύγκριση µε £4.818.435 το 2006, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση 
£14.662.560, που προήλθε κυρίως από αύξηση των αποπληρωµών δανείων (κεφαλαίου και 
τόκων).  Τα δάνεια που εκδόθηκαν το 2007 ήταν £0,9 εκ., σε σύγκριση µε £3,1 εκ. το   2006,  και   στις  
31 ∆εκεµβρίου 2007  το  υπόλοιπο  του Λογαριασµού Αποθεµατικού ήταν   £81,4 εκ., σε σύγκριση µε 
£75,2 εκ. το 2006. 

Ταµειακό υπόλοιπο.  Στις 31.12.2007 το Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν παρουσίαζε ταµειακό υπόλοιπο ύψους £49.437.980, 
σε σύγκριση µε £29.956.985 το 2006. 

Επανακαθορισµός του ρόλου και των δραστηριοτήτων του Ταµείου ∆ηµοσίων ∆ανείων.  
΄Οπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, η απόκλιση από τους αρχικούς στόχους 
και επιδιώξεις του Ταµείου, οι καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των δανείων από τους οφειλέτες, 
ο κίνδυνος µη ανάκτησης σηµαντικών ποσών δηµόσιων πόρων που διατέθηκαν, καθώς επίσης και 
η δυνατότητα δανειοδότησης ιδιωτών από τραπεζικά ιδρύµατα µε όρους και σχέδια παρόµοια µε 
τα προσφερόµενα, οδήγησαν το Συµβούλιο των ∆ανειστικών Επιτρόπων στη λήψη απόφασης για 
αναθεώρηση του ρόλου του Ταµείου, το οποίο λειτουργεί µε βάση τον περί ∆ηµοσίων ∆ανείων 
Νόµο, Κεφ. 208, όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  Με απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, ηµερ. 13.8.2006 τερµατίζεται από 1.1.2007 η έγκριση νέων δανείων και 
επικεντρώνονται οι δραστηριότητές του στη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεών του. 

Κατάσταση οφειλόµενων δανείων.  Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει τα υπόλοιπα των 
δανείων που οφείλονταν στο Ταµείο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, κατά 
οικονοµικό τοµέα, και αφορούν στο υπόλοιπο του κεφαλαίου των οφειλόµενων δανείων και δεν 
περιλαµβάνουν τους οφειλόµενους τόκους και τόκους υπερηµερίας: 

 2007 2006 
 £000 £000 

Υδατική Ανάπτυξη 2.247 2.384 
Ανάπτυξη Γεωργίας 7.066 8.056 
Αγροτική Ανάπτυξη 10.314 12.944 
Ανάπτυξη Αλιείας 333 333 
Παιδεία και Άλλες Υπηρεσίες 8.005 8.196 
Τουριστική Ανάπτυξη 4.051 4.680 
Έργα ∆ηµόσιας Ωφέλειας 14.317 23.309 
Ανάπτυξη Εµπορίου και Βιοµηχανίας 180 180 
Λογαριασµός Γεωργικών Πιστώσεων 12 15 
Ταµείο Καλλιέργειας Τ/Κ Γης 949 949 

 47.474 61.046 

Καθυστερηµένες δόσεις δανείων.  Στις 31.12.2007 οι καθυστερηµένες δόσεις δανείων 
ανέρχονταν σε £32 εκ., µετά την αφαίρεση πρόβλεψης £3,9 εκ. για επισφαλή χρέη και £1,8 εκ. για 
διαγραφή οφειλών.  Η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη περιλαµβάνει ποσό £3,4 εκ., που 
αντιπροσωπεύει δάνεια σε Τουρκοκύπριους (κεφάλαιο και τόκοι) και γενική πρόβλεψη £0,5 εκ.  Η 
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πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών περιλαµβάνει ποσό ύψους £1,2 εκ., το οποίο έπρεπε να 
διαγραφεί από τις 18.11.1994, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Ανακουφίσεως Οφειλετών 
(Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµων, ως οφειλόµενο από πρόσφυγες και πληγέντες, λόγω της 
τουρκικής εισβολής. Επιπρόσθετα περιλαµβάνει ποσό ύψους £0,6 εκ., το οποίο αντιπροσωπεύει 
δάνεια που πιθανόν να διαγραφούν µελλοντικά βάσει δικαστικών αποφάσεων. 

Παρατηρείται ότι οι µεγαλύτερες συνολικές καθυστερήσεις αφορούν όπως και στις 31.12.2006 
Αρδευτικά Τµήµατα, Περιφερειακές Εταιρείες ∆ηµόσιων Οδικών Μεταφορών,   γεωργούς για την 
άρδευση Τ/Κ γης, ιδιοκτήτες εστιατορίων της περιοχής Μακένζυ, ψαράδες, Σχολικές Εφορείες, 
ξενοδοχεία, ∆ήµους, αυτοεργοδοτούµενους, Συµβούλια Αποχετεύσεων και το Συµβούλιο του 
Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου. 

΄Οπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµικών για την ΄Εκθεσή µου του 2006, το θέµα των 
προβληµατικών και καθυστερηµένων δανείων αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήµατα στη λειτουργία του Ταµείου ∆ηµόσιων ∆ανείων και απασχολεί µονίµως το Συµβούλιο 
των ∆ανειστικών Επιτρόπων.  Εκτός από τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια της καθηµερινής 
δραστηριότητας του Ταµείου (υπενθυµίσεις και προειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες, καταχώριση 
αγωγών µέσω του Γενικού Εισαγγελέα, κίνηση διαδικασιών αναγκαστικής πώλησης ενυπόθηκων 
ακινήτων µέσω του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας κ.ά.), το Συµβούλιο έχει εξετάσει σε 
συνεδρίες του στατιστικά στοιχεία και καταστάσεις για τις καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των 
δανείων. 

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για είσπραξη των 
καθυστερηµένων οφειλών και αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων, προωθήθηκαν από το 
Συµβούλιο των ∆ανειστικών Επιτρόπων και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 
31.8.2006 µέτρα για ρύθµιση των καθυστερηµένων οφειλών κάτω από συγκεκριµένα κριτήρια και 
προϋποθέσεις. 

Από τις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 φαίνεται ότι οι εισπράξεις από δάνεια αυξήθηκαν 
σηµαντικά.  Συγκεκριµένα ανήλθαν στα £20.552.686, σε σύγκριση µε £8.024.357 το 2006. 

Σχέδιο ∆ανειοδότησης ∆ήµων.  Στα πλαίσια του Σχεδίου ∆ανειοδότησης των ∆ήµων από το 
Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων, παραχωρήθηκαν δάνεια, των οποίων το υπόλοιπο των οφειλόµενων 
κεφαλαίων στις 31.12.2006 ανερχόταν σε £10.144.612.  Παρατηρήθηκαν όµως µεγάλες 
καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των εν λόγω δανείων.  Στις 31.12.2006 οι καθυστερήσεις σε 
κεφάλαιο ήταν £3.993.925, σε τόκους £2.407.958 και σε τόκους υπερηµερίας £2.051.232.  Οι πιο 
µεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζονται στους ∆ήµους Λευκωσίας (£1.657.497), Λάρνακας 
(£2.773.979), Λεµεσού (£3.264.139). Στα πιο πάνω ποσά συµπεριλαµβάνονται οι καθυστερήσεις 
για αποπληρωµή κεφαλαίου, τόκων και τόκων υπερηµερίας.  

Μερικά από τα δάνεια αυτά ξοφλήθηκαν στις 30.3.2007, µετά την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου ηµερ. 10.5.2006, για έγκριση  σύναψης νέων δανείων συνολικού  ύψους  µέχρι £205 εκ. 
από τους ∆ήµους για αποπληρωµή αποκλειστικά των υφιστάµενων δανείων τους που φέρουν 
κυβερνητική εγγύηση ή οφείλονται στους ∆ανειστικούς Επιτρόπους.  Παραµένουν σε εκκρεµότητα 
3 δάνεια (2 δάνεια του ∆ήµου Λάρνακας και 1 δάνειο του ∆ήµου Έγκωµης), µε συνολική οφειλή 
στις 7.10.2008 £1.218.765, από την οποία £1.024.700 ήταν καθυστερηµένο.  Για τα 6 
προπολεµικά δάνεια του ∆ήµου Λευκωσίας µε συνολική οφειλή την 1.9.2008 £468.419, από την 
οποία όλο το ποσό ήταν καθυστερηµένο, ο Υπουργός Οικονοµικών µε πληροφόρησε ότι 
ξοφλήθηκε από το Κράτος ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ. 27.8.2008.  
Τα 2 δάνεια του ∆ήµου Λάρνακας αφορούν σε έργα υποδοµής στην περιοχή Μακένζυ για την 
αποπληρωµή των οποίων θα συνέβαλλαν οι κάτοχοι κέντρων αναψυχής της περιοχής.  Το θέµα 
συνεχίζει να µελετάται σε συνεργασία µε την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

∆άνειο Συµβουλίου Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου.  Το δάνειο αυτό, το εκδοθέν κεφάλαιο του 
οποίου ήταν £5.494.063, παρουσίαζε στις 31.12.2006 καθυστερήσεις ύψους £2.794.668, από τις 
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οποίες οι £841.920 αφορούσαν σε κεφάλαιο, οι £1.553.067 σε τόκους και οι £399.681 σε τόκους 
υπερηµερίας. 

Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η αποπληρωµή των καθυστερηµένων 
οφειλών. 

Σε συνεδρία του Συµβουλίου ∆ανειστικών Επιτρόπων που έγινε στις 24.1.2007, αποφασίστηκε και 
παραπέµφθηκε το θέµα της οφειλής του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στον Υπουργό Οικονοµικών 
για ενηµέρωση και παραχώρηση έγκρισης προς το Συµβούλιο ∆ανειστικών Επιτρόπων για να 
προβεί στις πιο κάτω ενέργειες: 

(α) Να καλέσει το Συµβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου όπως συµµορφωθεί µε τη συµβατική του 
υποχρέωση, καταβάλλοντας έναντι του δανείου όσα έχει εισπράξει µέχρι σήµερα ως 
τέλη/δικαιώµατα/φόρους. 

(β) Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το οφειλόµενο ποσό, να ενεχυριάσει τα λοιπά 
τέλη/δικαιώµατα/φόρους ούτως ώστε να καταβάλλονται αυτά στους ∆ανειστικούς Επιτρόπους, 
µέχρι την εξόφληση του δανείου. 

(γ) Σε περίπτωση που το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου δεν ανταποκριθεί στα πιο πάνω, οι 
∆ανειστικοί Επίτροποι να προχωρήσουν στη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον του µε την 
καταχώριση αγωγής. 

Σηµειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έδωσε έγκριση προς το Συµβούλιο των ∆ανειστικών 
Επιτρόπων να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες ενώ ο  ΄Εφορος Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε µε 
επιστολή του προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ηµερ. 19.1.2007 ότι η ανοχή 
στη µη καταβολή καµιάς ετήσιας δόσης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ισοδυναµεί µε κρατική 
ενίσχυση και εισηγήθηκε την ενεργοποίηση σχετικού άρθρου της συµφωνίας δανείου για 
ενεχυρίαση των εσόδων του Σφαγείου προς όφελος των ∆ανειστικών Επιτρόπων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Υπουργός Οικονοµικών για την ΄Εκθεσή µου το 2006, το Υπουργείο 
Οικονοµικών µέσα στα πλαίσια εξέτασης του όλου θέµατος, απευθύνθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας, ζητώντας να πληροφορηθεί κατά πόσο η Κυβέρνηση, µε βάση τη σχετική 
συµφωνία δανειοδότησης, η οποία καλύπτεται µε κυβερνητική εγγύηση, είναι υποχρεωµένη νοµικά 
να αποπληρώσει την οφειλή του Κεντρικού Σφαγείου προς το Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων. 

΄Εχοντας υπόψη τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου 
και το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει, αναµένεται ότι για το όλο θέµα θα ληφθούν 
αποφάσεις στα πλαίσια συσκέψεων της ∆ιυπουργικής Επιτροπής που διορίστηκε για το σκοπό 
αυτό. 

Σύµφωνα µε την απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα µε ηµερ. 23.10.2007 η Κυβέρνηση δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της ως εγγυητής και εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν προς το 
δηµόσιο συµφέρον να διερευνηθεί η δυνατότητα του όρου της συµφωνίας δανείου για ενεχυρίαση 
των τελών/δικαιωµάτων/φόρων του Σφαγείου. 

∆άνειο προς τις Περιφερειακές Εταιρείες Αγροτικών και Αστικών Λεωφορείων (ΠΕΑΛ).  Το 
δάνειο αυτό, ύψους £8.253.847, παρουσίαζε στις 31.12.2006 τις πιο κάτω καθυστερήσεις: 

 31.12.2006  31.12.2005 
 £  £ 

Κεφάλαιο 1.123.566  1.052.118 
Τόκοι 273.553  274.297 
Τόκοι υπερηµερίας 173.149  141.411 
Σύνολο 1.570.268  1.467.826 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 739

Η έγκριση νέων δανείων από το Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων έχει τερµατιστεί από 1.1.2007.  Σε 
σχέση µε την είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών από τις ΠΕΑΛ, το Ταµείο ∆ηµοσίων 
∆ανείων, µετά από αίτηµα των ∆ανειστικών Επιτρόπων, λαµβάνει µέρος της επιδότησης ζηµιών 
που παίρνουν οι ΠΕΑΛ ετήσια από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών.  ΄Οπως µε πληροφόρησε ο 
Γενικός Λογιστής, µετά τη διακοπή των επιδοτήσεων αυτών και ενόψει του νέου σχεδίου ανάληψης 
υπηρεσιών από εταιρείες δηµόσιων µεταφορών που τροχοδροµείται από το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και ΄Εργων, αναµένεται να διερευνηθούν νέοι τρόποι είσπραξης των οφειλών αυτών 
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Σχολικές Εφορείες.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 57.228 ηµερ. 30.1.2003, 
ενέκρινε διαγραφή ποσού ύψους £3.035.139, πλέον τόκους, από τα δάνεια µικρών Σχολικών 
Εφορειών, οι οποίες δεν διαθέτουν κληροδοτήµατα και/ή ταµειακά πλεονάσµατα, µε ισόποση 
µείωση των οφειλών του Ταµείου προς την Κυβέρνηση.  Για τις Σχολικές Εφορείες Λευκωσίας, 
Λάρνακας και Λεµεσού, το Υπουργικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Οικονοµικών και 
Παιδείας και Πολιτισµού να επανεξετάσουν το θέµα των οφειλών τους προς τους ∆ανειστικούς 
Επιτρόπους και να αποφασίσουν τον τρόπο διευθέτησής τους.  Στην πρόταση προς το Υπουργικό 
Συµβούλιο αναφέρεται ότι το θέµα µπορεί να διευθετηθεί µε την προώθηση τροποποιήσεων των 
όρων των κληροδοτηµάτων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των εσόδων τους, για 
εξόφληση µέρους ή όλων των οφειλών τους προς το ∆ηµόσιο, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει 
επιτευχθεί. 

Η συνολική οφειλή των εν λόγω τριών Σχολικών Εφορειών ανερχόταν στις 31.12.2006 σε 
£3.277.164 και αναλύεται ως εξής: 

Σχολική Εφορεία Λευκωσίας £616.768 εκ των οποίων οι £595.348 αποτελούν καθυστερήσεις. 

Σχολική Εφορεία Λάρνακας £273.260 (ολόκληρο το ποσό είναι καθυστερηµένο). 

Σχολική Εφορεία Λεµεσού £2.387.136 εκ των οποίων οι £1.876.731 αποτελούν καθυστερήσεις. 

Σύµφωνα µε επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, ηµερ. 14.12.2005, οι Σχολικές 
Εφορείες Λάρνακας και Λεµεσού απάντησαν αρνητικά όσον αφορά στην τροποποίηση των όρων 
των κληροδοτηµάτων για αύξηση των εσόδων τους και εξόφληση των υποχρεώσεών τους.  Η 
Σχολική Εφορεία Λεµεσού απάντησε ότι δεν διαθέτει κληροδοτήµατα που θα µπορούσαν να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις της. 

΄Οπως µε πληροφόρησε στις 11.11.2008 ο Υπουργός Οικονοµικών έχει περιληφθεί πρόνοια στον 
επόµενο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό για εξόφληση από το Κράτος των οφειλών των 
Σχολικών Εφορειών προς το Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων. 

Σχέδιο ∆ανειοδότησης ξενοδοχείων στα ορεινά θέρετρα.  Παρόλο που το σχέδιο αυτό 
τερµατίστηκε το 1996, στις 31.12.2006 εκκρεµούσαν 12 δάνεια συνολικού ποσού £3.769.897 εκ 
του οποίου £2.631.832 είναι καθυστερηµένο. 

Ο Γενικός Λογιστής µε πληροφόρησε ότι την 1.8.2008 εκκρεµούσαν δάνεια από δέκα οφειλέτες.  
Από αυτούς, δύο εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, δύο ξενοδοχεία βρίσκονται σε 
διαδικασία αναγκαστικής πώλησης, εναντίον δύο οφειλετών έχουν κινηθεί νοµικές διαδικασίες, σε 
δύο οφειλέτες έχουν αποσταλεί προειδοποιήσεις για εξόφληση των καθυστερηµένων οφειλών 
τους, ένας οφειλέτης δεν παρουσιάζει καθυστερήσεις και για ένα οφειλέτη έχουµε λάβει 
πληροφορίες ότι έχει συµφωνηθεί η πώληση του ξενοδοχείου και αναµένουµε εξόφληση του 
δανείου.  Ας σηµειωθεί ότι πρόκειται κυρίως για προβληµατικές επιχειρήσεις, η ενίσχυση των 
οποίων πιθανόν να αντίκειται στη νοµοθεσία που είναι σχετική µε τις Κρατικές Ενισχύσεις. 

Αµοιβή προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Το Ταµείο καταβάλλει στη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα, βάσει νέας συµφωνίας που έγινε το 2000, κατ’  αποκοπή ετήσια αµοιβή ύψους 
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£40.000 για την τήρηση, την είσπραξη τυχόν αποπληρωµών από τους οφειλέτες και την αποστολή 
υπενθυµητικής ετήσιας κατάστασης δανείου στον κάθε οφειλέτη για περίπου 4 000 
παγοποιηµένους λογαριασµούς δανείων εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων, που 
παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 1974 - 1984 µέσω της Τράπεζας.  Επειδή το ποσό αυτό 
καταβάλλεται χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά εισπράξεις (£930 για το 2005) και καθόλου το 2006, 
εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο µείωσης του ποσού της αποζηµίωσης ή της ανάληψης 
της διαχείρισης των εν λόγω δανείων από το Ταµείο. 

Ο Γενικός Λογιστής µε πληροφόρησε ότι το θέµα της µείωσης του ποσού της αποζηµίωσης 
µελετάται από το Συµβούλιο των ∆ανειστικών Επιτρόπων και θα οριστεί συνάντηση το 
συντοµότερο δυνατόν µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για συζήτηση του θέµατος. 

6.36 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 παρουσίασαν πλεόνασµα 
£579, σε σύγκριση µε £2.653 το 2006.  Η Επιτροπή παραχώρησε το 2007 οικονοµική βοήθεια, 
ύψους £56.677, σε άπορα παιδιά, σε σύγκριση µε £77.627 για το 2006. 

6.37 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 παρουσίασαν 
πλεόνασµα £303.850 σε σύγκριση µε έλλειµµα £53.197 το 2006. 

(β) Εισπράξεις.  Οι εισπράξεις ανήλθαν σε £2.989.237, σε σύγκριση µε £2.536.796 το 2006, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £452.441 ή ποσοστό 17,83% η οποία οφείλεται κυρίως στην είσπραξη 
ποσού £350.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκπλήρωση µέρους των υποχρεώσεων 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που απορρέουν από την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979 περί της ∆ιατηρήσεως των Άγριων Πτηνών. 

(γ) Πληρωµές.  Οι πληρωµές ανήλθαν σε £2.685.387 σε σύγκριση  µε £2.589.993 το 2006, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση  £95.394 ή ποσοστό 3,68% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των απολαβών του προσωπικού.  

Προσωπικό. 

(α) Στις 31.12.2007 το Ταµείο εργοδοτούσε 84 µόνιµους υπαλλήλους όπως και το 2006.  Το 
σύνολο των αποδοχών και επιδοµάτων, περιλαµβανοµένων των ετήσιων εισφορών στα διάφορα 
ταµεία ανέρχεται σε £1.455.368, σε σύγκριση µε £1.337.940 το 2006. Το Ταµείο εργοδοτούσε 
επίσης 11 ωροµίσθιους υπάλληλους, όπως και το 2006, µε σύνολο αποδοχών £172.851, σε 
σύγκριση µε £165.179 το 2006. 

(β) Το σύνολο των αποδοχών για το µόνιµο και το ωροµίσθιο προσωπικό, περιλαµβανοµένων 
των ετήσιων εισφορών στα διάφορα ταµεία, της πρόνοιας για την ελλειµµατική εισφορά στο Σχέδιο 
Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων και του ποσού που καταβλήθηκε για σκοπούς σύνταξης, ανήλθε 
σε £1.889.096, σε σύγκριση µε £1.763.676 για το 2006.  Αυτό αποτελεί το 70% (68% για το 2006) 
των δαπανών του Ταµείου ή το 63% (69% το 2006) των εσόδων του Ταµείου. 

Ταµείο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων.  Σύµφωνα µε τους περί του Ταµείου Θήρας (Συντάξεις 
και Χορηγήµατα) Κανονισµούς του 1999, αρ. 141/99, την ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή 
των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων προς τα µέλη του Σχεδίου, η ίδρυση του οποίου προνοείται 
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από τους εν λόγω Κανονισµούς, φέρει το Ταµείο Θήρας.  Η καταβολή των συνταξιοδοτικών 
ωφεληµάτων προς τα µέλη του Σχεδίου, καλύπτεται από τον ετήσιο Προϋπολογισµό του Ταµείου. 

Το υπόλοιπο του Αποθεµατικού του Σχεδίου Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων στις 31.12.2007, 
ανέρχεται σε £1.127.085 σε σύγκριση µε £869.546 στις 31.12.2006. Σε προηγούµενες Εκθέσεις 
µου εισηγήθηκα όπως, για διασφάλιση της κατοχύρωσης των µελών του Σχεδίου, τηρείται 
ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασµός στον οποίο να κατατίθενται τα αναγκαία για το σκοπό αυτό 
ποσά. 

Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2003, η υποχρέωση του Ταµείου Θήρας προς το 
Σχέδιο, για ελλειµµατικές εισφορές, ανερχόταν µέχρι τις 31.12.2002, σε £2.044.000. Ενόψει της 
υιοθέτησης από το Ταµείο Θήρας του δικαιώµατος αφυπηρέτησης του προσωπικού στο 63ο έτος 
και της αναβάθµισης των µισθοδοτικών κλιµάκων του προσωπικού από το 2006, ανέφερα ότι θα 
πρέπει να γίνει νέα αναλογιστική µελέτη για επαναπροσδιορισµό της ελλειµµατικής υποχρέωσης 
του Ταµείου, προς το Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρηµάτων. 

Υπέδειξα επίσης ότι, σύµφωνα µε τον περί Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και Εποπτείας των  
Ταµείων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόµο του 2006 (Ν. 146(Ι)/2006), το Ταµείο 
πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Αρµόδια Αρχή για εγγραφή του.  

Μέρος Β 

Έκδοση αδειών κυνηγίου. Η έκδοση των αδειών κυνηγίου γίνεται µε τη χρήση ενσήµου (Γ.Λ.305) 
το οποίο επικολλάται στο έντυπο αδείας (Τ.Θ.7),  που αποστέλλεται στους κυνηγούς, σύµφωνα µε 
το µητρώο κυνηγών.  Εκδόσεις γίνονται µέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, των 
Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και των Επαρχιακών Γραφείων του Ταµείου Θήρας. 

∆εν ακολουθείται πάντα η συµφωνηµένη διαδικασία έκδοσης αδειών κυνηγίου από τα Συνεργατικά 
Ιδρύµατα, όσον αφορά στην έγκαιρη κατάθεση των εισπράξεων, στην επιστροφή των 
αποκοµµάτων του εντύπου Τ.Θ.7 και των αδιάθετων ενσήµων στο Ταµείο Θήρας.  Επίσης δεν 
γίνεται συµφιλίωση των ενσήµων που παραχωρούνται, µε αυτά που εκδίδονται και µε τα 
αχρησιµοποίητα ένσηµα, ούτε γίνεται συµφιλίωση των αδειών που εκδόθηκαν µε τις αντίστοιχες 
εισπράξεις. 

Επισήµανα ότι, λόγω των πιο πάνω, υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων του Ταµείου ενώ δεν 
µπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι εισπράξεις από τις εκδόσεις των αδειών κυνηγίου κατατίθενται 
στα έσοδα του Ταµείου. 

Υπέδειξα επίσης ότι τα αχρησιµοποίητα ένσηµα θα πρέπει να επιστρέφονται στο Ταµείο και αφού 
γίνουν οι αναγκαίες συµφιλιώσεις και ελεγχθούν, να καταστρέφονται από αρµόδια επιτροπή και να 
εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής. 

Πληροφορήθηκα ότι το 2008, το Ταµείο Θήρας συµβλήθηκε µε ιδιωτική εταιρεία για συµµετοχή στα 
συστήµατα καρτών για ανανέωση των  αδειών  µέσω διαδικτύου, από όλες τα Συνεργατικά 
Ιδρύµατα και Εµπορικές Τράπεζες. Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις θα εκδίδουν µόνο τις πρώτες άδειες 
κυνηγίου και τα Επαρχιακά Γραφεία του Ταµείου Θήρας θα ανανεώνουν άδειες κυνηγίου µόνο σε 
περιπτώσεις που αυτό δεν µπορεί να γίνει µέσω του διαδικτύου.  

Χρήση οχηµάτων.   Το Ταµείο διαθέτει σε παγκύπρια βάση 41 οχήµατα η χρήση των οποίων σε 
διάφορες περιπτώσεις δεν γίνεται σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς και δεν ακολουθούνται 
πάντα οι σχετικές οδηγίες και διαδικασίες.  Τα µητρώα οχηµάτων και τα βιβλία κίνησης 
παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις και αδυναµίες στη συµπλήρωση των στοιχείων και 
πληροφοριών για το κάθε όχηµα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο η 
χρήση του κάθε οχήµατος είναι συµφέρουσα ή όχι.  Κατά το 2007, οι δαπάνες για την αγορά 
καυσίµων και λιπαντικών ανήλθαν σε £81.272 και οι δαπάνες για τη συντήρηση των οχηµάτων 
ανήλθαν σε £46.881, δηλαδή  σύνολο δαπανών £128.153.  Ο µέσος όρος της δαπάνης για κάθε 
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όχηµα ανέρχεται σε £3.125 και εξέφρασα την άποψη ότι είναι πολύ ψηλός.  Υπέδειξα την ανάγκη 
πιο ορθολογιστικής χρήσης των οχηµάτων καθώς και την άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου. 

6.38 ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα έτους. Το Ταµείο κατά το 2007 πραγµατοποίησε εισπράξεις £81.838, σε σύγκριση 
µε £82.334 το 2006, οι οποίες προήλθαν από κυβερνητική χορηγία (£80.000) και από τόκους 
καταθέσεων (£1.838), και πληρωµές £134.553, οι οποίες καταβλήθηκαν κυρίως ως βοηθήµατα σε 
ανάπηρους (£95.453) και ως βοηθήµατα σε δεινοπαθούντες (£38.900), σε σύγκριση µε £17.292 
και £5.000 το 2006, αντίστοιχα. Το αποθεµατικό του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £18.420, σε 
σύγκριση µε £71.135 το προηγούµενο έτος. 

Επανεξέταση του θεσµού της έκδοσης και κυκλοφορίας του Λαχείου Πρόνοιας.  Όπως και 
κατά τα έτη 1997-2006, έτσι και κατά το 2007 δεν εκδόθηκε το Λαχείο Πρόνοιας και τα έξοδα του 
Ταµείου καλύφθηκαν από κρατική χορηγία.  Εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί ο θεσµός της 
έκδοσης και κυκλοφορίας του Λαχείου Πρόνοιας, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του ιδίου του Ταµείου και ανέφερα ότι οι βοηθούµενοι από το Ταµείο Λαχείου Πρόνοιας 
θα µπορούσαν να βοηθηθούν από τα διάφορα άλλα Σχέδια που λειτουργούν στο Τµήµα Εργασίας. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε πληροφόρησε ότι το Υπουργείο προωθεί 
υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για δηµιουργία νέου Τµήµατος Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες, το οποίο θα εκσυγχρονίσει και αναβαθµίσει συνολικά τα 
θέµατα των ατόµων µε αναπηρίες. 

Μου ανέφερε επίσης ότι η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί 
προτεραιότητα του Υπουργείου και ότι µέσα σε αυτά τα πλαίσια θα επανεξεταστούν όλα τα σχέδια 
παροχών και βοηθηµάτων προς τα άτοµα µε αναπηρίες, συµπεριλαµβανοµένου και του περί 
Λαχείου Πρόνοιας Νόµου και Κανονισµών, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό τους για καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επηρεαζοµένων. 

6.39 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα έτους.  Τα έσοδα και έξοδα του Ταµείου ανήλθαν σε 
£3.111.343 και £979.135, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £2.542.708 και £831.275 του προηγούµενου 
έτους, δηλαδή προέκυψε πλεόνασµα £2.132.208, σε σύγκριση µε £1.711.433  το 2006.  Τα 
ταµειακά διαθέσιµα στις 31.12.2007 ήταν £12.440.674, σε σύγκριση µε £10.660.523 το 2006. 

Αναλογιστική µελέτη του Ταµείου.  Όπως ανέφερα και στην ΄Εκθεσή µου για το 2006, σύµφωνα 
µε την αναλογιστική µελέτη που διενεργήθηκε, µε ηµεροµηνία εκτίµησης την 31 ∆εκεµβρίου 2004, 
το Ταµείο παρουσιάζει έλλειµµα ύψους £42,3 εκ., το οποίο, αφού ληφθούν υπόψη τα ολικά 
ωφελήµατα των µελών για προηγούµενη και µελλοντική υπηρεσία όπως επίσης και τα µελλοντικά 
εισοδήµατα του Ταµείου από δικηγορόσηµα και εισφορές των µελών, µειώνεται στα £30,95 εκ.  
Στην αναλογιστική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι τα ωφελήµατα που παρέχονται από το Ταµείο 
είναι κατά 57,5% µεγαλύτερα από τα αναµενόµενα εισοδήµατα του Ταµείου, και ότι, µε τα σηµερινά 
δεδοµένα, το Ταµείο δεν θα µπορεί να διενεργεί πληρωµές µετά το 2022.  Για τη διατήρηση της 
βιωσιµότητας του Ταµείου, οι αναλογιστές εισηγήθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, 
µεταξύ άλλων, τη σταδιακή αύξηση της εισφοράς που καταβάλλεται από τα µέλη από τις £10 
µηνιαίως, που καταβάλλονταν, στις £20 µηνιαίως σε ένα διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων 
χρόνων και στις £40 σε ένα διάστηµα όχι µεγαλύτερο των επτά χρόνων, την επέκταση της 
εφαρµογής των δικηγοροσήµων και σε άλλες κατηγορίες µε σκοπό την αύξηση των εσόδων κατά 
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15% και την ταυτόχρονη αύξηση του ελάχιστου ορίου αφυπηρέτησης των µελών του Ταµείου από 
το 60ο έτος στο 65ο έτος. 

Με σκοπό την υιοθέτηση των πιο πάνω εισηγήσεων, αναφορικά µε τη βιωσιµότητα του Ταµείου, ο 
Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος, σε συνεδρία του ηµερ. 13.1.2006, ενέκρινε Τροποποιητικούς 
Κανονισµούς οι οποίοι, αφού εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο ψηφίστηκαν από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων στις  2.2.2007 (Κ.∆.Π. 52/2007). 

Βάσει των τροποποιητικών Κανονισµών αυξήθηκαν, η µηνιαία εισφορά των µελών από £10 σε 
£20, και η εισφορά για εγγραφή στο µητρώο δικηγόρων από £25 σε £30 µε ισχύ από την 1.1.2007, 
καθώς επίσης και το ελάχιστο όριο αφυπηρέτησης των µελών του Ταµείου από το 60ο στο  65ο 
έτος, µε ισχύ από τις 2.2.2008.   Επίσης, βάσει των νέων Κανονισµών, το Ταµείο θα πρέπει να 
εκτιµάται κατά διαστήµατα όχι λιγότερα των τριών ετών. Η εκτίµηση θα µπορεί να επιδιώκεται και 
πριν την πάροδο των  τριών ετών, εάν το Συµβούλιο του δικηγορικού σώµατος κρίνει ότι είναι 
αναγκαίο υπό τις περιστάσεις, µε ισχύ από τις 2.2.2007. 

΄Οπως πληροφορήθηκα έχουν ήδη τροχοδροµηθεί ενέργειες για ετοιµασία νέας αναλογιστικής 
µελέτης, η οποία αναµένεται να είναι έτοιµη πριν το τέλος του χρόνου, ενώ εκκρεµούν προς 
ψήφιση τροποποιητικοί Κανονισµοί, οι οποίοι θα βελτιώσουν περαιτέρω την προοπτική 
βιωσιµότητας του Ταµείου. 

Καθυστερηµένες εισφορές µελών.  Στο τέλος του έτους οι καθυστερηµένες εισφορές των µελών 
ανέρχονταν σε £253.573, σε σύγκριση µε £200.818 το 2006. 

Κατά τους τρεις πρώτους µήνες του 2008 εισπράχθηκε το ποσό των £233.790, έναντι των πιο 
πάνω καθυστερηµένων εισφορών. 

Μέλη και συνταξιούχοι.  Τα µέλη του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν 2 013, από τα οποία µόνο 1 
826 ήταν ενεργά και ασκούσαν τη δικηγορία κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση µε 1 881  και 
1 768, αντίστοιχα, το 2006.  Οι συνταξιούχοι την 1.1.2007 ήταν 124.  Κατά τη διάρκεια του 2007 
συνταξιοδοτήθηκαν 22 µέλη και 5 απεβίωσαν. 

Επενδύσεις.  Κατά τα έτη 2000 µέχρι 2007, συνολικό ποσό ύψους £522.912 επενδύθηκε σε 
µετοχές κυπριακών τραπεζών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η µέση αγοραία 
αξία των µετοχών, που ίσχυε στις 31.12.2007, ήταν £1.429.242, σε σύγκριση µε £1.080.223 στις 
31.12.2006, µε αποτέλεσµα για το έτος 2007 να προκύψει µη πραγµατοποιηµένο κέρδος ύψους  
£349.019. 

Μέρος Β 

Αγωγές από µέλη του Ταµείου.  Το Ταµείο απέρριψε ορισµένες αιτήσεις µελών του για καταβολή 
εφάπαξ ποσού, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του σχετικού Κανονισµού, µε 
αποτέλεσµα να καταχωριστούν εναντίον του δύο αγωγές στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, οι 
οποίες ακολούθως απορρίφθηκαν από το ∆ικαστήριο.  Ο ένας από τους ενάγοντες υπέβαλε 
σχετική έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το ∆ικαστήριο στις 20.3.2008. 

6.40 Ι∆ΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Ιδρύµατος για το 2007 παρουσίασαν 
έλλειµµα ύψους £88.111, σε σύγκριση µε έλλειµµα £66.877 το 2006. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα του Ιδρύµατος κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.417.229, σε σύγκριση µε 
£1.385.504 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £31.725 ή ποσοστό 2,3%.  Στα έσοδα 
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περιλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία ύψους £1.271.236 (89,7% των εσόδων), σε σύγκριση µε 
£1.252.378 (90,4% των εσόδων) το 2006. 

(γ) Έξοδα. Τα έξοδα του Ιδρύµατος κατά το 2007 ανήλθαν σε £1.505.340, σε σύγκριση µε 
£1.452.381 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση £52.959 ή ποσοστό 3,6%. Στα έξοδα 
περιλαµβάνονται µισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα προσωπικού ύψους £1.177.682, σε σύγκριση 
µε £1.117.499 το 2006. 

(δ) Μαθητές.  Κατά τις 31.12.2007 φοιτούσαν στο Ίδρυµα 119 ηµερήσιοι µαθητές, 25 οικότροφοι 
από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή και 6 µόνιµοι οικότροφοι.  Όσον αφορά στο θέµα της 
επαγγελµατικής αποκατάστασης των µαθητών, αναφέρεται ότι αποκαταστάθηκαν 51 µαθητές που 
εργάζονται στην ελεύθερη αγορά, οι οποίοι παρακολουθούνται πάνω σε καθηµερινή βάση από 
εκπαιδευτές/καθοδηγητές εργασίας του Ιδρύµατος και υπάρχουν και 7 µαθητές σε οµάδες 
δοκιµαστικής αποκατάστασης. 

Προσωπικό.  Κατά το 2007 το Ίδρυµα εργοδοτούσε 35 µόνιµους, 7 έκτακτους, 2 µε απόσπαση 
και 20 ωροµίσθιους υπαλλήλους.  Στις 31.12.2007 υπήρχαν 12 κενές θέσεις (του ∆ιευθυντή, 5 
Λειτουργών Οικοτροφείου, 4 Ειδικών Παιδαγωγών, ενός Λογοθεραπευτή και µιας καθαρίστριας). 

Κανονισµοί.  Το θέµα της θέσπισης Κανονισµών, που να διέπουν τους όρους υπηρεσίας του 
µηνιαίου προσωπικού, εξακολουθεί να εκκρεµεί. 

6.41 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ 

Μέρος Α 

Γενικά.  Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών ιδρύθηκε µε το Νόµο 141 του 1989, µε 
κύριο σκοπό την ισότιµη κατανοµή των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και 
κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεµικής φερεγγυότητας των δικαιούχων 
προσώπων.  Ο Φορέας εξήγγειλε την έναρξη της λειτουργίας του στις 24 Νοεµβρίου 1995. 

Οικονοµικές καταστάσεις.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2007 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
µου στις 9 Σεπτεµβρίου, 2008 και ο σχετικός έλεγχος δεν έχει διεξαχθεί ακόµα.   Σύµφωνα µε τις 
εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2006,  η Κυβέρνηση παρέσχε το 2006 χορηγία 
ύψους £1.340.016 (το 2005 £1.220.000)  στο Φορέα για τα λειτουργικά του έξοδα και  £2.210.520 
(το 2005 £1.642.072)  για επιχορήγηση επιτοκίου.  Στις 31.12.2006 τα εισπρακτέα και τα πληρωτέα 
δάνεια ήταν £79.510.671 και £82.748.212, αντίστοιχα (το 2005 £68.696.484 και £72.502.474 
αντίστοιχα), ενώ οι εισπρακτέες καταθέσεις ήταν £3.237.541 (£3.805.990 το 2005).    Σηµειώνεται 
ότι αδαπάνητο ποσό ύψους £2.114.691 στις 31.12.2006 (£2.780.161 στις 31.12.2005) ήταν 
κατατεθειµένο στον Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως Στέγης και αφορούσε σε κάλυψη αιτήσεων οι 
οποίες εγκρίθηκαν, οι αιτητές όµως δεν πρόλαβαν να συνάψουν τα σχετικά δάνεια για να τους 
εκδοθούν τα ποσά, λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποθήκευσης. 

Τα πιο κάτω θέµατα έχουν προκύψει από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 
2006.  

Εξέταση αιτήσεων.  Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών διέθεσε κατά τη διάρκεια 
του έτους ποσό ύψους £18.940.000 για ικανοποίηση 1 578 αιτήσεων και πραγµατοποίησε 
συνολική δαπάνη, από το 1996 µέχρι το 2006, ύψους £234.257.000 για ικανοποίηση 13 352 
αιτήσεων, για δανειοδότηση µέσω του σχεδίου αποκατάστασης προπολεµικής φερεγγυότητας 
ιδιοκτητών κατεχόµενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Το ποσό κατανεµήθηκε ως εξής: 
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∆άνεια µε εγγύηση του Φορέα 

2006 
Αριθµός 

Εγκρίσεων

 
Ποσό δαπάνης 

για το 2006 

1996-2006 
Αριθµός 

εγκρίσεων 

1996-2006 
Σύνολο 

εγκ. 
δαπανών 

  £  £ 
Στεγαστικά  448 20.699.000  2 919 98.483.000 
Επαγγελµατικά  142 5.942.000  780 24.501.000 
Ολικό  590 26.641.000  3 699 122.984.000 
Γενικό Σύνολο  2 168 45.581.000  13 352 234.257.000 

Έγκριση και παραχώρηση δανείων.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η 
διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια παρουσιάζει µεγάλη 
καθυστέρηση.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία δανείων εξετάζονται 
συνήθως µετά την πάροδο περίπου 3 χρόνων από την υποβολή τους. 

Οι κυριότεροι λόγοι της καθυστέρησης είναι τα περιορισµένα διαθέσιµα κεφάλαια στον 
Προϋπολογισµό του Κεντρικού Φορέα, ο µεγάλος αριθµός αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που 
συσσωρεύθηκαν µετά την τροποποίηση των Κανονισµών του 1999 και η µεγάλη αύξηση του 
αριθµού των αιτήσεων που υποβάλλονται από έτος σε έτος. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2007 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σχέδιο 
επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις από το Κράτος, το οποίο ετοιµάστηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Κεντρικού Φορέα και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργικό 
Συµβούλιο.  Ενώ αναµενόταν ότι µε την εφαρµογή του σχεδίου αυτού θα επιτυγχανόταν µείωση 
του χρόνου αναµονής της εξέτασης αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια, εντούτοις η βελτίωση που 
παρουσιάστηκε είναι µικρή.  Συγκεκριµένα, ο χρόνος αναµονής µειώθηκε από 3½ χρόνια σε 3 
χρόνια. 

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα µε πληροφόρησε ότι σήµερα ο χρόνος αναµονής είναι 33 µήνες.  
Σηµείωσε επίσης ότι το τέλος του έτους 2006 οι καθυστερηµένες στεγαστικές αιτήσεις ήταν 4 137 
ενώ  το τέλος του έτους 2007 ήταν 5 326 και ότι το έτος 2006 υποβλήθηκαν 1 863 στεγαστικές 
αιτήσεις ενώ το έτος 2007 2 124 αιτήσεις.  Ανέφερε επίσης ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Κεντρικού Φορέα το έτος 2006 εξέτασε 551 αιτήσεις για στεγαστικό δάνειο ενώ το 2007 εξέτασε 
935 αιτήσεις και ότι µε την εφαρµογή του νέου σχεδίου επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις 
αναµένεται ότι σταδιακά θα µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος αναµονής εξέτασης των αιτήσεων για 
στεγαστικά δάνεια. 

 
 
∆άνεια µε κεφάλαια του 
Φορέα 

2005 
Αριθµός 

εγκρίσεων 

 
Ποσό δαπάνης 

για το 2006 

1996-2006 
Αριθµός 

εγκρίσεων 

1996-2006 
Σύνολο 

εγκ. δαπανών 

  £  £ 
Σπουδαστικά  1 436 16.184.000  7 921 90.923.000 
Ιατροφαρµακευτικά  59 641.000  263 2.805.000 
Νεοδηµιουργηµένα ζευγάρια  82 2.070.000  984 10.249.000 
Επαγγελµατικά  1 45.000  480 6.767.000 
Σωµατεία-Οργανώσεις  0 0  5 529.000 
Ολικό  1 578 18.940.000  9 653 111.273.000 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 746

Καθυστερήσεις στην αποπληρωµή δανείων από δανειοδοτούµενους.  Οι καθυστερήσεις στην 
αποπληρωµή δανείων κυµάνθηκαν από £5.462.312 το 2005, σε £5.434.225 το 2006, παρέµειναν 
δηλαδή στα ίδια επίπεδα µε το 2005. 

Λόγω των καθυστερήσεων αυτών, ενδέχεται να προκύψει υποχρέωση του Κεντρικού Φορέα για 
καταβολή των καθυστερήσεων δανείων ύψους £2.852.925 προς τη Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα. 

Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης έχει λάβει δικαστικά 
µέτρα εναντίον αιτητών, οι οποίοι καθυστερούν την αποπληρωµή των δανείων τους, ενώ η 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δεν έχει προβεί στη λήψη δικαστικών µέτρων.  Λόγω του ότι µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Κεντρικός Φορέας επιδοτούσε το επιτόκιο όλων των 
δανείων είτε αποπληρώνονταν κανονικά είτε παρουσίαζαν καθυστερήσεις στις αποπληρωµές τους, 
αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επιβαρύνεται επιπρόσθετα ο Προϋπολογισµός του Φορέα µε την 
επιδότηση του επιτοκίου για καθυστερήσεις και να στερείται από τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
επιπρόσθετων αιτητών. 

Με νέα απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το έτος 2007 το επιδοτούµενο επιτόκιο 
υπολογίζεται µε βάση το υπόλοιπο ποσό του δανείου που θα παρέµενε εάν ο δανειοδοτούµενος 
κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του. 

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των 
δανείων οφείλονται κυρίως στα πολύ σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες 
λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, της µη αποκατάστασης σε µεγάλο βαθµό της προπολεµικής 
τους φερεγγυότητας και της µη επίτευξης της ισότιµης κατανοµής των βαρών που προήλθαν από 
την τουρκική εισβολή και κατοχή.  Ανέφερε επίσης ότι για να µειωθεί η δόση των δανείων των 
επηρεαζόµενων δικαιούχων και να µπορούν να την καταβάλλουν, µετά από έγκριση του 
Υπουργείου Οικονοµικών και συµφωνία που έγινε µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, ο χρόνος 
αποπληρωµής τόσο των υφιστάµενων δανείων όσο και των νέων αυξήθηκε, για µεν τα στεγαστικά 
δάνεια από 15 σε 20 χρόνια για δε τα επαγγελµατικά από 10 σε 15 χρόνια.  Ανέφερε περαιτέρω ότι 
για το λόγο αυτό η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα στη λήψη 
δικαστικών µέτρων εναντίον όσων καθυστερούν την αποπληρωµή των δόσεων των δανείων τους, 
παρόλο που έστειλε και εξακολουθεί να στέλλει προειδοποιητικές επιστολές.  Εναντίον όσων δεν 
συµµορφωθούν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προτίθεται, όπως ανέφερε, µε τη σύµφωνη 
γνώµη και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Φορέα, να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα 
δικαστικά και άλλα µέτρα. 

Μελέτη Πανεπιστηµίου.  Με σκοπό την αξιοποίηση της µελέτης που έγινε από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2000 για λογαριασµό του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, µε θέµα το κόστος από την τουρκική εισβολή και την ισότιµη κατανοµή 
των βαρών που προέκυψαν από αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης 
Κατανοµής Βαρών στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 16.7.2008, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής 
για µελέτη του θέµατος αυτού και υποβολή εισηγήσεων προς το Κράτος. 

6.42 ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ∆ΥΣΤΡΟΦΙΑ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα, σύµφωνα µε τους µη εξελεγµένους λογαριασµούς για το 
2007,  παρουσίασε έλλειµµα  £436.796, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £96.017 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα µετά την αφαίρεση των αναβαλλόµενων, ανήλθαν σε £4.709.986, σε 
σύγκριση µε £4.347.788 το  2006.  Στα έσοδα περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £2.530.000, 
σε σύγκριση µε £2.430.000 το 2006.  Τα έσοδα από προσφορά υπηρεσιών (στα οποία 
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περιλαµβάνονται και έσοδα από δικανικές υπηρεσίες προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης ύψους £713.000, σε σύγκριση µε £653.000 το 2006), καθώς και από ερευνητικά 
προγράµµατα, ανήλθαν σε £1.811.858, σε σύγκριση µε £1.458.781 το 2006. 

Τα καθαρά έσοδα από το «Τέλεθον» ανήλθαν σε £159.273,  σε σύγκριση µε £155.741 το  2006.  
Μέρος αυτών, ύψους £59.769 για το 2007, σε σύγκριση µε £44.965 το 2006, περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό εσόδων και εξόδων. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £5.206.551, σε σύγκριση µε £4.296.736 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £909.815 ή 21,2%.  Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους µισθούς 
προσωπικού, που ήταν £3.095.035, σε σύγκριση µε £2.435.312 το 2006 (αύξηση £659.723 ή 
27,1%), από τις δαπάνες για αντιδραστήρια και αναλώσιµα που ήταν £874.901, σε σύγκριση µε 
£758.160 το 2006 (αύξηση £116.741 ή 15,4%) και από τις δαπάνες για συντήρηση κτιρίων που 
ήταν £133.397, σε σύγκριση µε £33.692 το 2006 (αύξηση £99.705 ή 296%). 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έληξε στις 21.6.2008 και δεν έχει 
διοριστεί νέο. 

Μνηµόνιο Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ Ιδρύµατος και Υπουργείου Υγείας.  Όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Ιδρύµατος 
και του Υπουργείου Υγείας, για την προσφορά υπηρεσιών προς την Κυβέρνηση, υπογράφηκε στις 
26.10.1999.  Eνώ σ’ αυτή προβλέπεται η καταβολή ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, έναντι 
παροχής ιατρικών και εργαστηριακών υπηρεσιών σε ασθενείς, δικαιούχους δωρεάν 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς επίσης και η µερική χρηµατοδότηση ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ωστόσο δεν καθορίζονται οι συγκεκριµένες υπηρεσίες που θα 
προσφέρονται, καθώς και η έκτασή τους. 

Αναφέρεται σχετικά ότι η αξία των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν σε ασθενείς που 
παραπέµπονται από τα Κρατικά Νοσοκοµεία στο Ίδρυµα ανήλθε κατά το 2007, σύµφωνα µε 
στοιχεία  που  τηρούνται στο Ίδρυµα, σε  £2.219.588,  σε σύγκριση µε £2.021.101 το 2006.  Η 
Υπηρεσία µου, σε σχετική επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας, εισηγήθηκε  όπως η 
συνεργασία µεταξύ  του Ιδρύµατος και του Υπουργείου ρυθµιστεί µε σχετική συµφωνία στα πλαίσια 
του Νόµου που προνοεί για το Συντονισµό των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
Έργων, Προµηθειών, και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν 
οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

Προσωπικό.  Το προσωπικό του Ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων των µη µόνιµων υπαλλήλων και 
αυτών µε µερική απασχόληση, ανερχόταν στις 31.12.2007 σε 137 άτοµα, σε σύγκριση µε  128 
άτοµα στις 31.12.2006, και οι δαπάνες αποδοχών ανήλθαν σε £3.095.035, σε σύγκριση µε 
£2.435.312 το 2006.  Επιπρόσθετα, δύο άτοµα, µε σύνολο αποδοχών £33.171 το 2007 και 
£31.417 το 2006, απασχολήθηκαν στο «Τέλεθον». 

Συλλογική σύµβαση.  Στις 12.9.2007 υπογράφηκε, µετά από διαπραγµατεύσεις, συλλογική 
σύµβαση µεταξύ του Ιδρύµατος και των Συντεχνιών που εκπροσωπούν το προσωπικό, διάρκειας 2 
ετών, µε ισχύ από 1.1.2006 µέχρι 31.12.2007, στην οποία περιλαµβάνεται πρόνοια για εφαρµογή 
νέων κλιµάκων µισθοδοσίας, βάσει µελέτης που έγινε από ιδιωτικό οίκο. 

Ιδιωτική απασχόληση προσωπικού.  Το θέµα της ιδιωτικής απασχόλησης του προσωπικού 
συνεχίζει να εκκρεµεί. Σηµειώνεται ότι δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε πρόνοια στη συλλογική 
σύµβαση, ενώ, σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και τους Όρους Εργοδότησης, 
απαγορεύεται η ιδιωτική απασχόληση του προσωπικού, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Παρόλο που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε µέσα στο 2003 να µην 
εγκρίνει την ιδιωτική απασχόληση του προσωπικού, εντούτοις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 
ηµερ. 18.2.2004 και 7.4.2004, παγοποίησε την απόφασή του µέχρι την εφαρµογή της µελέτης για 
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την εισαγωγή κλιµάκων µισθοδοσίας. Το Ίδρυµα προχώρησε στην εφαρµογή των νέων κλιµάκων 
µισθοδοσίας τον Οκτώβριο 2007. 

Ανέφερα ότι η λήψη οριστικής απόφασης για το θέµα θα πρέπει να επισπευσθεί, καθότι εκκρεµεί 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και επηρεάζει την ορθολογιστική λειτουργία του Ιδρύµατος. 

«Τέλεθον».  Το δικαίωµα διεξαγωγής του «Τέλεθον» παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα από το ∆ιεθνή 
Οργανισµό για το «Τέλεθον», AFM. 

Τα συσσωρευθέντα έσοδα από το «Τέλεθον» µέχρι 31.12.2007 ανήλθαν σε £1.535.442. 

6.43 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσίασαν πλεόνασµα £3.876.436 το 
2007, σε σύγκριση µε  έλλειµµα £13.510 το 2006. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανήλθαν σε £7.004.304 το 
2007, σε σύγκριση µε £4.762.665 το 2006. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των δικαιωµάτων από το αποϋλοποιηµένο σύστηµα κατά £1.181.159 ή 78,26%, στην αύξηση των 
εσόδων από άλλα δικαιώµατα κατά £265.009 ή 247,46% και στην αύξηση των εσόδων από 
ετήσιες συνδροµές κατά £749.436 ή 29%. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £3.127.868 για το 2007, σε σύγκριση µε £4.776.175 το 2006, 
δηλαδή παρουσίασαν µείωση 34,51% λόγω αυξηµένων εισφορών στο Ταµείο Συντάξεως το 2006 
που επεξηγείται πιο κάτω. 

Προσωπικό - Μισθοί και επιδόµατα.  Το ΧΑΚ εργοδοτούσε στις 31.12.2007 85 υπαλλήλους (57 
µόνιµους, 25 έκτακτους και 3 ωροµίσθιους), µε συνολικές δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και 
εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ύψους £1.801.292, σε σύγκριση µε £3.510.062 το 2006, 
προέκυψε δηλαδή µείωση 48,68%. Η µείωση οφείλεται κυρίως στη δηµιουργία Ταµείου Συντάξεως 
το 2006 και στη µεταφορά σ‘ αυτό κατά τον ίδιο χρόνο ποσού ύψους £1.759.000 για κάλυψη του 
ελλείµµατος προϋπηρεσίας, λόγω της αναδροµικής του ισχύος από 23.4.1993, καθώς και στην 
επιστροφή στους υπαλλήλους, του αναλογικού ποσοστού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 
£157.092.  Η αντιµισθία των µελών του Συµβουλίου ανήλθε στις £10.740 για το 2007 (£12.650 για 
το 2006). 

Κοινή Πλατφόρµα Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και ΧΑΚ.  Σύµφωνα µε το ΧΑΚ 
υπάρχουν σηµαντικά διαφυγόντα έσοδα για το έτος για το 2007 ως αποτέλεσµα της µεταφοράς του 
όγκου συναλλαγών και των Μητρώων από το ΧΑΚ στο ΧΑ.  Το πρόβληµα του χαµηλού όγκου 
συναλλαγών του ΧΑΚ από την παράλληλη εγγραφή εταιρειών, τις µεταφορές µετοχών από τα 
µητρώα τους στο ΧΑΚ σε αυτά του ΧΑΑ και την αρνητική επίδραση που κατ’  επέκταση είχε στα 
έσοδα του ΧΑΚ, επισηµαίνεται και σε επιστολή του ΧΑΚ προς το ΧΑΑ, όπου γίνεται εισήγηση για 
αλλαγή του άρθρου 15 της σύµβασης σχετικά µε την Κοινή Πλατφόρµα αναφορικά µε διαφυγόντα 
έσοδα και το σχετικό διαµερισµό τους ώστε το εν λόγω πρόβληµα που αντιµετωπίζει το ΧΑΚ να 
απαµβλυνθεί. 

Το ίδιο το ΧΑΚ αναγνωρίζοντας το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, προώθησε διάφορα µέτρα 
προς αντιµετώπισή του, όπως είναι η διαφοροποίηση της τιµολογιακής του πολιτικής και η 
ευθυγράµµιση των τελών του µε αυτά του ΧΑΑ από το 2008. 

Κτίριο και µεταστέγαση του ΧΑΚ. 

(α) Υφιστάµενο κτίριο.  Η άδεια χρήσης του κτιρίου που ενοικιάζεται από το ΧΑΚ έληξε το 
Νοέµβριο του 2002 και µε βάση την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία 
χορηγήθηκε, η παράτασή της δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της, που 
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αφορούσαν στο δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για µεταστέγαση του ΧΑΚ.  Ο µόνος τρόπος 
νοµιµοποίησης της συνέχισης της στέγασης του ΧΑΚ στο εν λόγω κτίριο, έστω και µέχρι το τέλος 
του 2007, ήταν η υποβολή νέας αίτησης από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και η επανεξέτασή της µε 
βάση τους περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισµούς. 

Ο ιδιοκτήτης δεν υπέβαλε νέα αίτηση και η Πολεοδοµική Αρχή επέδωσε Ειδοποίηση Επιβολής 
κατά του Χρηµατιστηρίου. Το Χρηµατιστήριο υπέβαλε ιεραρχική προσφυγή κατά της Ειδοποίησης 
Επιβολής, η οποία απορρίφθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Στις 5.5.2008 το ΧΑΚ κατέθεσε 
προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και παράλληλα µε επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών 
ζήτησε παράταση τριών µηνών που δόθηκαν µε την απόφαση στην ιεραρχική προσφυγή για 
τερµατισµό της χρήσης Τµηµάτων του κτιρίου IMC ως γραφείων του ΧΑΚ. 

Επίσης, το συµβόλαιο για την ενοικίαση µέρους του κτιρίου IMC έληξε στις 14.4.2006 και από τότε 
δεν ανανεώθηκε. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου κατέθεσε αγωγή εναντίον του ΧΑΚ αναφορικά µε 
διάφορες απαιτήσεις ύψους £661.446 για ενοίκια και επιπρόσθετο ποσό για ηλεκτρικό ρεύµα, για 
τις οποίες υπήρξε διαφωνία µε το ΧΑΚ. 

(β) Νέο ιδιόκτητο κτίριο.  Τον Ιούλιο 2006 το ΧΑΚ υπέγραψε συµφωνία µε εργοληπτική 
εταιρεία για αγορά κτιρίου έναντι £2.100.000, πλέον ΦΠΑ. Το κτίριο θα ανεγερθεί από την εταιρεία 
σε οικόπεδο η τιµή του οποίου περιλαµβάνεται στο ποσό αγοράς. 

Χρηµατοδότηση έργου. 

(i) Για τη χρηµατοδότηση του έργου το ΧΑΚ ζήτησε προσφορές µε ανοικτή διαδικασία κατά το 
2006. 

Μετά από επιτυχή προσφυγή ενός από τους προσφέροντες, στην Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών εναντίον της απόφασης του Συµβουλίου, το Σεπτέµβριο 2007 επαναπροκηρύχθηκε 
ο διαγωνισµός για την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µε εξασφάλιση δεσµευµένη 
κατάθεση. Επειδή δεν υποβλήθηκε καµιά προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή (το ΧΑΚ) προσέφυγε 
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρθρο 33(α)(i) του σχετικού Νόµου 12(Ι)2006, 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 

Κατά τον έλεγχο, από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν δεν διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι 
νενοµισµένες διαδικασίες που αφορούν στη διαπραγµάτευση χωρίς τη δηµοσίευση προσφορών.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ονόµατα των οικονοµικών φορέων που θα καλούνταν να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση δεν αναφέρθηκαν στα σχετικά έγγραφα 
προσφορών και δεν προσκλήθηκαν όλοι οι ανεξάρτητοι παρατηρητές στις σχετικές συνεδρίες. 

Σηµειώνεται ότι προσφορές υποβλήθηκαν από δύο τράπεζες και η προσφορά κατακυρώθηκε 
στις 10.1.2008.  Το συµβόλαιο χρηµατοδότησης του κτιρίου από την τράπεζα υπογράφηκε στις 7 
Αυγούστου 2008, δύο χρόνια µετά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου για την αγορά του 
κτιρίου. 

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ µε πληροφόρησε ότι το ΧΑΚ κατέβαλε τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια για 
την εξασφάλιση του δανείου το συντοµότερο δυνατόν. 

(ii) Κατόπιν εισήγησης του ΧΑΚ για χρηµατοδότηση του νέου κτιρίου εξ ολοκλήρου ή ως επί το 
πλείστον από δανεισµό, το Υπουργείο Οικονοµικών έδωσε την έγκρισή του µε την προϋπόθεση 
ότι το ποσό του δανείου θα εξασφαλιζόταν από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό χωρίς κυβερνητική 
εγγύηση και ότι η µηνιαία δόση αποπληρωµής του δανείου δεν θα ξεπερνούσε τις £17.000.  
Ωστόσο, καταβλήθηκαν στον κύριο εργολάβο £1.472.000 και για µεταβιβαστικά έξοδα και µελέτες 
£128.614 από τα ταµειακά διαθέσιµα του Χρηµατιστηρίου.   Επιπρόσθετα  το  ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  κατά  τη  συνεδρία  του  ηµερ.  7 Φεβρουαρίου 2008 αποφάσισε όπως το δάνειο που 
θα συναφθεί είναι ύψους £943.000. 
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΧΑΚ µε την πληρωµή µέρους του κτιρίου από τα ταµειακά διαθέσιµα 
του Οργανισµού έχει εξοικονοµηθεί ένα σηµαντικό ποσό που θα πληρωνόταν για τόκους αν η 
χρηµατοδότηση πραγµατοποιείτο κυρίως µε δανεισµό. 

Πρόοδος εργασιών.   Οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2006 και 
σύµφωνα µε το συµβόλαιο, έπρεπε να ολοκληρωθούν εντός 16 µηνών από την ηµεροµηνία 
έναρξης τους.  Αρχικά καθορίστηκε ως ηµεροµηνία αποπεράτωσης η 8η Φεβρουαρίου 2008 ενώ 
αργότερα, µε την υποβολή από τον εργολάβο νέου αναθεωρηµένου προγράµµατος εργασιών 
καθορίστηκε ο Σεπτέµβριος του 2008, ωστόσο το έργο και πάλι δεν είχε ολοκληρωθεί. Σύµφωνα µε 
τον όρο 6.2 του σχετικού συµβολαίου «σε περίπτωση που η παράδοση του κτιρίου καθυστερεί εξ 
υπαιτιότητας του πωλητή, πέραν των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης, ο πωλητής 
υποχρεούται να καταβάλει ως αποζηµίωση προς τον αγοραστή για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, 
µετά την πάροδο των 16 µηνών το ποσό των £600 ηµερησίως». Εξέφρασα την άποψη ότι 
επιβάλλεται όπως ο Σύµβουλος Μηχανικός του έργου εξετάσει τους λόγους της καθυστέρησης και 
καταλογιστούν ευθύνες όπου υπάρχουν και καταβληθεί η ανάλογη αποζηµίωση. 

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα παρακολουθείται από το Σύµβουλο 
Αρχιτέκτονα για εντοπισµό οποιωνδήποτε καθυστερήσεων και όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες του 
κτιρίου θα γίνει αξιολόγηση και θα κατανεµηθούν τυχόν ευθύνες. 

6.44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο.  Η Επιτροπή υπέβαλε τις οικονοµικές 
καταστάσεις του έτους 2007 στις 29.9.2008 και ο σχετικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.   Τα πιο 
κάτω θέµατα έχουν προκύψει από τον έλεγχο του 2006. 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 2006 παρουσίασαν έλλειµµα 
ύψους £54.324, σε σύγκριση µε έλλειµµα £110.972 κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή το 
έλλειµµα σηµείωσε µείωση κατά £56.648 ή 51,05% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εσόδων κατά £267.557, σε σύγκριση µε αύξηση των εξόδων κατά £210.909. 

(β) Έσοδα. Τα έσοδα της Επιτροπής, περιλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ύψους 
£1.150.000 (2005 £925.000), ανήλθαν σε £1.457.263 σε σύγκριση µε £1.189.706 κατά το 2005, 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £267.557 ή 22,49%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των  εσόδων 
από τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες  κατά £36.278 και στην αύξηση 
της κρατικής χορηγίας κατά £225.000. 

(γ) Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.511.587, σε σύγκριση µε £1.300.678 το 2005, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £210.909 ή 16,22%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών 
προσωπικού κατά £72.093, στη διαγραφή επισφαλών χρεωστών £30.000, στην αύξηση των 
εξόδων για εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού κατά £24.067 και στην αύξηση των γενικών 
εξόδων κατά  £91.280. 

Παραχώρηση επιπρόσθετων προσαυξήσεων. 

(α) Σε Λειτουργό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο οποίος προήχθη από την κλίµακα Α11 
(ανώτατη βαθµίδα) στη θέση Ανώτερου Λειτουργού στην κλίµακα Α13 και για την προαγωγή του 
έπρεπε να παραχωρηθούν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς δύο προσαυξήσεις παραχωρήθηκαν 
τέσσερεις. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η µία εκ των δύο επιπλέον 
προσαυξήσεων που παραχωρήθηκαν οφείλεται σε λάθος και έχει διευθετηθεί το 2008.  Η δεύτερη 
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προσαύξηση δόθηκε από το Συµβούλιο της Επιτροπής ως επιβράβευση της ψηλής απόδοσης και 
προσφοράς του συγκεκριµένου Λειτουργού. 

΄Εχω εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής όπως τροποποιηθούν οι Κανονισµοί ανάλογα, ώστε 
το Συµβούλιο να µην αποφασίζει χωρίς τη νενοµισµένη εξουσιοδότηση. 

(β) Κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου, µέλη  του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
τοποθετήθηκαν σε ανώτερες βαθµίδες λόγω απόκτησης προσόντων. Επειδή η τοποθέτηση σε 
ανώτερες βαθµίδες λόγω απόκτησης προσόντων δεν είναι θεσµοθετηµένη, εισηγήθηκα όπως 
ετοιµαστούν κανονισµοί, οι οποίοι αφού εγκριθούν από τις αρµόδιες Αρχές να εφαρµόζονται 
οµοιόµορφα. 

Μίσθωση υπηρεσιών.  Στην Επιτροπή εργοδοτούνταν κατά τη διάρκεια των ετών 2005 - 2007, 
µεταξύ άλλων, και δύο άτοµα µε τη µορφή µίσθωσης υπηρεσιών βάσει συµβολαίου.  Μετά από 
µελέτη του συµβολαίου εργοδότησης, παρατηρήθηκε ότι η απασχόληση των ατόµων αυτών 
αφορούσε σε εργοδότηση έκτακτων υπαλλήλων µάλλον και όχι µίσθωση υπηρεσιών για την οποία 
είχε δοθεί η σχετική έγκριση, αφού στο συµβόλαιο προβλέπονταν καθήκοντα ανάλογα µε αυτά των 
λειτουργών της Επιτροπής, καθοριζόταν αµοιβή υπό τύπο µισθού αντί πληρωµή µετά την 
εκτέλεση/παράδοση µετρήσιµης εργασίας, οριζόταν προϊστάµενος και ωράριο, και επίσης στους 
πιο πάνω εργοδοτουµένους καταβλήθηκε 13ος µισθός για τα εν λόγω έτη και η Επιτροπή κατέβαλε 
ως εργοδότης εισφορές στο Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης και εισφορές στο Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  µέχρι τον Απρίλιο του 2007 (οπότε µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας 
µου σταµάτησε η καταβολή).  Όλα τα πιο πάνω στοιχεία δηµιουργούν υπαλληλική σχέση, πράγµα 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τις πρόνοιες της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών αρ. 
1192, ηµερ. 12.6.2000, η οποία αναφέρεται στις γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα για τα κύρια 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα συµβόλαια της µίσθωσης υπηρεσιών και στη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις εν λόγω µισθώσεις. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε πληροφόρησε ότι τα συµβόλαια των νέων 
µισθώσεων έχουν τροποποιηθεί ανάλογα σύµφωνα µε συµβόλαια που χρησιµοποιούν 
Κυβερνητικά Τµήµατα.  Επίσης µε πληροφόρησε ότι µε απόφαση της Επιτροπής επιβεβαιώνεται 
ότι η µίσθωση υπηρεσιών θα γίνεται για συγκεκριµένες υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν µόνιµες 
ανάγκες της Επιτροπής. 

Καθυστέρηση στην ενσωµάτωση στο Κυπριακό ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  Η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία όφειλε να ενσωµατώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/109/ΕΚ, για 
εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση από εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά 
(Transparency Directive) στο κυπριακό δίκαιο µέχρι 20.1.2007.  Η εργασία για τη µεταφορά της εν 
λόγω Οδηγίας ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο το οποίο είχε υποβάλει την πιο ψηλή προσφορά, 
από τα δύο γραφεία από τα οποία ζητήθηκε η υποβολή προσφορών.  Ωστόσο η εργασία δεν 
ολοκληρώθηκε και δεν παραδόθηκε έγκαιρα επειδή υπήρξαν εκ µέρους του δικηγορικού γραφείου 
διαφορές στην προσέγγιση κατά τη µεταφορά της οδηγίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
αναφορικά µε τις σχετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εργασία τελικά ολοκληρώθηκε 
από το Νοµικό Τµήµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ καταβλήθηκε το ποσό της σύµβασης 
των £23.000 στο πιο πάνω δικηγορικό γραφείο.   Ο Νόµος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ µε 
καθυστέρηση περίπου 11 µηνών, στις 31.12.2007.  Σηµειώνεται ότι στις 19.4.2007 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, ζητώντας την 
υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε την καθυστέρηση. 

Η καθυστέρηση στη µεταφορά της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ στο Κυπριακό ∆ίκαιο, όπως µε 
πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν οφείλεται σε διαφορά µε το 
δικηγορικό γραφείο αλλά στο γεγονός ότι αναµενόταν η έκδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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συµπληρωµατικών Οδηγιών µε σκοπό µέρος αυτών να ενσωµατωθούν στο νοµοσχέδιο και να 
αποφευχθεί η ανάγκη τροποποίησης του Νόµου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

6.45 Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Μέρος Α 
Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων.  ∆εν έχουν ετοιµαστεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία µου 
οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007. 

Αποτελέσµατα έτους.  Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006 
αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεσή µου για το έτος 2006. 

∆ιάλυση του Ιδρύµατος και ενσωµάτωση στο Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας και Καινοτοµίας 
(ΙΠΕΚ).  Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 66.143, ηµερ. 4.10.2007, µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι οργανωτικές και διοικητικές δοµές και ρυθµίσεις και µηχανισµοί για τις 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας στην Κύπρο, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, στη συνεδρία του ηµερ. 8.11.2007, αποφάσισε τη διάλυση του Ιδρύµατος Τεχνολογίας, 
πράγµα το οποίο εκκρεµεί µέχρι τη διευθέτηση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος έναντι τρίτων.  
Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία µου από το 2005 είχε εισηγηθεί, µεταξύ άλλων, να εξεταστεί η 
πιθανότητα ενοποίησης των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος Τεχνολογίας µε το ΄Ιδρυµα 
Προώθησης ΄Ερευνας για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, εµπειριών και 
προγραµµάτων. 

Όλο το προσωπικό του Ιδρύµατος, εκτός από το ∆ιευθυντή και ένα λειτουργό, καθώς και όλες οι 
δραστηριότητές του µεταφέρθηκαν στο ΙΠΕΚ στις 15.11.2007. 

Χρεώστες.  Στις 31.12.2006 οι χρεώστες ανέρχονταν σε £163.905, σε σύγκριση µε £133.945 στις 
31.12.2005. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 15.1.2007, το Ίδρυµα  έπρεπε να 
είχε προχωρήσει σε λήψη νοµικών µέτρων εναντίον των χρεωστών, εντούτοις πέραν από την 
αποστολή υπενθυµητικής επιστολής δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε άλλα µέτρα εναντίον των 
χρεωστών για είσπραξη των οφειλοµένων. 

Σχέδια και επιδοτήσεις. 

(α) Σχέδια.  Το ΄Ιδρυµα διαχειριζόταν τα πιο κάτω Σχέδια πριν από την αναστολή τους, τον 
Ιούλιο του 2005: 

(i) Σχέδιο Υιοθέτησης Προτύπων. 

(ii) Σχέδιο Επιδότησης Εξειδικευµένου Λογισµικού. 

(iii) Σχέδιο Επιδότησης Μελετών για τη ∆ιείσδυση Επιχειρήσεων σε Ξένες Αγορές. 

(iv) Σχέδιο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Βιοµηχανία. 

(v) Σχέδιο Αξιοποίησης ∆ιεθνούς ∆ιαδικτύου. 

(β) Επιδοτήσεις.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, µε βάση τα στοιχεία που τηρούνταν από το 
Ίδρυµα, από το 1993 µέχρι τον Ιούλιο 2005, από τις 2 990 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 
διάφορες επιχειρήσεις για συµµετοχή στα διάφορα Σχέδια που διαχειριζόταν το Ίδρυµα είχαν 
εγκριθεί οι 1 360.  Το κόστος των µελετών σύµφωνα µε τα σχετικά τιµολόγια, που υποβλήθηκαν 
από τις επιχειρήσεις στο Ίδρυµα Τεχνολογίας για επιδότηση, ανήλθε σε £9.034.718, για τις οποίες 
πληρώθηκαν επιδοτήσεις ύψους £3.265.657 µέχρι τις 31.12.2007.  Μετά την απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 6.7.2005, για αναστολή των Σχεδίων, 376 αιτήσεις, για τις οποίες 
εκκρεµούσε η εξέταση/διεκπεραίωση, καθώς και τα καταβληθέντα τέλη εξέτασης ύψους £27.415, 
επιστράφηκαν στους αιτητές και το Ίδρυµα περιορίστηκε στη διεκπεραίωση αιτήσεων για τις οποίες 
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οι δικαιούχοι είχαν πληροφορηθεί για την έγκρισή τους πριν από την εν λόγω απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(γ) Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 64.955 και ηµερ. 
31.1.2007, εγκρίθηκε ο άµεσος τερµατισµός των πιο πάνω σχεδίων και η πλήρης τακτοποίηση των 
αιτήσεων για τις οποίες δεσµεύτηκε το Ίδρυµα, πράγµα που έχει ολοκληρωθεί. 

Μέτρα ανάκτησης επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση.  Από έρευνα που 
διενήργησε η Υπηρεσία µου το 2004 προέκυψε εκ πρώτης όψεως ενδεχόµενο κατάχρησης του 
συστήµατος επιδοτήσεων που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυµα.  Το θέµα µελετήθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, το οποίο µε την απόφασή του για αναστολή των Σχεδίων 
ηµερ. 6.7.2005, αποφάσισε να αποστείλει επιστολές επιβεβαίωσης του κόστους των µελετών σε 
όλες τις επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τα Σχέδια Επιδότησης Μελετών, καθώς επίσης και 
σε όλους τους συµβούλους, οι οποίοι εκπόνησαν µελέτες για επιχειρήσεις και να παραπέµψει για 
νοµική συµβουλή όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων και συµβούλων που δεν θα έχουν 
ανταποκριθεί µε επιβεβαίωση των στοιχείων κόστους των µελετών. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από το Ίδρυµα στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, µόνο 40 σύµβουλοι από τους 95, για 195 επιχειρήσεις από τις 440, επιβεβαίωσαν ότι 
τα ποσά που τους καταβλήθηκαν για µελέτες που επιδοτήθηκαν από το Ίδρυµα είναι αυτά που 
πράγµατι δαπανήθηκαν από την επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, το Ίδρυµα απέστειλε επιστολές σε όλες τις επιχειρήσεις ζητώντας επιστροφή µέρους 
της κρατικής χορηγίας για µελέτες που επιδοτήθηκαν από το Ίδρυµα σε περίπτωση που το κόστος 
το οποίο δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης ήταν µεγαλύτερο του πραγµατικού.   Στις 
επιστολές αυτές απάντησαν 32 επιχειρήσεις, για 58 µελέτες και ανακτήθηκε ποσό ύψους 
£104.813, ενώ για τις υπόλοιπες που δεν απάντησαν, και για τις οποίες είχαν επιβεβαιωθεί ότι 
καταβλήθηκαν ποσά καθ’ υπέρβαση, παρόλο ότι όπως πληροφορήθηκα τα σχετικά στοιχεία 
διαβιβάστηκαν στο νοµικό σύµβουλο, για διεκδίκηση της κρατικής χορηγίας που καταβλήθηκε µε 
νοµικά µέτρα, δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχουν ληφθεί οποιαδήποτε νοµικά µέτρα εναντίον 
οποιασδήποτε επιχείρησης. 

∆εν φαίνεται να έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα νοµικά ή άλλα µέτρα για τους συµβούλους που δεν 
ανταποκρίθηκαν. 

Ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε 
πληροφόρησε ότι πέραν των έξι ποινικών διώξεων που ήδη ασκήθηκαν εναντίον συµβούλων και 
επιχειρήσεων, σχετική απόφαση για χειρισµό των διαφόρων άλλων περιπτώσεων θα ληφθεί σε 
συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί εντός του Νοεµβρίου 2008. 

Σχετική αναφορά για τις έξι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατόπιν της έρευνας από την 
Υπηρεσία µου, γίνεται στην προηγούµενή µου Ετήσια ΄Εκθεση. 

∆ιοικητική Έρευνα στο Ίδρυµα. 

(α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, στις 19.9.2005 διόρισε ερευνώντα Λειτουργό για 
διεξαγωγή διοικητικής έρευνας στο Ίδρυµα, µε στόχο να  διερευνηθεί   κατά πόσο προέκυπταν 
διοικητικές ευθύνες ή είχαν διαπραχθεί πειθαρχικά αδικήµατα, από µέλη του προσωπικού του 
Ιδρύµατος, κατά την εφαρµογή των Σχεδίων Επιδότησης, τα οποία είχαν ανατεθεί στο Ίδρυµα. 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της διοικητικής έρευνας υπάρχουν διοικητικές ευθύνες και έχουν 
διαπραχθεί πειθαρχικά αδικήµατα από το Γενικό ∆ιευθυντή και άλλους Λειτουργούς του Ιδρύµατος. 

(β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέθεσε σε Νοµικό Σύµβουλο τη µελέτη και γνωµοδότηση επί του 
πορίσµατος του ερευνώντα Λειτουργού την 1.3.2006. 
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Μελετώντας τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου η οποία περιορίστηκε στην εξέταση κατά 
πόσο τεκµηριώνονται πειθαρχικά αδικήµατα ή/και διοικητικές ευθύνες από µέρους του Γενικού 
∆ιευθυντή, ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος, Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού,  
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όντως το ΄Ιδρυµα παρουσιάζει σοβαρό έλλειµµα ψηλού επιπέδου 
διεύθυνσης και ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν επέδειξε την απαιτούµενη εκ της θέσεως του επιµέλεια 
και υπευθυνότητα που απαιτείτο, ιδιαίτερα στο χειρισµό των θεµάτων που αφορούσαν στο Σχέδιο 
Επιδότησης Μελετών που διαχειριζόταν το ΄Ιδρυµα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε τα πιο 
πάνω υπόψη καθώς επίσης και ότι, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, η σχέση του Ιδρύµατος µε το 
Γενικό ∆ιευθυντή είναι συµβατική και εµπίπτει στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου και ότι το ΄Ιδρυµα 
δεν είχε την ευχέρεια λήψης οποιωνδήποτε πειθαρχικών µέτρων αφού στην περίπτωση του δεν 
υπάρχει νόµος, κανονισµός ή συλλογική σύµβαση που να προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις και ότι 
επίσης για να είναι νόµιµη η απόλυση θα έπρεπε να προηγούνταν γραπτές προειδοποιήσεις για τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις, αποφάσισε να αποστείλει στο Γενικό ∆ιευθυντή επιστολή αυστηρής 
προειδοποίησης. 

Στα πλαίσια της απόφασης για ενσωµάτωση του Ιδρύµατος Τεχνολογίας στο ΙΠΕΚ από 
15.11.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε για την αποχώρηση του Γενικού ∆ιευθυντή να του 
προσφέρει αποζηµίωση ύψους £90.000, η οποία καταβλήθηκε το ∆εκέµβριο 2007, και να του 
παραχωρήσει πιστοποιητικό «Ευδόκιµης Υπηρεσίας». 

Σηµειώνεται ότι ο Νοµικός Σύµβουλος, στη γνωµάτευσή του ανέφερε ότι το ανώτατο ποσό 
αποζηµιώσεων που θα υποχρεούτο το ΄Ιδρυµα να καταβάλει στο Γενικό ∆ιευθυντή σε περίπτωση 
παράνοµης απόλυσης ισούται µε τους µισθούς ενός έτους (δηλαδή περίπου £43.000 ετησίως, 
κατά το 2007). 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µου ανέφερε ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Απόφασή 
του ηµερ. 25.7.2007, ενέκρινε την παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας ύψους £120.000 προς το 
΄Ιδρυµα Τεχνολογίας (οι £30.000 αφορούσαν στην κάλυψη του συνολικού ελλείµµατος του 
Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος Τεχνολογίας για την περίοδο 1.1.2007 µέχρι 30.9.2007 και οι 
£90.000 στην καταβολή ποσού στο Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος Τεχνολογίας µε την 
αποχώρησή του από το ΄Ιδρυµα). 

Ωστόσο, σηµειώνω ότι στη σχετική Πρόταση της πιο πάνω Απόφασης, που υποβλήθηκε στο 
Υπουργικό Συµβούλιο από τον τότε Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, δεν είχε γίνει 
καµιά αναφορά, ούτε στο πόρισµα της εν λόγω διοικητικής έρευνας, ούτε στη σχετική γνωµάτευση 
του νοµικού συµβούλου. 

6.46 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Αποτελέσµατα χρήσης.  Σύµφωνα µε τις µη εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Κέντρου 
για τα έτη 2007 και 2006 προέκυψε πλεόνασµα ύψους £680.110 και £658.497, αντίστοιχα.  Τα 
έσοδα και τα έξοδα του Κέντρου, όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ήταν όπως 
πιο κάτω: 

 2007  2006 
 £  £ 

Έσοδα 14.147.805  12.015.618 
Έξοδα 13.467.695  11.357.121 
Πλεόνασµα 680.110  658.497 

Η χορηγία από την Κυβέρνηση που περιλαµβάνεται στα έσοδα, ανήλθε σε £12.119.413 το 2007, 
σε σύγκριση µε £10.096.029 το 2006.  Στη χορηγία περιλαµβάνεται η αξία της κατανάλωσης των 
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φαρµάκων που παραχωρήθηκαν από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, που σύµφωνα µε τους 
λογαριασµούς ανήλθε σε £6.199.525 το 2007, σε σύγκριση µε £4.742.466 το 2006. 

Προσωπικό και ωφελήµατα. Στις 31.12.2007 το Κέντρο εργοδοτούσε 159 άτοµα (2006: 158 
άτοµα).  Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε £3.733.084 (αύξηση 12,7%), σε σύγκριση µε 
£3.312.950 το 2006. 

Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου.  Συνιδρυτές του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, 
το οποίο  συστάθηκε στις 16.5.1997 ως νοµικό πρόσωπο, µε βάση τον περί Αγαθοεργών 
Ιδρυµάτων Νόµο, Κεφ. 41, και άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέµβριο 1998, είναι η Κυβέρνηση και 
το Ιατρικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου.  Στις 27.2.1992 η ∆ηµοκρατία, µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, αποδέχθηκε τη δωρεά του Ιατρικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου και ενέκρινε την 
παραχώρηση κρατικής γης για την ανέγερση του Κέντρου.  Στις 3.1.1995 υπογράφηκε δήλωση 
καταπιστεύµατος µεταξύ των δύο µερών, µε την οποία το Ιατρικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου 
ανέλαβε να διαθέσει τα κεφάλαια για την ανέγερση και τον εξοπλισµό του Κέντρου και η 
∆ηµοκρατία, πέραν από την παραχώρηση της κρατικής γης για την ανέγερση του Κέντρου,  
ανέλαβε την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του Κέντρου στο διηνεκές, µε τη µέθοδο 
της ετήσια καθοριζόµενης χορηγίας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονταν τα τελευταία χρόνια για επαναδια-
πραγµάτευση της συµφωνίας, τροχοδροµήθηκαν από το 2003 ενέργειες για συνοµολόγηση 
σύµβασης στη βάση της αγοράς υπηρεσιών και, µετά από διαβουλεύσεις µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, αναµενόταν η τροποποίηση από τους Νοµικούς Συµβούλους του Κέντρου 
του σχετικού καταπιστεύµατος που να επιτρέπει τη διαφοροποίηση της υφιστάµενης συµφωνίας, 
ώστε να δίνεται η ευχέρεια στο Κέντρο και στο Υπουργείο να συνάψουν συµφωνία αγοράς 
υπηρεσιών, καθώς και η ετοιµασία του τελικού προσχεδίου σύµβασης.  Ωστόσο, το Κέντρο, κατόπι 
δεύτερων σκέψεων, επιχειρηµατολόγησε για διατήρηση της υφιστάµενης συµφωνίας.  Σε σύσκεψη 
που πραγµατοποιήθηκε µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, το Νοέµβριο 2005, το Υπουργείο 
αποφάσισε όπως αξιολογήσει το θέµα και ετοιµάσει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό 
Συµβούλιο για τον περαιτέρω χειρισµό του.  Έκτοτε το θέµα εκκρεµεί. 

Οφειλή από την Κυβέρνηση.  Στις 31.12.2007 το ποσό που παρουσιάζεται ως οφειλόµενο από 
την Κυβέρνηση ανέρχεται σε £8.059.061, σε σύγκριση µε £8.243.909 στις 31.12.2006.  Στα πιο 
πάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται η αξία των φαρµάκων που παραχωρήθηκαν στο Κέντρο από τις 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, η οποία, σύµφωνα µε σχετική απόφαση, συµψηφίζεται έναντι της 
αντίστοιχης οφειλής (χορηγίας) της Κυβέρνησης προς το Κέντρο.    Από το 2005 άρχισε η 
καταβολή της κρατικής χορηγίας µε µηνιαίες δόσεις, ωστόσο για κάλυψη των οφειλών της 
Κυβέρνησης προς το Κέντρο, τον Ιούνιο του 2006 το Κέντρο σύναψε δάνειο από 
χρηµατοπιστωτικό οίκο του εξωτερικού, ύψους £8,3 εκ., το οποίο καλύπτεται µε κυβερνητική 
εγγύηση και το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Προµήθεια φαρµάκων.  Η Κυβέρνηση προµηθεύει το Κέντρο µε φάρµακα και φαρµακευτικό υλικό 
µέσω των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών.  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τους περί Κυβερνητικών 
Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς Κανονισµούς του 2000 και 2002 (Κ.∆.Π. 660/2002), 
όλοι οι καρκινοπαθείς πολίτες λαµβάνουν δωρεάν τα φάρµακα που έχουν σχέση µε τη θεραπεία 
του καρκίνου.  Με βάση τα στοιχεία των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, µέχρι τις 31.12.2007 το 
κόστος των φαρµάκων και φαρµακευτικού υλικού που παραχωρήθηκαν στο Κέντρο ανήλθε σε 
£27,4 εκ.. 

Εξετάσεις µαγνητικών τοµογραφιών.  Το κόστος για την αγορά των πιο πάνω υπηρεσιών από 
ιδιωτικά κέντρα ανήλθε σε £109.603 το 2007 και £95.973 το 2006.  Επειδή οι δαπάνες αυτές, βάσει 
της σχετικής συµφωνίας επιβαρύνουν την Κυβέρνηση, εισηγήθηκα όπως το Κέντρο, σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, µελετήσει το ενδεχόµενο παροχής των εξετάσεων αυτών από 
το Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 
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Το Κέντρο µου ανέφερε ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας  τοποθετήθηκαν θετικά 
στις 6.8.2008 σε σχετικό αίτηµά του, ωστόσο η ανταπόκριση του Ακτινολογικού Τµήµατος του 
Νοσοκοµείου ήταν έκτοτε περιορισµένη λόγω φόρτου εργασίας. 

6.47 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
Μέρος Α 

Λογαριασµοί και έλεγχος. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ιδρύµατος, τα 
αποτελέσµατα για τα έτη 2004-2006 παρουσιάζονται ως εξής: 

  2006 2005 2004 

  £ £ £ 
Έσοδα  620.890  557.682 615.153 

Έξοδα  741.150  666.233 572.099 

Πλεόνασµα/(Έλλειµµα)  (120.260)  (108.551) 43.054 

(β) Έσοδα. 

(i) Τα έσοδα του Ιδρύµατος προέρχονται κυρίως από κυβερνητική χορηγία και από παροχή 
υπηρεσιών επί πληρωµή.  Η κυβερνητική χορηγία µέσα στο 2006  και 2005 ανήλθε σε 
£150.000, για κάθε έτος και το 2004 σε £200.000. Η κυβερνητική χορηγία παραχωρείται για την 
αγορά αντιδραστηρίων, για εργαστηριακές εξετάσεις αρχείου και εξετάσεις σε Κύπριους 
ασθενείς µε λευχαιµία, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν.  Από το 2005 το Ίδρυµα παρέχει στην 
Κυβέρνηση υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων για άλλες γενετικές και αιµατολογικές παθήσεις.  
Αρχικά οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν, αλλά στις 26.2.2008 υπογράφηκε σύµβαση 
για περίοδο ενός έτους, µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµα ένα, στα πλαίσια του περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2006, σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο θα 
αγοράζει υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων Μοριακής Αιµατολογίας και Ανοσογενετικής από 
το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα έναντι καθορισµένων τελών. 

(ii) Το Ίδρυµα, για εξασφάλιση επιπρόσθετων οικονοµικών πόρων, άρχισε από το 2001 να 
προσφέρει υπηρεσίες επί πληρωµή σε Κύπριους ιδιώτες ιατρούς και κλινικά εργαστήρια και σε 
αρχεία του εξωτερικού για µη Κύπριους ασθενείς.  Τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές κατά τα 
έτη 2006, 2005 και 2004 ανήλθαν σε £450.625, £384.719 και £405.593, αντίστοιχα. 

(iii) Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, όλα τα έσοδα από δωρεές, 
εισφορές και διοργάνωση εκδηλώσεων πιστώνονται απευθείας σε αποθεµατικό ταµείο 
ανέγερσης οικήµατος.  Για το σκοπό αυτό ανοίχθηκε ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασµός, οι 
καταθέσεις του οποίου µέχρι 31.12.2006 ανέρχονταν σε £334.322. 

(γ) Χρεώστες.  Όπως διαπιστώνεται παραµένουν ανείσπρακτα σηµαντικά ποσά, χωρίς να 
αποκλείεται ο κίνδυνος ζηµιάς σε βάρος του Ιδρύµατος.  Τα ανείσπρακτα ποσά ανήλθαν στις 
31.12.2006, 31.12.2005 και 31.12.2004 σε £210.485, £156.988 και £123.705, αντίστοιχα. 

Προσωπικό.  Το Ίδρυµα κατά το 2006 εργοδοτούσε 15 λειτουργούς,  όπως και το 2005 και 14 το 
2004.  Οι συνολικές δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα 
Ταµεία κατά το 2006 ανήλθαν σε £197.165, το 2005 σε £161.824 και το 2004 σε  £141.866.  
Σηµειώνεται ότι την 1.1.2003 ιδρύθηκε Ταµείο Προνοίας για το προσωπικό του Ιδρύµατος, µε 
συνεισφορά εργοδότη 5% και εργαζοµένων 2,5%, και Ταµείο Υγείας. 
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6.48 ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μέρος Α 

Γενικά.  Το Εφοριακό Συµβούλιο συστάθηκε µε βάση το άρθρο 4Α του Νόµου 80(Ι) του 1999, µε 
αρµοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, οι οποίες λαµβάνονται σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου 
20 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων. 

Γενική κατάσταση του Συµβουλίου.  Με την κένωση της θέσης του Προέδρου του Εφοριακού 
Συµβουλίου το Μάρτιο του 2006, προκλήθηκαν σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία του 
Συµβουλίου, τόσο σε θέµατα εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών, όσο και σε θέµατα διοίκησης και 
οργάνωσης.  Σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς τη γενική διεύθυνση των εργασιών του 
Συµβουλίου, καθώς και την εξουσία της σύστασης κλιµακίων που εξετάζουν τις προσφυγές και τη 
σύγκληση των συνεδριών των κλιµακίων και της ολοµέλειας την έχει ο Πρόεδρος.  Ενόψει του 
γεγονότος ότι η νοµοθεσία δεν προνοούσε την προσωρινή αντικατάσταση του Προέδρου µέχρις 
ότου οριστεί νέος Πρόεδρος από το Υπουργικό Συµβούλιο, παρέλυσε η πιο σηµαντική εργασία του 
Συµβουλίου η οποία αφορά στον καθορισµό ακροάσεων και στη λήψη αποφάσεων στις ιεραρχικές 
προσφυγές. 

Μετά την τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφασή του 
αρ. 64.190, ηµερ. 31.8.2006 διόρισε ένα από τα µέλη του Συµβουλίου ως Προεδρεύον µέλος για το 
υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου που παραιτήθηκε. 

Στις 20.9.2006 το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε επί της προσφυγής αρ. 112/05 ότι ο διορισµός 
συγκεκριµένου µέλους δεν ήταν νόµιµος και εποµένως η συγκρότηση του Εφοριακού Συµβουλίου 
δεν ήταν νόµιµη. 

Αµέσως µετά και συγκεκριµένα στις 28.9.2006 ο Γενικός Εισαγγελέας πληροφόρησε το 
Προεδρεύον µέλος του Συµβουλίου ότι το Συµβούλιο δεν µπορεί να συνέρχεται για να 
επιλαµβάνεται οποιασδήποτε υπόθεσης, αφού δεν είναι νόµιµα συγκροτηµένο.  Ταυτόχρονα µε 
επιστολή του προς το Υπουργικό Συµβούλιο εξήγησε την κατάσταση όπως διαµορφώθηκε και του 
ζήτησε όπως προβεί στη δέουσα έρευνα αναφορικά µε την ιδιότητα και τα προσόντα των µελών 
του Συµβουλίου και αν έκρινε ότι τα κατείχαν, να επαναλάµβανε τους διορισµούς τους.  Επειδή η 
διαδικασία επαναδιορισµού καθυστερούσε, στις 27.12.2006 απέστειλα επιστολή στον Υπουργό 
Οικονοµικών ως καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, µε την εισήγηση όπως ενεργήσει για έγκαιρη και 
αποτελεσµατική διευθέτηση του θέµατος, ενόψει του γεγονότος ότι το Εφοριακό Συµβούλιο για τη 
λειτουργία του οποίου το δηµόσιο ξοδεύει σηµαντικά ποσά δεν συνερχόταν και δεν επιλαµβανόταν 
υποθέσεων. 

Τελικά, το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφασή του αρ. 65.590, ηµερ. 23.5.2007 επαναδιόρισε όλα 
τα µέλη του Εφοριακού Συµβουλίου οπότε επανάρχισε η λειτουργία του µετά από απραξία όσον 
αφορά στην έκδοση αποφάσεων για διάστηµα περίπου 14 µηνών. 

Στις 30.7.2007, συγκεκριµένο µέλος του Συµβουλίου υπέβαλε παραίτηση.  Επειδή η πλήρωση της 
θέσης καθυστερούσε, µε νέα επιστολή µου, προς τον Υπουργό Οικονοµικών εξέφρασα τις 
ανησυχίες µου κατά πόσο η συνεχιζόµενη για µακρύ διάστηµα χηρεία της θέσης ενός µέλους και η 
µη πλήρωσή της ενδέχεται να προκαλέσει νέα νοµικά και άλλα προβλήµατα στο Συµβούλιο και 
εισηγήθηκα την πλήρωση της κενωθείσας θέσης το συντοµότερο δυνατόν. 

Η θητεία του Συµβουλίου έληξε στις 31.12.2007, και µέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης 
δεν είχε διοριστεί νέο. 

∆απάνες.  Κατά το 2007 δαπανήθηκε συνολικά το ποσό των £240.993, από τις £320.782 που 
προϋπολογίστηκαν.  Η «εξοικονόµηση» των £79.789 οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση του 
Προέδρου από το Μάρτιο του 2006 και ενός µέλους από τον Ιούλιο του 2007. Το συνολικό κόστος 
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για τη λειτουργία του Συµβουλίου κατά το 2007, συµπεριλαµβανοµένου και ποσού ύψους £86.465, 
που αφορά στη µισθοδοσία των υπαλλήλων που είναι τοποθετηµένοι/ αποσπασµένοι στο 
Συµβούλιο, ανήλθε στις £327.458 σε σύγκριση µε £394.669 για το 2006. 

Αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος  του Εφοριακού Συµβουλίου από το έτος ίδρυσης του (2000)  
µέχρι και το Σεπτέµβριο του 2008 ανήλθε περίπου στο ποσό των £3,5 εκ. (€6 εκ.). 

Σηµειώνεται περαιτέρω ότι, για τις περιόδους Μαρτίου 2006 - Μαΐου 2007 και Ιανουαρίου - 
Σεπτεµβρίου 2008 όπου υπήρξε πλήρης απραξία, ο φορολογούµενος πολίτης, στην προστασία του 
οποίου στόχευε η δηµιουργία του θεσµού, επωµίστηκε συνολικό κόστος που ανέρχεται περίπου σε 
£508.000 (€868.000). 

Ενοικιαζόµενος χώρος γραφείων. Κατά το έτος της ίδρυσης του, το 2000, το Εφοριακό Συµβούλιο 
ενοικίασε 3 ορόφους, συνολικού εµβαδού περίπου 720 τ.µ. για τη στέγαση των υπηρεσιών του. 
Αναφέρεται ότι τότε απασχολούσε 20 συνολικά άτοµα (Πρόεδρος, 8 µέλη και 11 υπάλληλοι). Το αρχικό  
ενοίκιο ανερχόταν σε £25.236 ετησίως µε πρόνοια για αύξηση κάθε 2 χρόνια, ύψους 7%. Το 2004 ο 
αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Συµβουλίου µειώθηκε  σε 17 άτοµα και το 2005 σε 15.  
Παρόλο που το θέµα του χώρου και του σχετικά ψηλού συνολικού κόστους, θα έπρεπε εξαρχής να 
προβληµατίσει το Εφοριακό Συµβούλιο, και παρά τη σταδιακή σηµαντική µείωση του προσωπικού, µόλις 
το 2006 µείωσε τον ενοικιαζόµενο χώρο του σε 480 τ.µ. Το 2007 το απασχολούµενο προσωπικό του 
Συµβουλίου µειώθηκε στα 12 άτοµα και από τον Ιανουάριο του 2008 όταν έληξε η θητεία του Συµβουλίου 
µέχρι και το Σεπτέµβριο του 2008, παρέµειναν 3 µόνο άτοµα, τα οποία στεγάζονται σε χώρο 480 τ.µ.   
Κατά το 2007 το ενοίκιο ανερχόταν στις £21.188 (€36.202). 

Απασχολούµενο προσωπικό.  Κατά το 2007, εκτός από το Προεδρεύον µέλος και τα 4 µέλη του 
Συµβουλίου οι οποίοι αµείβονταν ο µεν Πρόεδρος µε µισθό επιπέδου Γενικού ∆ιευθυντή 
Υπουργείου, τα δε µέλη µε µισθό επιπέδου της ανώτατης βαθµίδας της κλίµακας Α15(i) που 
αντιστοιχεί σε θέση ∆ιευθυντή Υπουργείου, υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια του έτους 5 µόνιµοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι (1 µε απόσπαση από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, 1 ∆ιοικητικός 
Λειτουργός, 3 µόνιµοι υπάλληλοι του Γενικού Γραµµατειακού Προσωπικού), και 2 ωροµίσθιοι. 
Παρατήρησα ότι ακόµα και αν το Συµβούλιο εργαζόταν κανονικά και δεν βρισκόταν σε απραξία για 
τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα ο αριθµός του Γενικού Γραµµατειακού προσωπικού είναι 
δυσανάλογα µεγάλος.  

Ιεραρχικές προσφυγές κατά το υπό εξέταση έτος.  Kατά το 2007 υποβλήθηκαν συνολικά 48 
προσφυγές εναντίον αποφάσεων του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, σχετικά µε 
ενστάσεις φορολογιών νοµικών ή φυσικών προσώπων, σε σύγκριση µε 27 προσφυγές που 
υποβλήθηκαν το 2006.  Το Συµβούλιο κατά τη περίοδο Ιουνίου – ∆εκεµβρίου του 2007, που 
λειτουργούσε κανονικά,  εξέδωσε απόφαση για 13 προσφυγές. 

Συνολικός αρ. προσφυγών που εκδικάστηκαν.  Κατά την περίοδο 2000 – 2007 κατατέθηκαν 
στο Συµβούλιο 288 ιεραρχικές προσφυγές, οι οποίες αφορούσαν σε συνολικό ποσό φόρου 
£109,74 εκ.  Το Συµβούλιο εκδίκασε και εξέδωσε απόφαση µόνο σε 126 περιπτώσεις, οι οποίες 
αφορούσαν σε ποσό φόρου περίπου £12,07 εκ. Σηµειώνεται ότι, από το ποσό των £12,07 εκ., 
περίπου £10 εκ. αφορούσαν σε επικύρωση της απόφασης του ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων. 

Επισήµανα ότι, η επί µακρόν απραξία του Εφοριακού Συµβουλίου, για τη λειτουργία του οποίου το 
δηµόσιο δαπανά σηµαντικά ποσά, όχι µόνο δεν συνάδει µε το δηµόσιο συµφέρον και πλήττει το 
θεσµό του Εφοριακού Συµβουλίου, αλλά συνιστά διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. 
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6.49 ΑΡΧΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δεν υπέβαλε 
µέχρι την ετοιµασία της παρούσας Έκθεσης τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις για το 2007.  Τα 
οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν έχουν εξαχθεί από προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων 
της Αρχής για το 2007. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ο λόγος της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε 
οφείλεται στο γεγονός ότι αναµένονταν τα αποτελέσµατα µελέτης για το Σχέδιο Σύνταξης των 
υπαλλήλων της. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσίαζεται πλεόνασµα ύψους £83.618, σε σύγκριση µε £85.116 το 2006.   

(γ) Έσοδα.  Τα έσοδα το 2007 ανήλθαν σε £709.993 σε σύγκριση µε £661.415 το 2006, 
σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £48.578 ή 7,3%. Αύξηση σηµειώθηκε κυρίως στα Κονδύλια «Τόκοι 
Εισπρακτέοι» (£43.359) και «Τέλη από ∆ιαφηµίσεις» (£36.721), ενώ οι σηµαντικότερες µειώσεις 
σηµειώθηκαν στα Κονδύλια «∆ιοικητικά Πρόστιµα» (£16.300) και «Τέλη Εξέτασης Αίτησης» 
(£12.000).   

(δ) Έξοδα.  Τα έξοδα το 2007 ανήλθαν σε £626.375, έναντι £576.299 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £50.076 ή 8,7%.  Αύξηση σηµειώθηκε κυρίως στα Κονδύλια «Αποδοχές 
Προσωπικού» (£55.405), «Μίσθωση Υπηρεσιών Παρακολούθησης Σταθµών» (£11.111) και 
«Αποζηµιώσεις και ∆ικηγορικά Έξοδα» (£9.949).  Μείωση σηµειώθηκε κυρίως στα Κονδύλια 
«Μίσθωση Υπηρεσιών Εξειδικευµένου Προσωπικού και Εµπειρογνωµόνων» (£9.541),  «Βραβεία 
Ενθάρρυνσης Ποιότητας Παραγωγών» (£5.339) και «∆ηµοσιότητα, ∆ηµοσιεύσεις, ∆ιαφηµίσεις» 
(£4.447).  

(ε) Πρόβλεψη για συνταξιοδοτικά ωφελήµατα.  Στα αποθεµατικά του 2007 καταχωρίστηκε 
πρόβλεψη για οφειλή συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων σε σχέση µε προϋπηρεσία ύψους £697.000 
(€1.191.000),  σύµφωνα µε το αναλογιστικό έλλειµµα σε σχέση µε προϋπηρεσία που κατέδειξε η 
αναλογιστική µελέτη µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2007. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Σύµφωνα µε το άρθρο 36 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών 
Νόµων  του  1998  έως  2006, ο  ετήσιος  Προϋπολογισµός  της  Αρχής  καταρτίζεται µέχρι την 1η 

Οκτωβρίου κάθε χρόνου και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.  Ο  Προϋπολογισµός για το έτος 2007 εγκρίθηκε από την Αρχή στις 
28.6.2006, υποβλήθηκε αρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 27.7.2006 και στην τελική του 
µορφή στις 10.10.2006 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.2.2007.  Κατατέθηκε 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15.2.2007, ψηφίστηκε σε Νόµο (19(ΙΙ)/2007) και δηµοσιεύτηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 28.3.2007, για δαπάνες ύψους £946.307.  Η 
Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2007, ενώ οι δαπάνες 
που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 27.3.2007 ύψους £17.076 δεν ήταν 
νοµοθετικά καλυµµένες. 

(β) (i) Υπερβάσεις 2007.  Σε έξι κονδύλια του Προϋπολογισµού του 2007 σηµειώθηκαν 
υπερβάσεις συνολικού ύψους £7.378. Για κάλυψη των υπερβάσεων αυτών από εξοικονοµήσεις σε 
άλλα Κονδύλια των σχετικών Κεφαλαίων, θα πρέπει να ζητηθεί η καλυπτική έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής θα σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό 
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Εσωτερικών για εξασφάλιση καλυπτικής έγκρισης. 

(ii) Υπερβάσεις 2005, 2004 και 2002.  Για την κάλυψη των υπερβάσεων στους  
Προϋπολογισµούς των ετών 2005 και 2004 ύψους £12.544 και  £32.513 αντίστοιχα, από 
εξοικονοµήσεις σε άλλα Κονδύλια των σχετικών Κεφαλαίων, ζητήθηκε η καλυπτική έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών η οποία δεν έχει ακόµη εξασφαλιστεί,  ενώ για τις υπερβάσεις στον 
Προϋπολογισµό του 2002 ύψους £4.067, η Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 18 Ιουλίου 2005, υπέβαλε 
στον Υπουργό Εσωτερικών νοµοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψή τους το 
οποίο εκκρεµεί. 

Προσωπικό. 

(α) Αποδοχές προσωπικού.  Στις 31.12.2007 η Αρχή εργοδοτούσε 22 υπαλλήλους σε µόνιµες 
θέσεις (19 στις 31.12.2006). Οι αποδοχές προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών 
εισφορών στα διάφορα Ταµεία, ανήλθαν σε £382.011 σε σύγκριση µε £326.606 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε αύξηση £55.405 ή ποσοστό 17%.  Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού 
των υπαλλήλων, στις ετήσιες προσαυξήσεις και στην αύξηση του τιµαριθµικού επιδόµατος.  Στις 
αποδοχές προσωπικού δεν περιλαµβάνεται ποσό ύψους £19.718 (£15.652 το 2006) για υπηρεσίες 
που πρόσφεραν µια Σύµβουλος για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης και µια Βοηθός Γραµµατειακός 
Λειτουργός.  ∆εν περιλαµβάνεται επίσης ο µισθός ενός ωροµίσθιου/κλητήρα ύψους £10.772 για το 
2007. 

(β) Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Η Αρχή, µε σκοπό την υιοθέτηση Σχεδίου 
Συντάξεων και Χορηγηµάτων, ετοίµασε σχετικούς Κανονισµούς οι οποίοι αποστάληκαν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών για προώθησή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  Το 
Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στις 5.1.2006 τους πιο πάνω Κανονισµούς στο Υπουργείο 
Οικονοµικών για  τις απόψεις του.  Το Υπουργείο Οικονοµικών στις 30.10.2007 ζήτησε όπως πριν 
τοποθετηθεί επί του αιτήµατος διεξαχθεί αναλογιστική µελέτη για την εκτίµηση του κόστους του 
προτεινόµενου Σχεδίου και για να διαπιστωθεί κατά πόσο η Αρχή, µακροπρόθεσµα, θα είναι σε 
θέση να καλύψει το εν λόγω κόστος. 

Για το σκοπό αυτό ετοιµάστηκε αναλογιστική µελέτη που υποβλήθηκε στις 30.6.2008 µε 
ηµεροµηνία εκτίµησης την 31.12.2007 και µε όριο αφυπηρέτησης το 60ο έτος.  Σύµφωνα µε τη 
µελέτη αυτή το προωθούµενο Σχέδιο Συντάξεων της Αρχής παρουσιάζει έλλειµµα σε σχέση µε 
προϋπηρεσία, ύψους £697.000 (€1.191.000) ενώ το ποσοστό εισφοράς για µελλοντική υπηρεσία 
υπολογίστηκε σε 40,0% επί των βασικών µισθών και του τιµαριθµικού επιδόµατος (εξαιρουµένου 
του 13ου µισθού).  Η Αρχή αποφάσισε να αναγνωρίσει το σύνολο του αναλογιστικού ελλείµµατος σε 
σχέση µε προϋπηρεσία στα αποθεµατικά του 2007.  Σηµειώνεται ότι στον Προϋπολογισµό του 
2007 περιλαµβάνεται πρόνοια για  δαπάνες ύψους £20.500 για «Ταµείο Σύνταξης - Κάλυψη 
Ελλείµµατος» και  £53.205 για «Ταµείο Σύνταξης – Εισφορές Χρόνου». 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε, το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες σε συγκεκριµένους τοµείς.  Οι ακόλουθες 
περιπτώσεις, µερικές από τις οποίες είχαν επισηµανθεί και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, είναι 
ενδεικτικές. 

(α) ∆ικαιολογητικά έγγραφα εσόδων.  ∆εν δίνεται αύξων αριθµός στα έγγραφα εσόδων κατά 
την καταχώριση τους στο µηχανογραφικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολος ο εντοπισµός 
τους και συνεπώς η επιβεβαίωση των εγγραφών που καταχωρίζονται. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στο λογιστήριο της Αρχής όπως 
υιοθετηθεί αµέσως  η εισήγησή µας. 

(β) Έκδοση αποδείξεων.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις εισπράξεων οι οποίες κατατέθηκαν σε 
τραπεζικό λογαριασµό της Αρχής χωρίς την έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, οι πιο πάνω περιπτώσεις ήταν µεµονωµένες και 
αφορούσαν συγκεκριµένα στην είσπραξη επιταγών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για άδεια 
µητρότητας, από Λειτουργούς της Αρχής και ότι δόθηκαν οδηγίες να µην επαναληφθούν τέτοιες 
ενέργειες στο µέλλον. 

(γ) Συµφιλίωση µισθολογίου.  ∆εν γίνεται συµφιλίωση του µισθολογίου που εκδίδεται από το 
σχετικό µηχανογραφικό πρόγραµµα µε τους λογαριασµούς των αποδοχών προσωπικού στο 
γενικό καθολικό (κατά κατηγορία προσωπικού).  Εισηγήθηκα όπως γίνεται µηνιαία και ετήσια 
σύγκριση/συµφιλίωση των πιο πάνω για έγκαιρο εντοπισµό, διερεύνηση και διευθέτηση τυχόν 
διαφορών.  

(δ) Βιβλιοθήκη.   Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα βιβλία είναι συγκεντρωµένα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων ενώ αρκετά βρίσκονται σε γραφεία υπαλλήλων χωρίς την ενηµέρωση 
οποιουδήποτε µητρώου κατά το δανεισµό τους. Για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 
της Αρχής και εύκολο εντοπισµό τους  έγινε εισήγηση όπως τηρείται µητρώο βιβλιοθήκης και  
όπως εφαρµοστεί διαδικασία δανειοδότησης των βιβλίων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες όπως η εισήγησή µας υιοθετηθεί και 
όπως οριστεί άτοµο το οποίο θα είναι υπεύθυνο τόσο για την τήρηση και ανανέωση του εν λόγω 
µητρώου, όσο και για τη διαδικασία δανεισµού βιβλίων. 

Χρεώστες. Το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2007 ήταν £702.459 σε σύγκριση µε 
£849.624 κατά τις 31.12.2006. Μεγαλύτερο µέρος αποτελούσαν οι χρεώστες από «∆ιοικητικά 
Πρόστιµα», που ανέρχονταν σε £488.033, σε σύγκριση µε £626.800 το 2006.  Η µείωση που 
παρατηρείται οφείλεται στην εκδίκαση, κατά το 2007, αρκετών υποθέσεων  προηγούµενων ετών µε 
δικαστική απόφαση υπέρ της Αρχής, µε αποτέλεσµα τον τελικό διακανονισµό παλαιών υπολοίπων. 
Η είσπραξη των διοικητικών προστίµων καθυστερεί, κυρίως λόγω των προσφυγών που γίνονται 
από τους σταθµούς εναντίον των αποφάσεων της Αρχής, οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις δεν 
τα καταβάλλουν πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά παράβαση του Κανονισµού 47 της 
Κ.∆.Π. 10/2000, που προνοεί ότι τα διοικητικά πρόστιµα καταβάλλονται στην Αρχή, ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε ένσταση ή προσφυγή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι σε καµιά περίπτωση η Αρχή δεν ανέχεται τις πιο 
πάνω παραβάσεις αλλά αντιθέτως, δίνεται µια ελάχιστη περίοδος στο σταθµό για την καταβολή 
του χρηµατικού προστίµου (συνήθως ένας µήνας) και στη συνέχεια η Αρχή προχωρεί µε την 
καταχώριση αγωγής εναντίον του για τη µη καταβολή του προστίµου. 

Μέρος Β 

Έκτακτη αµυντική εισφορά.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες Εκθέσεις µου, δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής, αναφορικά µε τυχόν υποχρέωση 
της Αρχής για καταβολή έκτακτης αµυντικής εισφοράς για τα έτη 2000 µέχρι 2007.  Επειδή 
σύµφωνα µε το άρθρο 41(γ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου 7(I)/1998 
το εισόδηµα της Αρχής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε φορολογία µε βάση την περί Φόρου 
Εισοδήµατος νοµοθεσία, η Αρχή εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι το εισόδηµά της δεν υπόκειται 
ούτε και σε έκτακτη αµυντική εισφορά. Το 2002, µετά από υπόδειξη του νοµικού της συµβούλου, η 
Αρχή υπέβαλε σχετικούς προσδιορισµούς φορολογητέου εισοδήµατος για τα έτη 1998 και 1999 και 
κατέβαλε την εισφορά που προέκυψε, ύψους περίπου £11.000, µε επιφύλαξη όµως των 
δικαιωµάτων της. Για τα έτη 2000 – 2007 δεν έγινε οποιοσδήποτε προσδιορισµός του 
φορολογητέου εισοδήµατός της. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή, σε συνεργασία µε τους Νοµικούς της 
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Συµβούλους, θα επανεξετάσει το εν λόγω θέµα. 

6.50 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Μέρος Α 

Ετοιµασία και υποβολή οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου για έλεγχο.  Οι τελικοί 
λογαριασµοί του Ταµείου για το έτος 2007 δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου για έλεγχο, 
µέχρι την ετοιµασία της παρούσας ΄Εκθεσης.  Από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 
2006 παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. 

Αποτελέσµατα χρήσης.  Σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου για το 
έτος 2006, το Ταµείο παρουσίασε πλεόνασµα το οποίο κατανεµήθηκε στους λογαριασµούς των 
µελών, ύψους £7.136.328, απόδοση 5,98% (2005 £9.226.607, απόδοση 8,70%). 

Το Ταµείο Προνοίας προβλέπει την παραχώρηση κατοχυρωµένου κατώτατου ορίου ωφεληµάτων 
στους αφυπηρετούντες ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που υπάρχει στο λογαριασµό τους.  
Το Κράτος συµπληρώνει τη διαφορά στο ύψος της συµφωνηµένης κατοχυρωµένης απόδοσης.  Για 
το 2006 το Κράτος κατέβαλε για το σκοπό αυτό ποσό ύψους £4.640.969, σε σύγκριση µε 
£2.237.095 για το 2005.  Η αύξηση κατά £2.403.874 οφείλεται κυρίως στο µεγάλο αριθµό 
υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν οικειοθελώς από το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας.  Το σύνολο των 
υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν το 2006 ανήλθε σε 397 (σε 385 από τους οποίους καταβλήθηκε 
κατοχυρωµένο Ταµείο Προνοίας), σε σύγκριση µε 240 που αφυπηρέτησαν το 2005 (σε  194 από 
τους οποίους καταβλήθηκε κατοχυρωµένο Ταµείο Προνοίας). 

Η ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση του Ταµείου για κάλυψη της συµφωνηµένης κατοχυρωµένης 
απόδοσης, χωρίς να χρειαζόταν το Κράτος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, θα έπρεπε να 
ανέλθει για το 2006 σε 56,82% (για το έτος 2005 σε 62,60%), απόδοση η οποία βεβαίως δεν θα 
ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθεί υπό συνήθεις οικονοµικές συνθήκες. 

Μετρητά κατατεθειµένα στο Γενικό Λογιστήριο.  Το υπόλοιπο των µετρητών του Ταµείου που 
ήταν κατατεθειµένο στο Γενικό Λογιστήριο ανερχόταν στις 31.12.2006 σε £15.706.927, σε 
σύγκριση µε £28.225.363 που ήταν στις 31.12.2005. 

Αποκοπή φόρου εισοδήµατος.  Η Υπηρεσία µου επισήµανε ότι η τακτική αποκοπής ποσών που 
οφείλονται σε τρίτα πρόσωπα, περιλαµβανοµένου και του φόρου εισοδήµατος, πριν καταβληθούν 
τα ωφελήµατα στους δικαιούχους, δεν συνάδει µε τη σχετική νοµοθεσία.    Σηµειώνεται επίσης ότι 
εφόσον ο ΄Εφορος Ταµείων Προνοίας σε επιστολή του ηµερ. 22.5.2000, αναφέρει ότι δεν 
συµφωνεί µε τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, πριν γίνουν αποκοπές φόρου εισοδήµατος 
χρειάζεται να λαµβάνεται πάντοτε γραπτή εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.  Κατά τον έλεγχο των 
λογαριασµών, τόσο του 2005, όσο και του 2006, διαπιστώθηκε ότι από το Ταµείο Προνοίας του 
δικαιούχου αποκόπτεται φόρος προηγούµενων ετών, χωρίς να έχει τροποποιηθεί η σχετική 
νοµοθεσία και χωρίς να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από το δικαιούχο του Ταµείου Προνοίας. 

Μηχανογράφηση Ταµείου Προνοίας.  Το µηχανογραφηµένο σύστηµα του Ταµείου παρουσιάζει 
ορισµένες δυσλειτουργίες και ως εκ τούτου, χρησιµοποιείται µόνο για την καταχώριση νέων µελών.  
Επίσης λόγω αλλαγών που έγιναν, από τότε που άρχισε να ετοιµάζεται το σύστηµα µέχρι σήµερα 
(όπως για παράδειγµα η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού του Κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας 
καθώς και η υιοθέτηση από 1.1.2008 του Ευρώ ως επίσηµου νοµίσµατος), γίνονται σκέψεις για 
ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος, προσαρµοσµένου στις ανάγκες του Ταµείου, το οποίο θα 
βοηθήσει και στη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών πιο αποτελεσµατικά. 
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6.51 Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Μέρος Α 

Οικονοµική κατάσταση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου για έλεγχο 
µέχρι την ηµεροµηνία ετοιµασίας της Έκθεσής µου.  Από τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων του 2006 παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα.  

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2006 παρουσίασαν 
πλεόνασµα  £48.825 σε σύγκριση µε έλλειµµα £198.889 το 2005, ενώ το συσσωρευµένο 
πλεόνασµα στις 31.12.2006 ανήλθε στις £79.911 (£31.086 το 2005). 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα του Ιδρύµατος για τα έτη 2006 και 2005 ανήλθαν σε £7.275.879, και 
£4.245.402 αντίστοιχα, περιλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ύψους £7.135.000 και 
£4.135.000 αντίστοιχα µε σκοπό τη χρηµατοδότηση υφιστάµενων και νέων ερευνητικών έργων τα 
οποία εκπονούνται από Κυπριακούς Οργανισµούς.  Οι χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για τη συµµετοχή του προσωπικού του Ιδρύµατος και µελών της 
κυπριακής ερευνητικής κοινότητας ανήλθαν για τα ίδια έτη σε £140.879 και £110.402, αντίστοιχα.  
Τα σχετικά καθαρά έξοδα από την πιο πάνω συµµετοχή κατά τη διάρκεια του 2006 και 2005 
ανήλθαν σε £72.021 και £82.245 αντίστοιχα. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £545.836, σε σύγκριση µε £507.971 το 2005, παρουσίασαν 
δηλαδή αύξηση £37.865 ή ποσοστό 7,45%.  Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις 
που σηµειώθηκαν στις αποδοχές προσωπικού, στην αγορά υπηρεσιών από τρίτα µέρη, στα έξοδα 
µελετών αξιολόγησης, και στην αύξηση των εξόδων αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραµµάτων 
Κυπριακής Επιχορήγησης. 

(δ) Επιχορηγήσεις.  Οι συνολικές επιχορηγήσεις για το έτος 2006 ανήλθαν σε £6.633.489 σε 
σύγκριση µε £3.896.595 το 2005.  Ποσό ύψους £2.469.852 (£1.772.058 το 2005), αφορούσε 
επιχορηγήσεις έργων πολυθεµατικής ανάπτυξης έρευνας, ποσό ύψους £1.090.997 (£650.477 το 
2005) αφορούσε επιχορηγήσεις έργων ανάπτυξης βιοµηχανικής έρευνας, £3.072.640 (£1.474.060 
το 2005) αφορούσε επιχορηγήσεις έργων ανάπτυξης υποδοµής και υποστήριξης της έρευνας. 

Μέρος Β 

Προσωπικό. 

Στις 31.12.2006 το Ίδρυµα εργοδοτούσε 21 πρόσωπα, (19 σε µόνιµη και 2 σε έκτακτη βάση) και οι 
δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ανέρχονταν σε 
£336.279 (£316.724 το 2005) περιλαµβανοµένης και της εισφοράς στο Ταµείο Προνοίας 
Προσωπικού ύψους £11.691. 

∆ηµιουργία Ερευνητικού Κέντρου για θέµατα Ενέργειας Περιβάλλοντος και Νερού.  Το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 22 Ιουνίου 2006 αποφάσισε τη δηµιουργία Ερευνητικού Κέντρου για 
θέµατα Ενέργειας Περιβάλλοντος και Νερού υπό το Ινστιτούτο Κύπρου, την ανάπτυξη του οποίου 
θα υποστηρίξει το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβάλλοντος του «Massachusetts Institute of 
Technology» των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (ΜΙΤ). 

Για τη δηµιουργία το-υ Κέντρου έχουν συνοµολογηθεί δύο συµφωνίες στις οποίες εµπλέκεται το 
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).  Η πρώτη συµφωνία, καλύπτει τη χρηµατοδότηση της 
συµµετοχής του ΜΙΤ για υλοποίηση ειδικού Κυπριακού Προγράµµατος Ενέργειας Περιβάλλοντος 
και Νερού στις εγκαταστάσεις του για ποσό ύψους $4,75 εκ. για πέντε έτη.  Βάσει της συµφωνίας 
δεσµεύεται το ΙΠΕ και για την παροχή υποστήριξης µε την παραχώρηση κρατικών πόρων για το 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη του εν λόγω Κέντρου στην Κύπρο.  Για το σκοπό αυτό η απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου προέβλεπε τη διάθεση £1,5 εκ. το 2007 και την άµεση παραχώρηση 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 764

των εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.  Το ΜΙΤ έχει δεσµευτεί για την 
παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά επιστηµονικά και ακαδηµαϊκά 
θέµατα. 

Το προσχέδιο για τη 2η συµφωνία, το οποίο όπως πληροφορήθηκα κατά τον έλεγχο δεν είχε 
υπογραφεί, είναι συµπληρωµατικό έγγραφο της πρώτης, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής 
των σχετικών χορηγιών και θα προσδώσει τελική µορφή στις δεσµεύσεις που ανέλαβε το ΙΠΕ µε 
βάση την πρώτη συµφωνία για τη δηµιουργία του Κέντρου.  Επειδή η υποχρέωση για παροχή 
πιστώσεων και άλλης βοήθειας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι πέραν των υφιστάµενων 
οικονοµικών δυνατοτήτων του ΙΠΕ προνοείται ότι η υποχρέωση αυτή γίνεται αποδεκτή από το ΙΠΕ, 
υπό την προϋπόθεση ότι η Κυβέρνηση θα παραχωρεί στο ΙΠΕ τις αναγκαίες πιστώσεις. 

Λόγω των σοβαρών οικονοµικών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί, εισηγήθηκα όπως το ΙΠΕ 
αναπτύξει τους αναγκαίους µηχανισµούς εποπτείας και ελέγχου ως προς τη χρηστή διαχείριση των 
πόρων που θα παραχωρεί µέσα στα πλαίσια των συµφωνιών, παρακολουθεί τη σταδιακή επίτευξη 
των στόχων που θέτονται και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την επιβεβαίωση ότι οι πόροι που 
παραχωρούνται διατίθενται για το σκοπό που παραχωρούνται.  Επίσης το ΙΠΕ, ως ο Οργανισµός 
που θα παρέχει την κύρια οικονοµική υποστήριξη στο Κέντρο, µέσω του Ινστιτούτου Κύπρου, είναι 
αναγκαίο όπως παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχουν υιοθετηθεί και εφαρµόζονται κανονισµοί και 
διαδικασίες για θέµατα προσφορών που να διασφαλίζουν τη χρηστή διοίκηση και διαφάνεια σε 
όλες τις περιπτώσεις που εµπλέκονται δηµόσιοι πόροι και ότι έχει καταρτιστεί οργανόγραµµα για 
τη διεύθυνση και το προσωπικό µε διαχωρισµό καθηκόντων και ευθυνών µε την έγκριση 
κανονισµών και διαδικασιών σε θέµατα προσλήψεων, κλιµάκων και ανέλιξης. 

6.52 ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Τήρηση βιβλίων και λογαριασµών.  Το Ταµείο Κλινικών Εργαστηρίων ιδρύθηκε και λειτούργησε 
το 1992.  Λόγω µη τήρησης κατάλληλων βιβλίων και λογαριασµών, τα οποία προνοούνται στους 
σχετικούς Νόµους και Κανονισµούς, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των εισπραχθέντων 
τελών εγγραφής, καθώς και το ύψος των οφειλόµενων τελών ανανέωσης εγγραφής για τα έτη 
1992-2001.  Για τα έτη 2002-2007 εκκρεµεί η υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων στην 
Υπηρεσία µου για έλεγχο. 

Εφαρµογή του Νόµου.  Επισηµαίνεται και πάλι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εφαρµόστηκαν οι 
διατάξεις του Νόµου ως προς την εγγραφή και λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων, τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των διευθυντών τους.  Επειδή η εφαρµογή 
του Νόµου αφορά άµεσα στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, η Υπηρεσία µου εξέφρασε την 
ανησυχία της κατά πόσο τα υφιστάµενα κλινικά εργαστήρια λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου και κατά πόσο λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προφύλαξης, όπως π.χ. στο 
θέµα της απόρριψης βιολογικών υγρών. 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ανέφερε ότι, για τη διεξαγωγή ελέγχου στα εργαστήρια,  ζητήθηκε 
στις 6.5.2008 από τον Υπουργό Υγείας ο διορισµός Επιθεωρητή. 

6.53 Ι∆ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Λειτουργία του Ιδρύµατος.  Κύρια δραστηριότητα του Ιδρύµατος είναι η διεκπεραίωση εργασιών 
της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, καθώς και η εξέταση/αξιολόγηση αιτήσεων 
επιχορήγησης για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εκ µέρους του Ταµείου Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας.  Επίσης το Ίδρυµα συµµετέχει σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Αποτελέσµατα έτους.  Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2006 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
µου την 1.8.2008 και ο έλεγχος για το 2006 δεν είχε διεξαχθεί µέχρι την ετοιµασία της παρούσας 
΄Εκθεσης, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 δεν έχουν υποβληθεί.  Η καθυστέρηση 
στην ετοιµασία των λογαριασµών και κατ’  επέκταση στη διενέργεια του ελέγχου από την Υπηρεσία 
µου, στερεί το ίδιο το Ίδρυµα από την αξιοποίηση τυχόν εισηγήσεών µου, καθώς και την 
Κυβέρνηση, τη Βουλή και τους πολίτες από έγκαιρη πληροφόρηση. 

Προσωπικό.  Στις 31.12.2007 το Ίδρυµα εργοδοτούσε 36 λειτουργούς, σε σύγκριση µε 26 στις 
31.12.2006.  Σύµφωνα µε τις µη εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις οι συνολικές δαπάνες για 
µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία ανήλθαν σε £364.551 κατά το 
2007, σε σύγκριση µε £273.706 το 2006. 

Συνεργασία του Ιδρύµατος µε την Κυβέρνηση.  Η Κυβέρνηση παραχωρεί στο Ίδρυµα ετήσια 
επιχορήγηση για κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.  Σχετικά µε την παραχώρηση της εν λόγω 
επιχορήγησης, η Υπηρεσία µας ανέφερε στην προηγούµενη της ΄Εκθεση ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί η έγκριση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ως διαλαµβάνεται στις 
πρόνοιες του σχετικού Νόµου. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι απέστειλε στις 2.10.2008 ενηµερωτικό σηµείωµα 
στον ΄Εφορο για εξασφάλιση της σχετικής έγκρισής του και αναµένεται η απάντησή του. 

Κανονισµοί.  Για θέµατα για τα οποία δεν γίνεται ειδική πρόνοια στο καταστατικό, όπως π.χ. για 
θέµατα προσωπικού, δηµοσιονοµικά και λογιστικά θέµατα, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως, για 
την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος, ετοιµαστούν σχετικοί Κανονισµοί. Μέχρι σήµερα δεν έχουν 
ετοιµαστεί. 

6.54 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Σκοπός του Ταµείου. Σκοπός της ίδρυσης του Ταµείου είναι η εξασφάλιση και διάθεση των 
αναγκαίων χρηµατικών πόρων για τη διοργάνωση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων και την 
υλοποίηση άλλων µέτρων για τον έλεγχο και την πρόληψη του συνδρόµου επίκτητης 
ανοσοποιητικής ανεπάρκειας και την  παροχή οικονοµικής βοήθειας σε φορείς ή ασθενείς του 
συνδρόµου αυτού. 

Εισπράξεις και πληρωµές. Οι εισπράξεις του Ταµείου, που προέρχονται αποκλειστικά από 
κρατική χορηγία, ήταν £128.491 και οι πληρωµές £128.865 για το 2007,  σε σύγκριση µε £90.000 
και £112.434 το 2006, αντίστοιχα.  Οι πληρωµές του Ταµείου αφορούσαν κυρίως σε βοηθήµατα 
προς ασθενείς και για τα έτη 2007 και 2006, ανήλθαν σε £79.880 και £83.740, αντίστοιχα. 

Έγκριση και υλοποίηση Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(1) του περί Ταµείου για το 
Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας  (ΣΕΑΑ) Νόµου αρ. 95 του 1992, το Ταµείο έχει 
δικό  του Προϋπολογισµό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης και 
υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

6.55 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Γενικά.  Το Ταµείο Επιδότησης ή Χρηµατοδότησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ιδρύθηκε 
µε το Νόµο 33(Ι)/2003, για σκοπούς ενθάρρυνσης της εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και γενικά της εξοικονόµησης ενέργειας.  Τα έσοδα του Ταµείου προέρχονται από το 
τέλος ύψους  0,13 σεντ/kwh επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εισπράττεται από 
κάθε εξουσιοδοτηµένο παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας και εµβάζεται στο Ταµείο.  Το Ταµείο 
διοικείται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου, η οποία καθιδρύεται βάσει του άρθρου 4(Ι) 
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του Νόµου.  Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού και µέλη της είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών ή 
εκπρόσωπός του, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπός του, ο 
∆ιευθυντής Εµπορίου και Βιοµηχανίας που είναι υπεύθυνος για θέµατα ενέργειας ή εκπρόσωπός 
του, ο Γενικός Λογιστής της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπός του και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ. 

Λογαριασµοί. 

(α) Αποτελέσµατα.  Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 τα έσοδα του Ταµείου 
ανήλθαν σε £5.796.588 (£5.428.000 το 2006), ενώ οι δαπάνες σε £6.580.619 (£1.605.208 το 
2006).  Το υπόλοιπο του Ταµείου στις 31.12.2007 ανερχόταν στο ποσό των £13.381.277 
(£14.165.308 το 2006). 

(β) Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων για έλεγχο και κατάθεση των ελεγµένων 
λογαριασµών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Σύµφωνα µε το άρθρο 5(2) του πιο πάνω 
Νόµου, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει  να  υποβάλλονται για έλεγχο το αργότερο µέχρι τις 30 
Απριλίου του έτους που έπεται του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται, ενώ για το υπό 
εξέταση έτος (2007) υποβλήθηκαν στις 13.8.2008.  Σηµειώνεται ότι και για την προηγούµενη 
περίοδο (2006) οι λογαριασµοί υποβλήθηκαν επίσης καθυστερηµένα στις 17.9.2007.  Επίσης 
σύµφωνα µε τα άρθρα 5(3) και 5(4) του ίδιου Νόµου η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου 
αποστέλλει στον Υπουργό Οικονοµικών αντίγραφο των λογαριασµών που έχουν ελεγχθεί, µαζί µε 
τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή και αντίγραφο των λογαριασµών και της Έκθεσης του 
Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, κάτι που δεν έγινε για τα προηγούµενα 
χρόνια (2004-2006) των οποίων οι λογαριασµοί έχουν ελεγχθεί. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ταµείου µε διαβεβαίωσε ότι σύντοµα θα σταλούν 
αντίγραφα των λογαριασµών και οι σχετικές εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή στον Υπουργό 
Οικονοµικών. 

Έγκριση/Εκτέλεση Προϋπολογισµού - Καθυστερήσεις στην προώθηση των σκοπών του 
Ταµείου.  Ο Προϋπολογισµός του Ταµείου ψηφίστηκε σε Νόµο από τη Βουλή στις 8.2.2007 αλλά 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ την ηµέρα της 
δηµοσίευσης του στις 23.2.2007 (Ν. 10(ΙΙ)/2007).  Σηµειώνεται ότι την περίοδο µετά την έγκριση του 
Προϋπολογισµού από τη Βουλή µέχρι την ηµεροµηνία που ο περί Προϋπολογισµού Νόµος τέθηκε σε 
ισχύ, πληρώθηκαν χορηγίες ύψους £1.137.123, ενώ η διενέργεια των πληρωµών θα έπρεπε να 
αρχίσει µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου. 

Ο Προϋπολογισµός προνοούσε έσοδα ύψους £5.937.000 και συνολικές δαπάνες ύψους 
£12.072.000 από τις οποίες ποσό £11.170.000 αφορούσε επιχορηγήσεις.  Τα πραγµατικά έσοδα 
ανήλθαν στις £5.796.588 και οι πραγµατικές δαπάνες στις £6.580.619 από τις οποίες £6.195.456 
αφορούσαν σε επιχορηγήσεις.   

Το συνολικό εγκεκριµένο ποσό για χορηγίες για τα έτη 2004-2007 κατά την 31.12.2007 ανερχόταν 
στα £17 εκ., ενώ το ποσό των επιχορηγήσεων που παραχωρήθηκαν ήταν £8 εκ.  Σηµαντικό µέρος 
της χορηγίας που δεν παραχωρήθηκε αφορά στις κατηγορίες αξιοποίηση βιοµάζας και 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων που δεν υλοποιήθηκαν µέχρι τα τέλη του 2007. 

Κατά το 2007 παραλήφθηκαν συνολικά 12 007 αιτήσεις, ενώ εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν 6 935.  
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις αιτήσεις που εγκρίθηκαν ανερχόταν σε 
£7.903.412, ενώ το ποσό των επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν ανήλθε σε £6.195.456. 

Επισήµανα την κατακόρυφη αύξηση στον αριθµό των αιτήσεων που παραλαµβάνονται, καθώς και 
το γεγονός ότι εντός του 2007 υπήρξε σηµαντική αύξηση ως προς το ποσό των χορηγιών που 
καταβλήθηκε τόσο ως προς το αντίστοιχο ποσό του προηγούµενου έτους που ήταν £1.262.397, 
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όσο και ως ποσοστό επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού που ανήλθε στο 55% (17% για το 
2006). 

Ανάθεση από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου, της εξέτασης και αξιολόγησης των 
αιτήσεων για παροχή επιδοτήσεων, στο Ίδρυµα Ενέργειας.  Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης 
του δικαιώµατος της Επιτροπής για απευθείας ανάθεση στο Ίδρυµα Ενέργειας, της διεκπεραίωσης 
των αιτήσεων που θα λαµβάνονταν το 2007 διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
άρθρο 7 του Νόµου ώστε να συµπεριληφθεί ρητή πρόνοια ότι η Επιτροπή δύναται να εκχωρεί τις 
εξουσίες της για εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, µε τους όρους που θα συµφωνούνται εκ των προτέρων.  Ως εκ τούτου ετοιµάστηκε 
σχετικό νοµοσχέδιο για τροποποίηση των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµων, το οποίο εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 9.5.2007 (αρ. αποφ. 65.455) και στις 20.7.2007 προωθήθηκε στη 
Βουλή για ψήφιση.  Μέχρι σήµερα δεν έχει ψηφιστεί. 

Η Επιτροπή στις 4.7.2007 αποφάσισε την ανάθεση της αξιολόγησης των αιτήσεων του 2007 στο 
Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ) µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού για λόγους τεχνικούς (άρθρο 33 εδάφιο (α) (ιι) του Ν.12(Ι)/2006).  Οι 
τεχνικοί λόγοι που επικαλέστηκε η Επιτροπή είναι ότι το Ίδρυµα κατέχει την αναγκαία τεχνική 
ικανότητα στα θέµατα της αρµοδιότητας του Ταµείου, δηλαδή την εξοικονόµηση ενέργειας, 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οργάνωση και λειτουργία σχεδίων χορηγιών σε αυτούς τους 
τοµείς στα πλαίσια των κυβερνητικών διαδικασιών και ότι πληροί το τεκµήριο της ανεξαρτησίας 
από τους αιτητές. 

Επισηµαίνεται ότι η απόφαση δεν ήταν οµόφωνη.  Ένα µέλος της Επιτροπής διαφώνησε και 
σηµείωσε ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχουν τέτοιοι τεχνικοί λόγοι που να δικαιολογούν τη 
διαπραγµάτευση µόνο µε το Ίδρυµα Ενέργειας. 

Πέραν του νοµικού κωλύµατος της ανάθεσης της εξέτασης των αιτήσεων σε άλλο νοµικό ή φυσικό 
πρόσωπο και, ακόµα και αν ευσταθούσαν οι τεχνικοί λόγοι που επικαλέστηκε η Επιτροπή, έχω την 
άποψη ότι η απόφαση της δεν είναι αιτιολογηµένη µε βάση την ουσία του άρθρου 33(α)(ii) που 
είναι ότι η ανάθεση µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µπορεί να γίνει εάν, µεταξύ άλλων, για 
λόγους τεχνικούς, υπάρχει µόνο ένας οικονοµικός φορέας κατάλληλος. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η Επιτροπή εξέτασε µεν κατά πόσο το Ίδρυµα Ενέργειας είναι από τεχνικής άποψης 
κατάλληλο, χωρίς όµως να εξετάσει κατά πόσο υπάρχει άλλος κατάλληλος οικονοµικός φορέας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφόσον η αµοιβή για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες υπερβαίνει το όριο 
των €206.000 που ορίζει ο Νόµος 12(1)/2006 για υπηρεσίες που αναθέτονται µε δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Σε περίπτωση που το Ίδρυµα Ενέργειας δεν 
αποτελεί τον µοναδικό κατάλληλο οικονοµικό φορέα – και κατά την άποψή µου αυτή είναι η 
περίπτωση – τότε η Επιτροπή δεν µπορούσε να επικαλεστεί το άρθρο 33(α)(ii) του Νόµου για την 
απευθείας ανάθεση των συγκεκριµένων υπηρεσιών στο Ίδρυµα Ενέργειας. 

Μέρος Β 

Επισκέψεις ελέγχου.  Οι όροι των συµφωνιών παροχής χορηγίας που υπογράφονται µεταξύ των 
αιτητών και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ταµείου για περιπτώσεις χορηγιών πέραν των £1.500, 
προνοούν ότι ο αιτητής πρέπει να έχει στην κατοχή του τα συστήµατα για τα οποία πήρε χορηγία 
για τουλάχιστον 5 χρόνια.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επιστραφεί κατ’ αναλογία 
ποσοστό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει αποσβέσεις (λογιστική απόσβεση). Κατά τη 
διάρκεια του 2007 δεν έγιναν οποιεσδήποτε επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου και εξέφρασα την 
άποψη ότι για επιβεβαίωση της κατοχής των συστηµάτων που επιχορηγήθηκαν πρέπει να γίνονται 
δειγµατοληπτικές επισκέψεις ελέγχου. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων 
ελέγχου για επιβεβαίωση της κατοχής των συστηµάτων που επιχορηγήθηκαν µε βάση 
συγκεκριµένα προγράµµατα ελέγχου. 

Επένδυση αποθεµάτων του Ταµείου.  Το υπόλοιπο των αποθεµάτων του Ταµείου στις 
31.12.2007 ανερχόταν στο ποσό των £13.381.277 (£14.165.308 το 2006).  Το υπόλοιπο του 
Ταµείου κατατίθεται σε κυβερνητικό λογαριασµό καταθέσεων του Γενικού Λογιστηρίου.  Επειδή 
πρόκειται για σηµαντικό ποσό και ο εν λόγω λογαριασµός δεν είναι τοκοφόρος, εισηγήθηκα, σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, όπως η Επιτροπή µελετήσει τρόπους επένδυσης των αποθεµάτων 
του Ταµείου, αφού λάβει σχετική έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως προνοείται στο άρθρο 
7(2)(δ) του Νόµου, όπως και έπραξε. 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ποσό ύψους £5 εκ. ήταν επενδυµένο σε Κυβερνητικά Χρεώγραφα 
Αναπτύξεως.  Ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα επένδυσης των αποθεµάτων του Ταµείου, 
επισήµανα ότι πρωταρχικός του στόχος είναι η αξιοποίηση των αποθεµάτων του, µε σκοπό την 
ενθάρρυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, καθώς και την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Επιτροπή έχει µελετήσει εναλλακτικούς και πιο αποδοτικούς 
τρόπους επένδυσης των αποθεµάτων και ότι λήφθηκε η  έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, και του 
Υπουργού Οικονοµικών για άνοιγµα τοκοφόρων λογαριασµών.  Η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο 
ετοιµασίας όρων προσφορών για τις εν λόγω επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.  Με 
διαβεβαίωσε επίσης ότι παράλληλα καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την υλοποίηση του 
πρωταρχικού στόχου του Ταµείου. 

6.56 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Μέρος Α 

Νοµικό πλαίσιο.  Ο Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών (ΟΑΠ) ιδρύθηκε στις 27.6.2003 µε τη 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας του «περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών καθώς και άλλων συναφών θεµάτων» Νόµου του 2003 (Ν. 
64(Ι)/2003).  Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του πιο πάνω Νόµου, ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισµός 
ο οποίος δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τµήµα της Κυβέρνησης. 

Σκοποί του Οργανισµού είναι, σύµφωνα µε τον υπό αναφορά Νόµο, η διαχείριση των πιστώσεων 
που προέρχονται τόσο από τα σχετικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι οποίες κατατίθενται στο Ταµείο Πληρωµών του Οργανισµού, η πρόληψη 
και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση µε τις πιστώσεις αυτές και η ανάκτηση ποσών που προέρχονται 
από τις πιστώσεις αυτές, οι οποίες χάθηκαν λόγω παρατυπίας ή αµέλειας. 

∆ιαπίστευση.  Ο Οργανισµός υπόκειται σε διαπίστευση, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να είναι σε θέση ο Οργανισµός να διενεργεί πληρωµές που βαρύνουν το Ταµείο Πληρωµών, 
από την Αρµόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, που σύµφωνα µε το άρθρο 5(2) του Νόµου, είναι ο 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.    Με βάση το άρθρο  42 του Νόµου ο 
Υπουργός, ως Αρµόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης, διορίζει τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, και που έχει ως κύρια αρµοδιότητα την παρακολούθηση 
της τήρησης από τον ΟΑΠ των προϋποθέσεων διαπίστευσης. 

Η πράξη οριστικής διαπίστευσης του Οργανισµού τέθηκε σε εφαρµογή στις 27.2.2005.  Σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 του Κανονισµού 885/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που 
τέθηκε σε εφαρµογή στις 16.10.2006, η διαπίστευση του Οργανισµού Πληρωµών είναι διαρκής 
διαδικασία και η Αρµόδια Αρχή οφείλει να ενηµερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ανά τριετία κατά πόσο ο Οργανισµός Πληρωµών  εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια 
διαπίστευσης. 
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Με βάση τα πιο πάνω, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωσε, µε 
επιστολή του ηµεροµηνίας 11 ∆εκεµβρίου 2006, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η υφιστάµενη πράξη 
διαπίστευσης του Οργανισµού συνεχίζει να ισχύει. 

∆ήλωση αξιοπιστίας Επιτρόπου.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 8(1)(γ)(iii) του 
Κανονισµού 1290/2005, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2007, οι επικεφαλής των Οργανισµών 
Πληρωµών οφείλουν να υποβάλλουν, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, δήλωση 
αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να αναφέρει αν, κατά την κρίση τους, οι 
λογαριασµοί που αποδόθηκαν και ελέγχθηκαν από το Όργανο Πιστοποίησης παρέχουν αληθή, 
πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων και ότι έχει θεσπιστεί σύστηµα το οποίο 
παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των υποκείµενων 
συναλλαγών και παράλληλα διασφαλίζει ότι η επιλεξιµότητα των αιτήσεων και η διαδικασία 
χορήγησης ενίσχυσης αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκµηρίωσης σύµφωνα µε 
τους Κοινοτικούς Κανόνες. 

Με βάση τα πιο πάνω ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωµών υπέβαλε, στις 10.12.2007, δήλωση 
αξιοπιστίας για το οικονοµικό έτος 16.10.2006 – 15.10.2007.  Η δήλωση αξιοπιστίας δόθηκε µε 
επιφύλαξη αναφορικά µε το θέµα του ποσοστού αποκλίσεων που προέκυψε από τους επιτόπιους 
ελέγχους του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων.  Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται το πρόβληµα της 
αξιοπιστίας του Συστήµατος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αγροτεµαχίων, το οποίο αναπτύχθηκε 
χρησιµοποιώντας ως αρχική βάση το κτηµατολογικό τεµάχιο, λαµβάνοντας υπόψη τη 
ψηφιοποιηµένη έκταση κάθε τεµαχίου για καθορισµό της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης, η οποία 
όµως παρουσίαζε αποκλίσεις από την πραγµατική καταµετρηθείσα επιλέξιµη έκταση όπως 
προσδιοριζόταν κατά τη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων.  Στη δήλωση αξιοπιστίας αναφέρεται 
επίσης ότι, σύµφωνα µε υπολογισµούς του Οργανισµού, ο κίνδυνος για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) µπορεί να ανέλθει στο 5,48%, το οποίο, σε χρηµατικό ποσό, µπορεί να 
ανέλθει στις €943.701. 

Όπως αναφέρω και στη σχετική παράγραφο της Έκθεσής µου σε σχέση µε το Σύστηµα 
Αναγνώρισης και Καταγραφής Αγροτεµαχίων, ο Οργανισµός έχει ήδη προβεί στη λήψη 
διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση του πιο πάνω προβλήµατος. 

Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αναδόχους.  Με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το άρθρο 15 
του Νόµου, ο Οργανισµός σύναψε συµβάσεις ανάθεσης εργασίας µε το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα 
∆ασών, το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων, τον Οργανισµό Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 
Βιοµηχανίας, το Τµήµα Τελωνείων, και το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  Οι 
πιο πάνω ανάδοχοι διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για τα µέτρα που τους έχουν ανατεθεί µέχρι το 
στάδιο της έγκρισης της πληρωµής και στη συνέχεια αποστέλλουν τους φακέλους µε όλα τα 
σχετικά στον Οργανισµό, ο οποίος καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, τηρεί τα 
απαιτούµενα στοιχεία και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Σχετική σύµβαση αναµένεται επίσης να υπογραφεί µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ θα 
υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας µε την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου αναφορικά µε την εφαρµογή 
του µέτρου απόσυρσης σιτηρών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1Γ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 885/2006, όπου 
καθορίζονται τα κριτήρια διαπίστευσης των Οργανισµών Πληρωµών, στην περίπτωση εκχώρησης 
αρµοδιοτήτων σε άλλους Οργανισµούς πρέπει να πληρούνται διάφοροι όροι που καθορίζουν, 
µεταξύ άλλων, ότι «ο Οργανισµός Πληρωµών επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις 
εκχωρηθείσες λειτουργίες, προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τους Κοινοτικούς Κανόνες». 

Ο Οργανισµός έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του έτους, στην αναθεώρηση των συµφωνιών 
αναδοχής οι οποίες, µε εξαίρεση δύο περιπτώσεις, έχουν υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη.  
Στις αναθεωρηµένες συµφωνίες περιλαµβάνεται πρόνοια για την υποβολή, από τους αναδόχους, 
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ετήσιων δηλώσεων αξιοπιστίας προς τον Επίτροπο, στον τύπο της δήλωσης αξιοπιστίας που 
υποβάλλει ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες υποβλήθηκαν, σε σχέση µε το 
οικονοµικό έτος που έληξε στις 15.10.2007,  τον Ιανουάριο του 2008. 

Στις αναθεωρηµένες συµφωνίες αναδοχής προβλέπεται επίσης ότι ο ΟΑΠ δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους στον ανάδοχο προς εξακρίβωση της εφαρµογής των διαδικασιών της 
συµφωνίας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.  Όπως µου αναφέρθηκε, το Τµήµα Έγκρισης 
Πληρωµών του ΟΑΠ διενεργεί συχνούς επιπρόσθετους ελέγχους σε δικαιούχους µέτρων υπό 
αναδοχή και βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις µε τους ανάδοχους οργανισµούς για θέµατα που 
προκύπτουν κατά την εφαρµογή των συµφωνιών αναδοχής.  Επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου του Οργανισµού διενεργεί, δειγµατοληπτικά, ελέγχους σε σχέση µε τη λειτουργία των 
αναδόχων. Ωστόσο δεν φαίνεται να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος στις γενικές διαδικασίες και 
τα συστήµατα των ανάδοχων οργανισµών, µε σκοπό τη διακρίβωση της συµµόρφωσής τους µε 
τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισµούς. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει κατά πόσο οι 
διαδικασίες που εφαρµόζουν οι ανάδοχοι Οργανισµοί είναι σύµφωνες µε τους σχετικούς 
Κοινοτικούς Κανονισµούς στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχων σε µέτρα που χειρίζονται οι ανάδοχοι. 

Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αναπροσαρµογή αποτελεσµάτων προηγούµενων ετών.  Κατόπιν υπόδειξής µου, στην 
Έκθεσή µου αναφορικά µε τον έλεγχο του προηγούµενου έτους,  ο Οργανισµός προέβη, κατά τη 
διάρκεια του 2007, σε αλλαγή των λογιστικών αρχών του σε σχέση µε το χειρισµό της κρατικής 
χορηγίας που δαπανάται για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού και άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, του µέρους της αδαπάνητης κρατικής χορηγίας που χορηγείται για κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών του, και των τόκων που εισπράχθηκαν επί της προκαταβολής που 
παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004 – 2006.  Συγκεκριµένα, η χορηγία που αφορά στις αγορές στοιχείων πάγιου ενεργητικού και 
άυλων στοιχείων ενεργητικού, παρουσιάζεται πλέον ως αναβαλλόµενο έσοδο στον ισολογισµό και 
µεταφέρεται κάθε χρόνο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, ως έσοδο, ποσό ίσο µε την ετήσια 
απόσβεση των εν λόγω στοιχείων.  Επίσης, η αδαπάνητη κρατική χορηγία, σε σχέση µε τα έξοδα 
λειτουργίας του Οργανισµού παρουσιάζεται στον ισολογισµό, κάτω από τις υποχρεώσεις, στα 
ποσά για κάλυψη µελλοντικών εξόδων λειτουργίας, ενώ το εισόδηµα από τόκους που προέκυψε 
από την προκαταβολή που παραχωρήθηκε σε σχέση µε το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -
2006, συµπεριλήφθηκε στην προβλεπόµενη εθνική συνεισφορά για το Σχέδιο.  Ως αποτέλεσµα 
των πιο πάνω αλλαγών, ο Οργανισµός προέβη στην αναπροσαρµογή των αποτελεσµάτων των 
προηγούµενων ετών. 

(β) Φορολογική Μεταχείριση Οργανισµού.  Όπως προέκυψε από διερεύνηση του θέµατος της 
φορολογικής µεταχείρισης των εισοδηµάτων  του Οργανισµού από τραπεζικούς τόκους, η τελική 
θέση του Τµήµατος  Εσωτερικών Προσόδων είναι ότι τα εισοδήµατα αυτά, πέραν της έκτακτης 
εισφοράς για την άµυνα η οποία αποκόπτεται στην πηγή, υπόκεινται σε φορολογία. 

Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων του Οργανισµού, σε σχέση µε εταιρικό φόρο, για τα 
έτη 2003 – 2006, υπολογίστηκε στις £112.687 και για το 2007 στις £90.066, ενώ το συνολικό ποσό 
των προστίµων για µη πληρωµή προσωρινής φορολογίας και µη έγκαιρη υποβολή οικονοµικών 
καταστάσεων υπολογίστηκε στις £11.269 και £3.718, αντίστοιχα.  Επιπλέον, υπολογίστηκαν 
οφειλόµενοι τόκοι, για την περίοδο από 1.8.2004 µέχρι 30.11.2007, ύψους £10.184.  Τα πιο πάνω 
ποσά περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους. 

(γ) Αποτελέσµατα έτους:  Το πλεόνασµα πριν τη φορολογία για το 2007 ήταν £283.045 σε 
σύγκριση µε £36.009 το  2006. 
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 2007 
£΄000 

 2006 
£΄000 

Εισοδήµατα 94.730 75.338 
Πληρωµές σε δικαιούχους (90.684) (71.563) 
 4.046 3.775 
Χρεώλυση και άλλα λειτουργικά έσοδα 384 360 
Καθαρά έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας (4.977) (4.368) 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 830 269 
Πλεόνασµα για το έτος πριν τη φορολογία 283 36 
Φορολογία (283) (36) 
Πλεόνασµα για το έτος - - 

Στα εισοδήµατα για το έτος περιλαµβάνονται τα ποσά που έχουν διατεθεί για τη διενέργεια 
πληρωµών των σχετικών επιδοτήσεων, τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από Ευρωπαϊκά 
Κονδύλια.  Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον Οργανισµό επιπλέον των πληρωµών που έχουν 
διενεργηθεί περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του έτους ως πληρωτέα για εφαρµογή νέων και 
υφιστάµενων µέτρων.  Η κρατική χορηγία που αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
Οργανισµού λογιστικοποιείται κατά το έτος στο οποίο χορηγείται, ενώ, όπως αναφέρεται και πιο 
πάνω, το αδαπάνητο µέρος της παρουσιάζεται στον ισολογισµό στα ποσά για κάλυψη µελλοντικών 
υποχρεώσεων εξόδων λειτουργίας. Το ποσό αυτό, στις 31.12.2007, ανερχόταν στα £2.339.314. 

Οι πληρωµές σε δικαιούχους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως έξοδα κατά το έτος 
έγκρισής τους, και τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη 
λογιστική αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. 

(δ) Χρηµατικά διαθέσιµα. 

(i) ∆ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων: Κατόπιν εισήγησής µου, ο Οργανισµός προέβη, το 
Νοέµβριο του 2006, στο άνοιγµα λογαριασµών άµεσης πρόσβασης µε επιτόκιο που κυµάνθηκε, 
κατά το 2007, γύρω στο 4%, στους οποίους κατατίθενται τα χρηµατικά διαθέσιµα που δεν 
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν άµεσα.  Το γεγονός αυτό συνέτεινε στην αύξηση των εσόδων 
του από τόκους, από £360.667 το 2006 σε £655.022 το 2007. 

(ii) Συνεργασία µε τραπεζικά ιδρύµατα: Όπως αναφέρεται και στις προηγούµενες Εκθέσεις 
µου, ο Οργανισµός ανέθεσε απευθείας σε τραπεζικό ίδρυµα την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, 
όπως τήρηση τρεχούµενων λογαριασµών και  µεταφορά εµβασµάτων σε δικαιούχους.  Λόγω του 
ότι το κόστος των  υπηρεσιών που παρέχονται είναι σηµαντικό, εισηγήθηκα όπως εξεταστούν 
τρόποι εξασφάλισης καλύτερων όρων, µε τη συµµετοχή και άλλων τραπεζικών ιδρυµάτων.   Ο 
Οργανισµός έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τη διαδικασία ετοιµασίας εγγράφων σχετικού 
διαγωνισµού και αναµένεται να προβεί σύντοµα στην προκήρυξη του διαγωνισµού µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού θα γίνει εντός του 2008. 

Προϋπολογισµός Ταµείου Λειτουργίας.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 48(1), 48(2), 48(3) και 48(7) του 
Νόµου, ο ΟΑΠ καταρτίζει ετήσιο Προϋπολογισµό που αφορά στο Ταµείο Λειτουργίας, ο οποίος 
υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
υποβάλλεται για το σκοπό αυτό από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συµβούλιο µέχρι την 1η Ιουλίου 
του προηγούµενου έτους που αφορά και κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 
µέχρι της 30ης Σεπτεµβρίου του έτους αυτού. Σε περίπτωση µη έγκαιρης ψήφισης του 
Προϋπολογισµού του, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρµογή των περί δωδεκατηµορίων 
διατάξεων του Συντάγµατος για τον κρατικό Προϋπολογισµό, χωρίς όµως το χρονικό περιορισµό 
των  δύο µηνών. 
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Αναφορικά µε το Ταµείο Πληρωµών δεν απαιτείται η κατάρτιση Προϋπολογισµού.   

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού:  Ο αρχικός Προϋπολογισµός του Ταµείου Λειτουργίας του 
Οργανισµού για το έτος 2007 στάληκε στο Υπουργείο Οικονοµικών την 1.8.2006, µε προτεινόµενες 
δαπάνες ύψους £8,2 εκ.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, µε επιστολή του ηµερ. 25.9.2006, 
ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι ο προτεινόµενος Προϋπολογισµός θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, 
ώστε το σύνολο των δαπανών να περιοριστεί στα £7,2 εκ.  Ο αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός 
υποβλήθηκε, αφού εξασφαλίστηκε προηγουµένως, στις 29.11.2006, η συναίνεση του Τµήµατος 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων, στο Υπουργείο 
Οικονοµικών στις 15.12.2006, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 10.1.2007, και αφού 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις  28.2.2007. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν ήταν 
£7.276.600. 

Οι δαπάνες της περιόδου 1.1.2007 µέχρι 28.2.2007 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
µε  τη ψήφιση δωδεκατηµορίων. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού: 

i. Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού για το έτος 2007 
παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε 8 άρθρα συνολικού ύψους £153.578, οι οποίες καλύφθηκαν, 
κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, από εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του Προϋπολογισµού 
καθώς και από τη µεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 
Αποθεµατικό», σύµφωνα µε την εξουσία που παρέχεται στον Επίτροπο από το άρθρο 4 του 
περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Πληρωµών Νόµου του 2007 (Ν.11(ΙΙ)/2007).  Με βάση 
τις πρόνοιες του εδαφίου 3 του πιο πάνω άρθρου του Νόµου, κατατέθηκε στις 5.3.2008 σχετική 
έκθεση για ενηµέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

ii. Ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισµού.  Από το συνολικό ποσό των £7.276.600, που 
προϋπολογίστηκε για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισµού, δαπανήθηκε ποσό 
ύψους £5.311.691, δηλαδή το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισµού ανήλθε στο 73%.   

Σε σχετική αναφορά µου ότι ο ετήσιος Προϋπολογισµός θα πρέπει να καταρτίζεται µε βάση τη 
δυνατότητα εκτέλεσής του ώστε το ποσοστό υλοποίησης να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερο, ο 
Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο Προϋπολογισµός καταρτίζεται βάσει των αναγκών του 
Οργανισµού και της δυνατότητας εκτέλεσής του αλλά παρουσιάζονται παράγοντες εκτός της 
δυνατότητας ελέγχου του Οργανισµού, οι οποίοι επηρεάζουν αναπόφευκτα το βαθµό υλοποίησής 
του. 

Προσωπικό. 

(α) Στελέχωση Οργανισµού.  Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό του Οργανισµού 
για το 2007, οι προβλεπόµενες µόνιµες οργανικές θέσεις ήταν 106 (91 το 2006)  από τις οποίες, 
κατά την 31.12.2007, είχαν πληρωθεί 81 (78 το 2006), ενώ 25 παρέµειναν κενές, τη µία εκ των 
οποίων κατέχει άτοµο που προσλήφθηκε µε σύµβαση.  Επισήµανα ότι η υπό αναφορά σύµβαση 
εκπνέει εντός του έτους και, λόγω της σηµαντικότητας της θέσης στην οποία αφορά, εισηγήθηκα 
όπως γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη και πλήρωσή της.  Ο 
Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός αναµένεται να προκηρύξει τη θέση εντός του 2008. 

Στις 31.12.2007 υπηρετούσαν επίσης στον Οργανισµό 151 έκτακτοι υπάλληλοι (152 το 2006) και 5 
ωροµίσθιοι (4 το 2006).  Όπως προκύπτει, ο Οργανισµός συνεχίζει να εργοδοτεί µεγάλο αριθµό 
έκτακτων υπαλλήλων σε σχέση µε το µόνιµο προσωπικό που απασχολεί. 

(β) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, 
υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές των αξιωµατούχων και του µόνιµου και έκτακτου προσωπικού 
του Οργανισµού στις 31.12.2007 ανήλθαν σε £3.287.461, σε σύγκριση µε £2.959.864 για το 2006.  
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(γ) Κανονισµοί που διέπουν τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού,  τον τρόπο 
λειτουργίας του Συµβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και τις διατάξεις και διαδικασίες µε βάση 
τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του προσωπικού του ΟΑΠ.  Μέχρι 
σήµερα δεν έχουν θεσπιστεί οι προβλεπόµενοι από το Νόµο Κανονισµοί που να ρυθµίζουν και 
προβλέπουν τους όρους διορισµού και υπηρεσίας του προσωπικού, ούτε Κανονισµοί που να 
καθορίζουν  τις διατάξεις  και διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού  και τον 
τρόπο λειτουργίας του Συµβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου, καθώς και τις διατάξεις και διαδικασίες 
µε βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του προσωπικού του ΟΑΠ. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω Κανονισµοί ετοιµάστηκαν και αποστάληκαν στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για προώθησή τους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

(δ) Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα προσωπικού.  Όπως αναφέρεται και στις Εκθέσεις  µου για 
τα προηγούµενα έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 (3)(β) του Νόµου, τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης 
των µελών του προσωπικού του ΟΑΠ διέπονται, τηρουµένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε 
ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόµων του 1997 έως 2005. 

Όπως πληροφορήθηκα ο Οργανισµός προωθεί τροποποίηση του Νόµου του ώστε να επιτρέπεται 
η ρύθµιση των θεµάτων σύνταξης και ωφεληµάτων αφυπηρέτησης µε Κανονισµούς, και σχετικό 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, για προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Επισήµανα ότι παρόλο που έχουν παρέλθει πέραν των πέντε χρόνων από την ηµεροµηνία 
ίδρυσης του Οργανισµού, εξακολουθεί να µη γίνεται καµία αναγνώριση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του σε σχέση µε τις υποχρεώσεις αναφορικά µε τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του 
προσωπικού και εισηγήθηκα όπως, ανεξάρτητα από το θέµα έκδοσης σχετικών Κανονισµών, ο 
Οργανισµός προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για διενέργεια αναλογιστικής µελέτης ώστε να 
αναγνωριστεί η σχετική αναλογιστική υποχρέωση και  να καθοριστεί το ποσοστό µηνιαίας 
συνεισφοράς για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι ο διαγωνισµός  για τη διενέργεια της αναλογιστικής µελέτης 
προκηρύχθηκε, αλλά οι προσφορές που λήφθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους των εγγράφων του 
διαγωνισµού και ο Οργανισµός θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού. 

(ε) Ταµείο Προνοίας.  Όπως διαπιστώθηκε, δεν λειτουργεί Ταµείο Προνοίας για το ωροµίσθιο 
προσωπικό του Οργανισµού, όµοιο µε τα Ταµεία που ισχύουν για τους ωροµίσθιους που 
εργοδοτούνται στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και άλλα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι, στα πλαίσια ετοιµασίας Νοµοσχεδίου για τροποποίηση του 
Νόµου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισµού, έχει ενσωµατωθεί πρόνοια η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα λειτουργίας Ταµείου Προνοίας µε Κανονισµούς.  

Προσωπικό ανάδοχων Οργανισµών.  Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΑΠ, οι ανάδοχοι Οργανισµοί 
απασχολούσαν την 31.12.2007 συνολικά 116 άτοµα για διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων που 
τους εκχωρήθηκαν από τον ΟΑΠ, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το Κράτος, µέσω των 
Κονδυλίων του Προϋπολογισµού των αναδόχων. 

Πληρωµές σε δικαιούχους. Κατά τη διάρκεια του 2007 διενεργήθηκαν πληρωµές ύψους 
£93.752.075 (2006 - £69.012.140), οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν κατά £58.291.402 ή ποσοστό 
62% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (2006 - £41.855.575 ή ποσοστό 61%) και κατά £35.460.673 ή 
ποσοστό 38% (2006 - £27.156.565 ή ποσοστό 39%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού, το σύνολο των πληρωµών σε 
δικαιούχους κατά το 2007 ανήλθε σε £90.683.984 αφού, µε βάση τις λογιστικές αρχές που 
χρησιµοποιεί ο Οργανισµός, αυτές αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το έτος 
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όπου εγκρίνονται οι πληρωµές, το οποίο δεν συµπίπτει πάντα µε το έτος πληρωµής τους. 

Λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους.  Κατά την υπό εξέταση περίοδο διενεργήθηκαν, λόγω 
λανθασµένων υπολογισµών, για διάφορα σχέδια, λανθασµένες πληρωµές σε δικαιούχους, οι 
σηµαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά πιο κάτω:  

(α) Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 - Μέτρο 2.1. Λόγω ανθρώπινου λάθους σε 
σχέση µε το µηχανογραφικό σύστηµα, διενεργήθηκαν υπερπληρωµές, συνολικού ύψους €311.645, 
σε 187 δικαιούχους του  πιο πάνω µέτρου που αφορούσαν στο έτος 2007. Ο Επίτροπος µε 
πληροφόρησε ότι έχει ανακτηθεί το ποσό των €280.302 ή ποσοστό 90% και το υπόλοιπο 10% 
αναµένεται να εισπραχθεί µέχρι το τέλος του 2008. 

(β) Μέτρο 2.3.1 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006  - ∆ιατήρηση της φυσικής αξίας 
του γεωργικού περιβάλλοντος και του παραδοσιακού τοπίου µε έµφαση στις 
αποστερηµένες περιοχές.  Στα πλαίσια των πληρωµών αιτήσεων του πιο πάνω µέτρου για το  
2006, προωθήθηκαν, από λάθος, για επαναληπτική πληρωµή, 810 αιτήσεις για τις οποίες δεν 
είχαν προηγηθεί οι διοικητικοί έλεγχοι και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των 
επιτόπιων ελέγχων, από τις οποίες, όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, προέκυψε 
υπερπληρωµή που ανέρχεται περίπου στις €72.500 για την ανάκτηση της οποίας έχουν ήδη 
τροχοδροµηθεί οι σχετικές διαδικασίες. 

Παρόλο που τα περισσότερα από τα υπό αναφορά ποσά δεν θεωρούνται σηµαντικά και αρκετά 
από αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τους δικαιούχους, οι πιο πάνω περιπτώσεις αποτελούν, κατά 
την άποψή µου, ενδείξεις αδυναµιών του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, αφού τα πιο πάνω 
λάθη δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν πριν τη διενέργεια των σχετικών πληρωµών και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να απασχολήσουν τον Οργανισµό. 

Μητρώο παρατυπιών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 6 (1) του Κανονισµού 1848/2006 σχετικά µε τις 
παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήµατος πληροφόρησης στον τοµέα αυτό, τα κράτη 
µέλη, αν το ζητήσει η Επιτροπή,  διαβιβάζουν πληροφορίες,  οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 3 
και 5 του Κανονισµού, που σχετίζονται µε παρατυπίες που αφορούν ποσά κατώτερα των €10.000.  
Παρόλο που κάποια στοιχεία (π.χ. αποκλίσεις εκτάσεων) εξάγονται από το σύστηµα 
µηχανογράφησης όταν παραστεί ανάγκη, στην ΄Εκθεσή µου για τον έλεγχο του προηγούµενου 
έτους εισηγήθηκα, για την εύρυθµη λειτουργία της διαδικασίας αυτής, την τήρηση σχετικού 
µητρώου παρατυπιών. 

Κατά τη διάρκεια του έτους η διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών προς την Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης έχει αναθεωρηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις 
παρατυπιών κάτω των €10.000, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί εσωτερικές διαδικασίες από 
κάθε τµήµα/υπηρεσία/ανάδοχο του Οργανισµού  που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τη διαδικασία 
έγκρισης πληρωµών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι πρόνοιες του σχετικού Κανονισµού για 
εντοπισµό παρατυπιών ανεξαρτήτως του εµπλεκόµενου ποσού. 

Παρά το γεγονός ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στον καθορισµό διαδικασιών σε σχέση µε 
τις παρατυπίες, εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά στην 
εφαρµογή τους.  Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι, αναφορικά µε τα τρίµηνα που έληξαν στις 30 
Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου 2007, οι καθορισµένες κοινοποιήσεις από το Τµήµα Έγκρισης 
Πληρωµών προς την Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί 
οποιεσδήποτε παρατυπίες οποιουδήποτε ποσού στα πλαίσια των εργασιών του Τµήµατος, 
ωστόσο οι περισσότερες αποκλίσεις που παρατηρούνται κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων 
στα πλαίσια του Σχεδίου  Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, αποτελούν παρατυπίες κατά τον ορισµό 
του Κανονισµού 1848/2006.   

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι, λόγω του τεράστιου όγκου εργασίας που απαιτείται για το 
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χειρισµό των περιπτώσεων αυτών, µελετάται η ανάπτυξη µηχανογραφικής εφαρµογής. 

Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

(α) Εκταµίευση Κοινοτικών Κονδυλίων σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων.  
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ποσά, κατά έτος, της διαθέσιµης 
χρηµατοδότησης του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα συνολικά ποσά που πληρώθηκαν 
σε δικαιούχους: 

 
 

Έτος 

  
Συνολική 

Χρηµατοδότηση 

  
Συνολικές 
Πληρωµές 

 
Ποσό που δεν 
εκταµιεύθηκε 

Ποσοστό που 
δεν 

εκταµιεύθηκε 

  €  € € % 
2004 9.960.000 7.986.967 1.973.033 19,8 
2005 14.274.000 13.354.972 919.028 6,4 
2006 17.236.000 16.575.025 660.975 3,8 
2007 19.439.000 19.365.900 73.100 0,4 

 60.909.000 57.282.864 3.626.136 6 

Όπως προκύπτει,  συνολικό ποσό ύψους €3,6 εκ. από τα διαθέσιµα Κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα έτη 2004 -2007, σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων, δεν εκταµιεύθηκε. 

(β) Εκπρόθεσµη διενέργεια πληρωµών εκταρικών επιδοτήσεων.  Σύµφωνα µε το άρθρο 
28(2) του Κανονισµού 1782/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληρωµές που 
αφορούν  άµεσες  ενισχύσεις  διενεργούνται  µία  φορά  ετησίως,  κατά  την  περίοδο  από  την 1 
∆εκεµβρίου µέχρι τις 30 Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.  Επιπρόσθετα, το άρθρο 4(2) 
του Κανονισµού 296/96 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρει ότι κάθε δαπάνη 
που καταβάλλεται εκτός των καθορισµένων όρων ή προθεσµιών θα αποτελεί αντικείµενο 
µειωµένης χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες. 

Παρατήρησα ότι, στα πλαίσια του σχεδίου ενιαίας εκταρικής επιδότησης για το 2006,  ο 
Οργανισµός κατέβαλε πληρωµές σε δικαιούχους κατά την περίοδο από 1.7.2007 µέχρι 31.12.2007 
ύψους €600.511.  Με βάση τις πρόνοιες των προαναφερθέντων Κανονισµών, µέρος των πιο πάνω 
πληρωµών ενδεχοµένως να εξαιρεθούν από Κοινοτική Χρηµατοδότηση. 

(γ) Εξαίρεση ποσών από Κοινοτική Χρηµατοδότηση.  Η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε επιστολή της ηµερ. 24.9.2007, ενηµέρωσε τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι, κατά την άποψή της, η εφαρµογή του 
καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης για το έτος 2004 δεν ήταν συµβατή µε τους 
κοινοτικούς κανόνες και πρότεινε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξαίρεση ποσού ύψους 
£463.820,31 (περίπου €792.484) από την Κοινοτική Χρηµατοδότηση.  Η άποψη της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας βασίστηκε κυρίως στις αδυναµίες που παρατηρήθηκαν αναφορικά µε την 
καθυστέρηση στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων κατά το υπό αναφορά έτος, τα µεγάλα ποσοστά 
αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν και στη µη αύξηση του αριθµού των επιτόπιων ελέγχων µε βάση 
τα αποτελέσµατα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που είχαν διενεργηθεί.  Τα πιο πάνω 
κρίθηκαν ότι δηµιούργησαν κίνδυνο για το   Ε.Γ.Τ.Ε. και ως εκ τούτου προτάθηκε η επιβολή κατ’ 
αποκοπής διόρθωσης ύψους 10% επί του συνόλου της Κοινοτικής Χρηµατοδότησης.  Ο 
Οργανισµός δεν αποδέχθηκε τους λόγους επιβολής της πιο πάνω διόρθωσης και προσέφυγε στο 
Όργανο Συµβιβασµού, χωρίς όµως να γίνει κατορθωτή η επίτευξη συµφωνίας.  Η  Επιτροπή, µε 
επιστολή της ηµερ. 2.6.2008 αναφέρει ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας εµµένει στη θέση της για 
εξαίρεση από την Κοινοτική Χρηµατοδότηση ποσού ύψους €756.946. 

Παρόµοια εξέταση διενεργείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας σε σχέση µε το έτος 2005.  
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Ενόψει του γεγονότος ότι το πρόβληµα του µεγάλου ποσοστού αποκλίσεων παρατηρήθηκε στους 
επιτόπιους ελέγχους, τόσο του 2005 όσο και του 2006, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα υποβολής 
παρόµοιας µε την πιο πάνω εισήγησης για επιβολή διορθώσεων στη χρηµατοδότηση που αφορά 
σε αυτά τα χρόνια. 

Επισήµανα ότι, σε σχέση µε το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του 2004, η Επιτροπή εξαίρεσε 
ήδη από την Κοινοτική Χρηµατοδότηση ποσό ύψους €417.502, σε σχέση µε την καταβολή 
εκπρόθεσµων πληρωµών.  Με βάση τα πιο πάνω, πέραν του ποσού των €1.973.033 της 
διαθέσιµης Κοινοτικής χρηµατοδότησης για το υπό αναφορά έτος που δεν έγινε κατορθωτό να 
εκταµιευθεί, έχει εξαιρεθεί από την Κοινοτική Χρηµατοδότηση συνολικό ποσό €1.174.448 ή 
ποσοστό περίπου 14,7% του συνολικού ποσού των €7.986.967 που τελικά υποβλήθηκε για 
εκταµίευση. 

(δ) Καταβολή ενίσχυσης σε περισσότερες της µίας δόσεις.  Σε επιστολή της ηµεροµηνίας 
4.3.2008, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας, ανταποκρινόµενη σε αίτηµα του Οργανισµού για 
διευκρίνιση των προνοιών της κοινοτικής νοµοθεσίας, επισήµανε ότι το άρθρο 28(2) του 
Κανονισµού 1782/2003 αναφορικά µε την καταβολή ενισχύσεων δεν περιέχει πρόνοια για 
καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους µε περισσότερες της µιας δόσεις.  Παρατήρησα ότι, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε περισσότερες από µία δόσεις, 
πρακτική που, βάσει των πιο πάνω, ενδεχοµένως να µη συνάδει µε τις πρόνοιες της κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε συµπληρωµατικές 
πληρωµές να καταβάλλονται µόνο µέσω της διαδικασίας των αιτηµάτων επανεξέτασης. 

(ε) Μετρήσεις Κλασικών Επιτόπιων Ελέγχων.  Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται 
διαφορές στις µετρήσεις εκτάσεων µε τη µέθοδο του κλασικού επιτόπιου ελέγχου από χρόνο σε 
χρόνο οι οποίες, όπως µας αναφέρθηκε, οφείλονται τόσο σε τεχνικούς παράγοντες, όπως το 
βαθµό ακρίβειας του τεχνικού εξοπλισµού GPS, οι οποίοι αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό µε 
την εισαγωγή βαθµού ανοχής στο µηχανογραφικό σύστηµα, όσο και σε διαφορές στην ερµηνεία, 
από τους ελεγκτές, σε σχέση µε τη συµπερίληψη ή µη ορισµένων χαρακτηριστικών φυσικού τοπίου 
στην επιλέξιµη έκταση.  Για περιορισµό των πιο πάνω περιπτώσεων εισηγήθηκα όπως ο 
Οργανισµός προβεί στην καταγραφή λεπτοµερών οδηγιών προς τους ελεγκτές του ως προς το 
χειρισµό τέτοιων περιπτώσεων. 

Επισήµανα ότι το θέµα µη υιοθέτησης οµοιόµορφης πολιτικής, από τους ελεγκτές του Οργανισµού, 
όσον αφορά στη συµπερίληψη ορισµένων χαρακτηριστικών φυσικού τοπίου στην επιλέξιµη έκταση 
αναφέρεται και σε σχετική έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε σχέση µε έλεγχο που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2007. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι έγινε επαναδιατύπωση των σχετικών θεµάτων στο Εγχειρίδιο 
Εφαρµογής Επιτόπιων Ελέγχων του 2008 και υπήρξε αυξηµένη εκπαίδευση των ελεγκτών.  
Επίσης τέθηκε σε εφαρµογή νέο σύστηµα ποιοτικών ελέγχων των µετρήσεων των ελεγκτών µε 
συγκεκριµένους στόχους όσον αφορά στον αριθµό των δευτεροβάθµιων ελέγχων που θα γίνουν 
στο χωράφι αλλά και τριτοβάθµιων ελέγχων που θα γίνουν από το γραφείο.  

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1782/2003 του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος µέλος οφείλει να θεσπίσει ένα Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) το οποίο θα αποσκοπεί κυρίως στην αποτελεσµατική 
επεξεργασία των αιτήσεων ενίσχυσης και των ελέγχων των πληρωµών.  Σύµφωνα µε το άρθρο 18 
του ίδιου Κανονισµού, το  ΟΣ∆Ε περιλαµβάνει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου καταγράφονται 
τα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι αιτήσεις ενίσχυσης, σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων, ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισµού των εκτάσεων που δηλώθηκαν για ενίσχυση, σύστηµα 
προσδιορισµού και καταγραφής των δικαιωµάτων ενίσχυσης, αιτήσεις παροχής ενίσχυσης, 
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ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου για τους διοικητικούς ελέγχους και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. 

Σε σχέση µε το πιο πάνω Σύστηµα παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Ορθότητα ηλεκτρονικής βάσης Συστήµατος Αναγνώρισης και Καταγραφής 
Αγροτεµαχίων.  Όπως επισήµανα και στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος, η βάση 
δεδοµένων του Συστήµατος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αγροτεµαχίων του Οργανισµού, στην 
οποία καταγράφεται η µέγιστη επιλέξιµη έκταση του κάθε τεµαχίου, βασίστηκε αρχικά στην 
κτηµατολογική βάση, η οποία όµως δεν αναπροσαρµόστηκε µε την αφαίρεση µη καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων από τα εν λόγω τεµάχια (π.χ. βουνών, δρόµων, υποστατικών) ενώ, όπως διαπιστώνεται 
από τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων, σε αρκετές περιπτώσεις η κτηµατολογική βάση 
παρουσιάζει λάθη.  Ως αποτέλεσµα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους παρατηρούνται µεγάλες 
αποκλίσεις µεταξύ των δηλωθεισών και των επιλέξιµων εκτάσεων, ενώ οι δικαιούχοι ενδεχοµένως 
να επιδοτούνται για εκτάσεις µεγαλύτερες από τις δικαιούµενες. 

Για επίλυση των πιο πάνω προβληµάτων, ο Οργανισµός συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2007 τη 
διαδικασία υπολογισµού και καταγραφής της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης κάθε τεµαχίου για το 
οποίο υποβλήθηκε αίτηση για ενίσχυση στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης 
του 2007 η οποία, όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, ολοκληρώθηκε εντός του 2008. 

Ο Οργανισµός συνεχίζει επίσης την ανταλλαγή δεδοµένων µε το Κτηµατολόγιο µε σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση της πιο πάνω βάσης δεδοµένων, ενώ υπέγραψε σύµβαση, στις 14.3.2008, για 
ανανέωση των υφιστάµενων δορυφορικών εικόνων του 2003, οι οποίες σύµφωνα µε τους 
Κοινοτικούς Κανονισµούς, πρέπει να ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια.  Οι καινούργιες 
δορυφορικές εικόνες αναµένεται να συντείνουν στον ακριβή καθορισµό της µέγιστης επιλέξιµης 
έκτασης των τεµαχίων.  Οι µέγιστες επιλέξιµες εκτάσεις που υπολογίζονται κοινοποιούνται µε 
επιστολή στους δικαιούχους, στις οποίες διευκρινίζεται ότι οι αιτητές οφείλουν να µειώσουν 
ανάλογα την αιτούµενη προς επιδότηση έκταση σε περίπτωση που έχουν προβεί σε µείωση των 
χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων.  Η πιο πάνω διευκρίνιση αναφέρεται επίσης στο 
ενηµερωτικό έντυπο που συνοδεύει την προεκτυπωµένη αίτηση που αποστέλλεται στους 
δικαιούχους. 

(β) ∆ηµιουργία λογισµικού και εξασφάλιση υλισµικού για τη λειτουργία του ΟΣ∆Ε.  Όπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η εκτέλεση του πιο πάνω έργου, συνολικού κόστους 
€1.094.616, η οποία συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν 
ολοκληρώθηκε, αφού µετά από έλεγχο που έγινε από τον υπεύθυνο του έργου, µε σκοπό την 
έκδοση πιστοποιητικού τελικής παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι µέρος του λογισµικού συστήµατος 
παρουσίαζε σηµαντικές αδυναµίες, οι οποίες το καθιστούσαν µη αποδεκτό, τις οποίες ο εργολάβος 
δεν µπόρεσε να επιλύσει.  Το Τµήµα Γεωργίας, ως ∆ιαχειριστική Αρχή του έργου, προχώρησε 
στον τερµατισµό του συµβολαίου στις 4.5.2006 και στην ταυτόχρονη κατάσχεση των εγγυήσεων 
πιστής εκτέλεσης και προκαταβολής, συνολικού ύψους €217.509, ενώ η ζηµιά που υπέστη το 
∆ηµόσιο λόγω του τερµατισµού του συµβολαίου, υπολογίστηκε σε €194.555. Λόγω 
χρηµατοδότησης του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο υπόκειται στον έλεγχο των αρµοδίων 
αρχών της και ενόψει της µη ολοκλήρωσής του, υπάρχει ενδεχόµενο να προκύψουν οικονοµικές 
συνέπειες, µη αποκλειόµενης και της επιστροφής µέρους ή ολόκληρης της χρηµατοδότησης που 
λήφθηκε.  

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, στα πλαίσια της εκτέλεσης του πιο πάνω 
έργου έχει παραδοθεί στον Οργανισµό υλισµικό αξίας περίπου €592.000, η αξία του οποίου 
καταβλήθηκε στον εργολάβο του έργου από το Τµήµα Γεωργίας. Παρόλο που ο υπό αναφορά 
εξοπλισµός χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό, δεν εµφανίζεται στα πάγια στοιχεία ενεργητικού 
όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές του καταστάσεις, αφού δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
συµφωνία µεταξύ του Τµήµατος Γεωργίας, το οποίο πλήρωσε τον εξοπλισµό, και του Οργανισµού, 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 778

που τον χρησιµοποιεί. 

(γ) Εκτάσεις µε φυλλοβόλα που τυγχάνουν επιδότησης.  Παρόλο που, στα πλαίσια ειδικού 
Σχεδίου, ο Οργανισµός επιδότησε την εκρίζωση πέραν των περίπου  2 100 δεκαρίων µε 
φυλλοβόλα δέντρα, γεγονός που αναµενόταν να συντείνει στη µείωση των επιδοτούµενων 
εκτάσεων µε φυλλοβόλα, από την ανάλυση στοιχείων του Οργανισµού προκύπτει ότι οι εκτάσεις µε 
φυλλοβόλα που επιδοτούνται στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικής Επιδότησης παρουσιάζουν 
αύξηση.  Θεωρώ ότι το θέµα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον Οργανισµό και να διενεργηθούν 
πρόσθετοι διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι σε τεµάχια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν φυλλοβόλα 
δέντρα ώστε να διαπιστωθεί αν η πιο πάνω αύξηση δικαιολογείται ή όχι. 

Όπως πληροφορήθηκα από τον Επίτροπο, το θέµα ήδη παρακολουθείται από τον Οργανισµό, ενώ 
αναφέρθηκε και στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισηµαίνεται 
όµως ότι η καλλιέργεια των φυλλοβόλων δεν είναι ελεγχόµενη από το υπό αναφορά Υπουργείο 
ούτε και υπάρχει σχετικό µητρώο φυλλοβόλων δέντρων.  

(δ) Εκτάσεις µε αµπέλια που τυγχάνουν επιδότησης.  Στα πλαίσια των  Μέτρων  ΣΑΠ1α και 
1.1.2, ο Οργανισµός επιδότησε την εκρίζωση πέραν των περίπου 19 800 και 483 δεκαρίων µε 
αµπέλια, αντίστοιχα, ενώ παράλληλα επιδοτήθηκαν, βάσει σχετικού Σχεδίου για αναδιάρθρωση 
αµπελώνων, 2 019 δεκάρια.  Βάσει των πιο πάνω στοιχείων θα αναµενόταν να προκύψει µείωση 
στις εκτάσεις µε αµπέλια που τυγχάνουν επιδότησης, ενώ από την ανάλυση στοιχείων του 
Οργανισµού προκύπτει ότι οι εκτάσεις µε αµπέλια που επιδοτούνται στα πλαίσια του Σχεδίου 
Εκταρικής Επιδότησης παρουσιάζουν αύξηση.  Εισηγήθηκα όπως διενεργηθούν πρόσθετοι 
διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι σε τεµάχια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν αµπέλια ώστε να 
διαπιστωθεί αν η πιο πάνω αύξηση δικαιολογείται ή όχι. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι µελετάται η διενέργεια επιπρόσθετων ελέγχων µε τη χρήση της 
βάσης δεδοµένων του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων. 

(ε) Επιχειρησιακό Σχέδιο Βελτίωσης του ΟΣ∆Ε.  Με στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
των αδυναµιών που παρατηρούνται στη λειτουργία του ΟΣ∆Ε, εκπονήθηκε, από ειδική οµάδα που 
συστάθηκε µε οδηγίες του Επιτρόπου, µελέτη µε σκοπό την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για 
τη βελτίωση του Συστήµατος.  Στη µελέτη υποβάλλονται εισηγήσεις, τόσο για βελτίωση όσο και για 
πλήρη συµµόρφωση του Συστήµατος µε την Κοινοτική Νοµοθεσία, οι οποίες, όπως 
πληροφορήθηκα, τυγχάνουν αξιολόγησης, ενώ ήδη έχουν τροχοδροµηθεί ενέργειες για επίλυση 
κάποιων προβληµάτων  Στα πλαίσια αυτά έχει εξασφαλιστεί βοήθεια από Ολλανδούς 
εµπειρογνώµονες, βάσει του Προγράµµατος Twinning Light της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύµφωνα µε τη µελέτη επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, οι  ακόλουθες περιπτώσεις µη 
συµµόρφωσης του Συστήµατος του Οργανισµού µε την Κοινοτική Νοµοθεσία: 

(i) Τεµάχια εκµετάλλευσης.  Σύµφωνα µε το άρθρο 22(1) του Κανονισµού 1782/2003, η 
αίτηση που υποβάλλεται ετησίως από κάθε γεωργό περιλαµβάνει όλα τα τεµάχια της 
εκµετάλλευσης και όχι µόνο τα συγκεκριµένα τεµάχια για τα οποία γίνεται αίτηση ενίσχυσης.  Η 
πρόνοια αυτή δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα από τον ΟΑΠ, καθώς η αίτηση που υποβάλλεται 
περιλαµβάνει µόνο τα τεµάχια τα οποία ο γεωργός επιθυµεί να δηλώσει προς επιδότηση.  Η 
εφαρµογή της πιο πάνω πρόνοιας θα καταστεί επιτακτική εάν εφαρµοστεί και στην Κύπρο το 
Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης που εφαρµόζεται στα 15 παλαιότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η παράλειψη αυτή επισηµάνθηκε και από τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2007. 

(ii) Αναγκαίες πληροφορίες ενιαίας αίτησης.  Η ενιαία αίτηση, όπως υποβάλλεται σήµερα, 
δεν περιέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν την αναγνώριση και τη θέση των αγροτεµαχίων της 
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εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 12(1)(δ) του Κανονισµού 796/2004, αφού 
τα στοιχεία που δίνονται αφορούν στο κτηµατολογικό τεµάχιο.   

(iii) Αγροτεµάχια αναφοράς και  ποσοστό επιλέξιµης έκτασης.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
άρθρου 6 του Κανονισµού 796/2004, το κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, για τουλάχιστον το 75% 
των αγροτεµαχίων αναφοράς που αποτελούν αντικείµενο αίτησης ενίσχυσης, τουλάχιστον το 
90% της έκτασής τους είναι επιλέξιµο σύµφωνα µε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.  Το Σύστηµα 
Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων του ΟΑΠ βασίζεται στα κτηµατολογικά τεµάχια ως αγροτεµάχια 
αναφοράς, από τα οποία, µε βάση υπολογισµούς του Οργανισµού, µόνο ποσοστό 63% έχει ως 
ποσοστό επιλέξιµης έκτασης τουλάχιστον 90% της αιτούµενης έκτασης.  

(iv) Αποφυγή πολλαπλής χορήγησης ενίσχυσης για την ίδια έκταση.  Σύµφωνα µε το 
άρθρο 24(1)(α) του Κανονισµού 796/2004, στα δηλωθέντα τεµάχια θα πρέπει να διενεργούνται 
διασταυρούµενοι έλεγχοι, ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση ενίσχυσης 
για την ίδια έκταση.  Με βάση το Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων που χρησιµοποιεί ο 
Οργανισµός, το οποίο βασίζεται  στα κτηµατολογικά τεµάχια, η εφαρµογή της πιο πάνω πρόνοιας 
δεν διασφαλίζεται.  Συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις υποβολής αίτησης από περισσότερους από 
ένα αιτητές, για το ίδιο τεµάχιο, καταβάλλεται συνολική ενίσχυση προς τους αιτητές σύµφωνα µε 
τη µέγιστη επιλέξιµη έκταση που έχει καθοριστεί για ολόκληρο το τεµάχιο, χωρίς ωστόσο να 
απαιτείται ο προσδιορισµός, σε σκαρίφηµα, της έκτασης που αιτείται ο κάθε γεωργός έτσι ώστε 
να επιβεβαιώνεται ότι τα αιτούµενα τεµάχια δεν συµπίπτουν εν µέρει ή στην ολότητά τους. 

(v) Μέθοδος υπολογισµού ενίσχυσης ανά δεκάριο. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 
προσδιορισµού του ποσού ενίσχυσης στα πλαίσια της Ενιαίας Εκαταρικής Επιδότησης, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 71α του Κανονισµού 796/2004, ο υπολογισµός της ενίσχυσης ανά δεκάριο 
γίνεται µε τη διαίρεση του συνόλου του οικονοµικού φακέλου, δηλαδή του συνολικού ύψους 
χρηµατοδότησης, που έχει εγκριθεί για το κάθε κράτος µέλος, µε τη συνολική επιλέξιµη έκταση 
όπως προκύπτει µετά την αφαίρεση των µειώσεων ή  αποκλεισµών που προκύπτουν συνεπεία 
παρατυπιών, εκπρόθεσµης υποβολής αιτήσεων, παράλειψης δήλωσης αγροτεµαχίων και 
δηµοσιονοµικών ανωτάτων ορίων.   

Η µεθοδολογία που ακολουθείται από τον Οργανισµό δεν συνάδει µε τις πρόνοιες του 
Κανονισµού, αφού το ποσό ενίσχυσης ανά δεκάριο υπολογίζεται πριν την αφαίρεση των  
µειώσεων και αποκλεισµών που προκύπτουν.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια του 
µέρους της Κοινοτικής χρηµατοδότησης που αφορά στις εκτάσεις που αφαιρούνται στη συνέχεια 
από το σύνολο των αιτούµενων εκτάσεων. 

(vi) Βοσκότοποι.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1782/2003 (άρθρο 5(2)), θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι η γη που αποτελούσε µόνιµους βοσκότοπους την 1.5.2004 παραµένει ως 
µόνιµος βοσκότοπος.  Η πρόνοια αυτή µπορεί να µην εφαρµόζεται σε «δεόντως δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις», υπό τον όρο ότι λαµβάνονται µέτρα για πρόληψη τυχόν σηµαντικής µείωσης της 
συνολικής έκτασης µόνιµων βοσκοτόπων. 

Όπως µου αναφέρθηκε, η διατήρηση της αναλογίας της συνολικής έκτασης µόνιµων βοσκότοπων 
προς το σύνολο της γεωργικής γης ελέγχεται, χωρίς ωστόσο να τηρούνται οποιαδήποτε στοιχεία 
που να τεκµηριώνουν τη διενέργεια της επαλήθευσης της διατήρησης της πιο πάνω αναλογίας.   
Επίσης, η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε επιστολή της ηµερ. 
30.11.2007 προς τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σηµειώνει ότι, κατά τον 
έλεγχο που διενήργησε στις διαδικασίες πολλαπλής συµµόρφωσης τον Οκτώβριο του 2007, 
παρατηρήθηκε ότι κατά τον ετήσιο υπολογισµό της πιο πάνω αναλογίας από τον ΟΑΠ, δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων, που ενδεχοµένως να οδηγούσαν 
σε αναπροσαρµογή της.  Για σκοπούς πληρέστερου ελέγχου εισηγήθηκα όπως η διαδικασία 
υπολογισµού της αναλογίας της έκτασης µόνιµων βοσκοτόπων προς τη συνολική γεωργική 
καταγράφεται και τεκµηριώνεται κατάλληλα, και µελετηθούν τρόποι ενσωµάτωσης των 
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αποτελεσµάτων των επιτόπιων ελέγχων στον υπολογισµό της.  Όπως πληροφορήθηκα, ο 
Οργανισµός βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης σχετικού µητρώου για καταγραφή και 
παρακολούθηση των βοσκοτόπων. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την κατεγραµµένη διαδικασία που ίσχυε κατά το 2007, στους αιτητές 
οι οποίοι δήλωσαν τεµάχια ως µόνιµους βοσκότοπους αποστέλλεται εκ των υστέρων επιστολή µε 
την οποία τους ζητείται να υποβάλουν επιπρόσθετα τους κωδικούς των εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων τα οποία βόσκουν στα εν λόγω τεµάχια.  Για σκοπούς αποφυγής αχρείαστου 
διοικητικού κόστους και εξοικονόµηση χρόνου στη διεκπεραίωση των διαδικασιών, από την 
υποβολή αιτήσεων µέχρι την πληρωµή των δικαιούχων, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί τρόπος 
ενσωµάτωσης των στοιχείων των εκµεταλλεύσεων  αυτών στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι στόχος του Οργανισµού είναι η επίλυση των προβληµάτων 
που αναφέρονται πιο πάνω, και αυτό θα επιτευχθεί, µε την ολοκλήρωση του έργου 
αναδιοργάνωσης του ΟΣ∆Ε, το οποίο θα περιλαµβάνει το Σύστηµα Αναγνώρισης και 
Καταγραφής Αγροτεµαχίων, τη βάση δεδοµένων αιτητών, τους επιτόπιους ελέγχους και τα 
µηχανογραφικά συστήµατα, η οποία αναµένεται κατά το 2010. 

Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων.  Σύµφωνα µε τα κριτήρια συµµετοχής στο πιο πάνω 
σχέδιο, οι δικαιούχοι αιτητές υποχρεούνται να καταγράφουν στα µητρώα ζωικού πληθυσµού των 
µονάδων τους όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον πληθυσµό των ζώων τους (θανάτους, 
γέννες, σφαγές, µετακινήσεις), να συµπληρώνουν τα σχετικά έντυπα και να ενηµερώνουν τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις αλλαγές αυτές ώστε να ενηµερώνονται τα στοιχεία της βάσης 
δεδοµένων του  Σχεδίου καταγραφής και αναγνώρισης των ζώων  που τηρούν οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες.   Επίσης, µε βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εφαρµογής του 
µέτρου, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι σε ποσοστό 5% (10% το 2006 και το 2008). 

Η απόφαση για µείωση του ποσοστού επιτόπιων ελέγχων που θα διενεργούνταν το 2007, σε 
σχέση µε το ποσοστό του 2006, βασίστηκε και στο γεγονός ότι ο Οργανισµός αναµενόταν να 
χρησιµοποιήσει τη βάση δεδοµένων του Σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια διασταυρούµενων διοικητικών ελέγχων κατά το 2007. 
Όµως, όπως διαπιστώθηκε, τα µητρώα του ζωικού πληθυσµού αρκετών µονάδων δεν ήταν 
πάντοτε ενηµερωµένα, µε αποτέλεσµα να µην ενηµερώνονταν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις 
διακυµάνσεις του πληθυσµού κάθε µονάδας (θάνατοι, γέννες, µετακινήσεις ζώων) ενώ αρκετές 
µονάδες διατηρούν ζώα στα οποία, λόγω φυλής, δεν µπορούν να τοποθετηθούν ενώτια.  Ως 
αποτέλεσµα, η βάση δεδοµένων του Σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν ήταν ενηµερωµένη µε τα ακριβή στοιχεία.  Επίσης, όπως προέκυψε 
κατόπιν διευκρινίσεων από το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην πιο πάνω βάση δεδοµένων 
δεν περιλαµβάνονταν τα ζώα χωρίς ενώτια, για τα οποία υπήρχε ξεχωριστή βάση δεδοµένων.  
Ενόψει, αφενός, της ελλιπούς ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
και, αφετέρου, των δυσκολιών που θα προέκυπταν από τη χρήση στοιχείων από δύο βάσεις 
δεδοµένων για την εξέταση των αιτήσεων, κρίθηκε ότι τα χρονικά πλαίσια για διεξαγωγή των 
πληρωµών δεν επέτρεπαν τις πιο πάνω διευθετήσεις. Έτσι ο Οργανισµός χρησιµοποίησε και πάλι, 
για σκοπούς ελέγχου των αιτήσεων του 2007, στοιχεία της ετήσιας επισκόπησης αιγοπροβάτων τα 
οποία  υποβλήθηκαν από τους αιτητές στο Τµήµα Γεωργίας ταυτόχρονα µε την υποβολή των  
σχετικών αιτήσεων για επιδότηση. 

Η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων ανατέθηκε από τον ΟΑΠ στον ΟΚΓΒ, χωρίς όµως αυτό να 
προβλέπεται ρητά στη συµφωνία αναδοχής που υπογράφηκε από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
αλλά ούτε και στο προσχέδιο της νέας συµφωνίας αναδοχής που αναµένεται να υπογραφεί 
σύντοµα. Ο ΟΚΓΒ διενήργησε, κατά το 2007, επιτόπιους ελέγχους σε 152 κτηνοτροφικές µονάδες 
(306 το 2006) για επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιλήφθηκαν στις αιτήσεις. Κατά τη 
διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων προέκυψαν προβλήµατα κυρίως σε σχέση µε αρκετά ζώα τα 
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οποία λόγω φυλής δεν έφεραν ενώτια, καθώς και µε ζώα άγριας βοσκής τα οποία δεν µπορούσαν 
να καταµετρηθούν.  

Από τους ελέγχους αυτούς  διαπιστώθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις, αποκλίσεις µεταξύ του 
αριθµού επιλέξιµων ζώων που καταµετρήθηκαν και εκείνων που περιλήφθηκαν στην αίτηση, στις 
περισσότερες από τις οποίες εφαρµόστηκαν οι κυρώσεις µειώσεων ή και αποκλίσεων των 
επιδοτήσεων που προβλέπονται στους όρους συµµετοχής του σχεδίου.  Σε µεµονωµένες 
περιπτώσεις δεν επιβλήθηκαν οι προβλεπόµενες κυρώσεις αφού οι αποκλίσεις που 
παρατηρήθηκαν οφείλονταν κυρίως στη συµπερίληψη, στην αίτηση για επιδότηση, ζώων άγριας 
βοσκής, η καταµέτρηση των οποίων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, είναι δύσκολη.  Επισήµανα ότι το 
εγχειρίδιο κεφαλικών επιδοτήσεων αιγοπροβάτων δεν καθορίζει το χειρισµό των περιπτώσεων 
όπου περιλαµβάνονται στην αίτηση επιδότησης ζώα άγριας βοσκής. 

Ο Επίτροπος µε ενηµέρωσε ότι ετοιµάστηκε µνηµόνιο συνεργασίας του Οργανισµού µε τον ΟΚΓΒ, 
το οποίο, µεταξύ άλλων διέπει, και το θέµα της διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων, σε σχέση µε 
τις κεφαλικές επιδοτήσεις, από τον ΟΚΓΒ.  Όσον αφορά στο θέµα χειρισµού των ζώων άγριας 
βοσκής, αυτό δεν καθοριζόταν στο εγχειρίδιο εφαρµογής του µέτρου διότι προέκυψε κατά τη 
διάρκεια εφαρµογής του. 

Βαθµός υλοποίησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.  Το Σχέδιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την περίοδο 2004 – 2006, το οποίο εγκρίθηκε µε απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ηµερ. 6.7.2004, αφορά σε συνολικές δαπάνες υλοποίησης, περιλαµβανοµένων και των 
εγκεκριµένων Κρατικών ενισχύσεων, ύψους €158,3 εκ., µε ανώτατο όριο επιχορήγησης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), τα €74,8 εκ.  Σύµφωνα µε την υπό αναφορά 
απόφαση, η τελευταία ηµεροµηνία ανάληψης πληρωµών από το ΕΓΤΕ είναι η 31.12.2008. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού, µέχρι την 31.12.2007 διενεργήθηκαν, στα πλαίσια του 
Σχεδίου, πληρωµές σε δικαιούχους, συνολικού ύψους €104,3, εκ των οποίων τα €54,9 εκ. 
αφορούσαν συνεισφορά του ΕΓΤΕ και έχουν ήδη εκταµιευθεί.   Όπως προκύπτει, το ποσοστό 
εκταµίευσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στα πλαίσια του Σχεδίου ανήλθε, µέχρι τις 31.12.2007, 
στο περίπου 73%.  Κατά την περίοδο 1.1 – 26.9.2008, διενεργήθηκαν πρόσθετες συνολικές 
πληρωµές, σε δικαιούχους, ύψους €30,5 εκ, από τα οποία τα περίπου €9,8 εκ. αναµένεται να 
εκταµιευθούν από το ΕΓΤΕ, ενώ παραµένει προς εκταµίευση, µέχρι την 31.12.2008, ποσό ύψους 
€10,1 εκ. 

Με βάση το χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Σχεδίου, δηλαδή 
του Τµήµατος Γεωργίας, διαπιστώθηκε, κατά το 2007, ότι για την υλοποίηση και ικανοποίηση των 
δεσµεύσεων του Σχεδίου απαιτούνταν επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους £45,42 εκ., και βάσει 
σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 19.6.2007, την 
αύξηση του συνόλου των πιστώσεων του Σχεδίου κατά £13,06 εκ.  Παράλληλα, ενέκρινε τη 
µεταφορά, υπό τη µορφή ανειληµµένων πιστώσεων, από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013 στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006, ποσού ύψους £32,36 εκ. και την 
ενίσχυση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 µε ισόποσους εθνικούς πόρους.  
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ηµερ. 4.10.2007, ενέκρινε την µεταφορά 
επιπλέον ποσού ύψους £10 εκ., υπό τη µορφή ανειληµµένων δεσµεύσεων, από το Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 -2006 στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, το οποίο 
όµως δεν θα αντισταθµιστεί µε ισόποσους εθνικούς πόρους.  Ως αποτέλεσµα, το ποσό αυτό θα 
επιβαρύνει αποκλειστικά το Πρόγραµµα 2007-2013 και θα µειώσει τις διαθέσιµες 
συγχρηµατοδοτούµενες πιστώσεις κατά £10 εκ. 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε απόφασή της 
ηµερ, 23.11.2007, ενέκρινε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 1.1.2007 
έως 31.12.2013, µε σύνολο δαπανών εφαρµογής του, περιλαµβανοµένων των εγκεκριµένων 
κρατικών ενισχύσεων, ύψους €380,3 εκ. Η µέγιστη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
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Ταµείου  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθορίζεται στα €162,5 εκ., και η τελευταία ηµεροµηνία 
καταβολής πληρωµών ορίζεται η 31.12.2015.  Τα εγκεκριµένα ποσά µειώθηκαν κατά £10 εκ., 
όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο της Έκθεσής µου. 

Λόγω έγκρισης του Προγράµµατος σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 1.1.2007, που είναι η 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για εφαρµογή του, η 
Επιτροπή αναφέρει ότι το γεγονός αυτό δεν θα αποτρέπει την επιλεξιµότητα των δραστηριοτήτων, 
που αναλαµβάνονται από τους δικαιούχους µεταξύ της 1.1.2007 και της ηµεροµηνίας έγκρισής του, 
για χρηµατοδότηση. 

Κατά τη διάρκεια του 2007 προκηρύχθηκαν δύο µέτρα του πιο πάνω Προγράµµατος και 
διενεργήθηκαν συνολικές πληρωµές ύψους €5,7 εκ. 

Καθεστώς 1.1.1 Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006: Γενικές επενδύσεις για εκσυγχρονισµό 
των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

(α) Τήρηση φακέλων αιτήσεων. Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 
διαπιστώθηκαν ελλείψεις και αδυναµίες στον τρόπο αρχειοθέτησης των στοιχείων στους σχετικούς 
φακέλους αιτήσεων του πιο πάνω Μέτρου, που είχε ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος 
και η παρακολούθηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την παραλαβή της αίτησης µέχρι 
και τη διεκπεραίωση της πληρωµής. 

Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα στους φακέλους των αιτήσεων δεν ήταν αριθµηµένα 
και καταχωρισµένα µε χρονολογική σειρά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή/και 
αλλοίωσής τους.  

Αντιλαµβάνοµαι ότι έχουν γίνει ενέργειες ώστε τα έντυπα που περιλαµβάνονται στους φακέλους 
της δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου 1.1.1. να είναι αριθµηµένα και ορθώς και επιµελώς 
καταχωρισµένα. 

(β) Αµοιβές συµβούλων.  ‘Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, σύµφωνα µε 
τα ειδικά κριτήρια για συµµετοχή στο Μέτρο 1.1.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης επιβεβαιώνεται µε την ανάλυση των καθαρών 
γεωργικών εισροών και εκροών.  Στις πλείστες των περιπτώσεων, η ετοιµασία της ανάλυσης αυτής 
διενεργείται από συµβούλους, οι οποίοι υπογράφουν και την αίτηση συµµετοχής στο σχέδιο για 
λογαριασµό των πελατών τους και η αµοιβή των οποίων  αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για σκοπούς  
επιχορήγησης.   

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν και πάλι περιπτώσεις όπου η 
ετοιµασία των πιο πάνω αναλύσεων έγινε είτε από εταιρεία µέτοχος της οποίας είναι άτοµο 
πρώτου βαθµού συγγένειας µε υπάλληλο του Οργανισµού που έχει την αρµοδιότητα για την 
έγκριση της πληρωµής, είτε  από εταιρεία συµβούλων, µέτοχος της οποίας είναι άτοµο πρώτου 
βαθµού συγγένειας µε υπάλληλο του Τµήµατος Γεωργίας, που έχει την αρµοδιότητα για την 
έγκριση των αιτήσεων.  Επίσης, σε µία περίπτωση, ενέργησε ως σύµβουλος του αιτητή ο ιδιωτικός 
ελεγκτικός οίκος το οποίο ενεργούσε τότε ως Όργανο Πιστοποίησης του Οργανισµού και 
εισηγήθηκα όπως, για αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον, γίνουν συστάσεις προς το 
νέο Όργανο Πιστοποίησης για αποφυγή ανάληψης εργασιών συµβούλων που ενδεχοµένως να 
διακυβεύουν την ανεξαρτησία του. 

Παρατήρησα επίσης ότι οι αµοιβές των συµβούλων παρουσιάζουν σηµαντική διακύµανση, αφού, 
όπως αναφέρθηκε από τον Οργανισµό, δεν καθορίζεται ανώτατο όριο αµοιβής, όπως στην 
περίπτωση των αµοιβών συµβούλων που διεκδικούνται κάτω από το Μέτρο 1.5, και εισηγήθηκα 
όπως στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 καθοριστούν ανώτατα όρια σε όλες τις 
περιπτώσεις των αµοιβών συµβούλων.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος, όσον αφορά στις αιτήσεις του αντίστοιχου Μέτρου του 
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Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, θα καθοριστούν ανώτατα όρια επιδότησης των 
αµοιβών συµβούλων. 

(γ) Χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης για δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης. 
Σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στα καθεστώτα του Μέτρου 1.1 του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2004-2006, το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκµετάλλευση ορίστηκε στις €500.000, σε 
περιπτώσεις όµως σηµαντικών αναδιαρθρώσεων και διαφοροποιήσεων των δραστηριοτήτων της 
εκµετάλλευσης που οδηγούν στη δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης, επιτρέπεται ενίσχυση 
µέχρι το €1.000.000.  Αναφέρεται επίσης ότι για σκοπούς πρακτικής υλοποίησης του κριτηρίου, θα 
λογίζεται ότι για κάθε µια θέση εργασίας που δηµιουργείται από την επένδυση (επιπρόσθετα από 
τις θέσεις που υπήρχαν πριν από την επένδυση) θα επιτρέπεται η αύξηση του ορίου της 
επένδυσης κατά £116.900. 

Στην Έκθεσή µου για το προηγούµενο έτος παρατήρησα ότι ο πιο πάνω όρος, παρόλο που δίνει 
το δικαίωµα στον αιτητή να διεκδικήσει µέχρι και το διπλάσιο ποσό ενίσχυσης, δεν καθορίζει µε 
σαφήνεια τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρηθεί ότι δηµιουργείται πρόσθετη 
απασχόληση.  Συγκεκριµένα, δεν διευκρινίζει 

- κατά πόσο η δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης περιλαµβάνει και την εργοδότηση 
αλλοδαπών από τρίτες χώρες που εξασφαλίζουν άδεια εργασίας για τη συγκεκριµένη 
απασχόληση, 

- σε ποια χρονική στιγµή θα πρέπει να αποδειχθεί η δηµιουργία της πρόσθετης απασχόλησης 
(κατά το χρόνο λειτουργίας της επένδυσης ή µεταγενέστερα), 

- τι εννοείται µε τον όρο «δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης» αν δηλαδή απαιτείται αύξηση 
στο συνολικό αριθµό των εργοδοτουµένων της επιχείρησης ή αν απλά εννοείται το πρόσθετο 
προσωπικό που θα χρειαστεί για τη λειτουργία της συγκεκριµένης επένδυσης, έστω και αν 
συνολικά ο αριθµός των εργοδοτουµένων της επιχείρησης παραµείνει ο ίδιος ή ακόµα µειωθεί, 

- πώς αποδεικνύεται η δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης (π.χ. µε προσκόµιση 
πιστοποιητικού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και αν η αύξηση αυτή πρέπει να 
είναι µόνιµη (σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καθοριστεί µηχανισµός ελέγχου τήρησης της 
δέσµευσης αυτής). 

Από έλεγχο συγκεκριµένης αίτησης, που κρίθηκε ότι οδηγεί στη δηµιουργία πρόσθετης 
απασχόλησης, παρατηρήθηκε ότι η καταβολή της πρόσθετης επιχορήγησης αιτιολογήθηκε στη 
βάση εργοδότησης εποχιακών εργατών, που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν διευκρινίζεται αν 
ικανοποιεί τον σχετικό όρο, και των οποίων δεν διευκρινίζεται η περίοδος εργοδότησής τους.  

Επίσης, κατά τον έλεγχο του προηγούµενου έτους, διαπιστώθηκε περίπτωση όπου, βάσει 
στοιχείων που εξασφαλίστηκαν από την Υπηρεσία µου, δεν φαινόταν να τεκµηριώνεται η 
δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης, παρόλο που καταβλήθηκε στον αιτητή πρόσθετη ενίσχυση, 
κάτω από το Μέτρο 1.1.3.  Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος 
της τήρηση της δέσµευσης για δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης θα γινόταν στα πλαίσια των 
εκ των υστέρων ελέγχων, όπως καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Παρατηρήθηκε ότι, η συγκεκριµένη περίπτωση, για την οποία είχα εκφράσει τις 
επιφυλάξεις µου, δεν περιλήφθηκε στο δείγµα των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι όλες οι µονάδες που έλαβαν χορηγία στα πλαίσια του πιο πάνω 
καθεστώτος θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά για δέκα χρόνια και εφόσον, στα πλαίσια της Α΄ 
προκήρυξης του Μέτρου έλαβαν χορηγία µόνο τέσσερεις µονάδες, σίγουρα θα ελεγχθούν όλες.  Ο 
Οργανισµός εισηγήθηκε την κατάργηση της σχετικής πρόνοιας στο Νέο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία υιοθετήθηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος. 
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Καθεστώς 2.2.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006:  Ανάληψη 
Αγροπεριβαλλοντικών Υποχρεώσεων στις Πατάτες, στα Εσπεριδοειδή και στα 
Οινοποιήσιµα Αµπέλια.  Παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων 
αναφορικά µε το πιο πάνω Καθεστώς, µε αποτέλεσµα οι πληρωµές που διενεργήθηκαν κατά το 
2007 να αφορούν σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2005 και 2004.  Ενδεικτικά ανέφερα 
ότι σε ορισµένες αιτήσεις του δείγµατος που εξετάστηκε, ο κατάλογος διοικητικού ελέγχου που 
διενεργήθηκε από τα επαρχιακά γραφεία του ΟΑΠ έφερε ηµεροµηνία τουλάχιστον ένα χρόνο µετά 
την παραλαβή της σχετικής αίτησης.  Όπως µου αναφέρθηκε, η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε 
οφείλεται στην άρση αναδοχής του Καθεστώτος από το Τµήµα Γεωργίας και την απευθείας 
ανάληψή του από τον ΟΑΠ, από την 1.5.2005. 

Αρµοδιότητα αναφορικά µε τη διαχείριση του συστήµατος ποσοστώσεων αγελαδινού 
γάλακτος.  Ο  Οργανισµός, µετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας και συσκέψεις µε τον 
ΟΚΓΒ, ζήτησε  από τη Νοµική Υπηρεσία µε επιστολή του ηµερ. 27.2.2006 όπως γνωµατεύσει κατά 
πόσο υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των περί Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών Νόµων του 2003 
και των περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµων του 1999 µέχρι 2004, αναφορικά µε 
την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος.  Η Νοµική 
Υπηρεσία, µε επιστολή της ηµερ. 7.8.2006, ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι, µετά από µελέτη του 
θέµατος, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι δύο εθνικές νοµοθεσίες, ως έχουν εναρµονιστεί, δεν 
συγκρούονται µεταξύ τους.  Ο ΟΑΠ, µε επιστολή του ηµερ. 28.8.2006 εξέφρασε τη διαφωνία του 
µε την πιο πάνω γνωµάτευση, και η Νοµική Υπηρεσία, µε επιστολή της ηµερ. 30.3.2007, 
εισηγήθηκε όπως, ενόψει της προαναφερόµενης διαφωνίας, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος υποβάλει σχετικό ερώτηµα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
που έχει την απαραίτητη ειδικευµένη γνώση και την αρµοδιότητα να ελέγχει τη σωστή εφαρµογή 
του κοινοτικού δικαίου.  Η Επιτροπή, µε επιστολή της ηµερ. 5.7.2007, ενηµέρωσε τον Οργανισµό 
ότι την ευθύνη για τη διαχείριση του συστήµατος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος έχει ο 
Οργανισµός. 

Επιτόπιοι έλεγχοι.  Σύµφωνα µε το άρθρο 26 (1) του Κανονισµού 796/2004 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Οργανισµός υποχρεούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, που να 
καλύπτει τουλάχιστον το 5% του συνόλου των γεωργών που υποβάλλουν ενιαία αίτηση για 
ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει της έκτασης, µε σκοπό 
την εξακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλονται από τους 
αιτητές, της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και 
προτύπων που σχετίζονται µε την πολλαπλή συµµόρφωση.   Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
πιο πάνω Κανονισµού, αν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σηµαντικές παρατυπίες στο πλαίσιο 
συγκεκριµένου καθεστώτος ενίσχυσης ή σε µια περιφέρεια ή τµήµα της, τότε ο Οργανισµός θα 
πρέπει να αυξήσει καταλλήλως τον αριθµό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους 
αυτού καθώς και το ποσοστό των γεωργών που θα υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόµενο 
έτος. 

Λόγω του ψηλού ποσοστού των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους 
του 2006, που ανήλθε στο 71,3% ο Οργανισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού 
796/2004, αύξησε το ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2007, από 13,5% 
σε 18,6%. 

Συγκεκριµένα, µε βάση στοιχεία που τηρούνται από τον Οργανισµό, κατά το 2007 διενεργήθηκαν 
έλεγχοι σε συνολικό αριθµό 7 583 αιτήσεων (5 687 µε τη µέθοδο της τηλεπισκόπησης και 1 896 µε 
κλασικούς επιτόπιους ελέγχους) ή ποσοστό 18,6% από το σύνολο των 40 841 επιλέξιµων 
αιτήσεων για εκταρική επιδότηση που υποβλήθηκαν.  Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών 
διαπιστώθηκε ότι  σε 2 456 περιπτώσεις  ή ποσοστό 32,4%, παρουσιάστηκαν αποκλίσεις µεταξύ 
της πραγµατικής  και δηλωθείσας έκτασης. 
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Αναλυτικότερα, µε βάση τα αποτελέσµατα των πιο πάνω ελέγχων, που κοινοποιήθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 796/2004, σε 661 περιπτώσεις ή 
ποσοστό 8,7%, η έκταση που δηλώθηκε από τους δικαιούχους υπερέβαινε της πραγµατικής κατά 
ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, σε 210 περιπτώσεις ή 2,8%, η έκταση που δηλώθηκε από τους 
δικαιούχους υπερέβαινε  της πραγµατικής κατά ποσοστό µεταξύ του 30% και 50%, σε 1 204 
περιπτώσεις ή 15,9% η δηλωθείσα έκταση υπερέβαινε της πραγµατικής κατά ποσοστό που 
κυµάνθηκε από 3% µέχρι 30%, και σε 381 περιπτώσεις ή 5%, η έκταση που δηλώθηκε υπερέβαινε 
της πραγµατικής κατά ποσοστό µικρότερο του 3%. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τους ισχύοντες 
Κανονισµούς, αποκοπές έγιναν στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις πέραν του 3%. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η διαδικασία καθορισµού της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης ανά 
τεµάχιο στην οποία προέβη ο Οργανισµός µε σκοπό τη διόρθωση του Συστήµατος Αναγνώρισης 
και Καταγραφής Αγροτεµαχίων, συνέτεινε στη σηµαντική µείωση των ποσοστών αποκλίσεων που 
παρατηρούνται µεταξύ των πραγµατικών εκτάσεων και εκείνων που δηλώθηκαν.  Με την 
ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας τα ποσοστά αποκλίσεων αναµένεται να µειωθούν 
περαιτέρω. 

Εσωτερικός Έλεγχος. 

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση το άρθρο 41 του Νόµου, ο Επίτροπος 
διασφαλίζει τις διαδικασίες που τηρούνται αναφορικά µε τη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού 
ελέγχου του Οργανισµού.   Επίσης, µε βάση την παράγραφο 4Β του Παραρτήµατος Ι του 
Κανονισµού 885/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου αναφέρονται τα 
κριτήρια διαπίστευσης ενός Οργανισµού Πληρωµών, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, µεταξύ 
άλλων, εξακριβώνει κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Οργανισµό είναι 
κατάλληλες και διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς κανόνες.  Αναφέρεται επίσης ότι 
οι εξακριβώσεις αυτές µπορούν να περιοριστούν σε επιλεγµένα µέτρα και σε δείγµατα 
συναλλαγών, υπό τον όρο ότι ένα πρόγραµµα ελέγχου διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι 
σηµαντικοί τοµείς σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου για το 2007, όπως αυτό αναθεωρήθηκε το Μάρτιο και 
τον Ιούλιο του 2007, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πραγµατοποιούσε  κατά τη διάρκεια του 
έτους πέντε ελέγχους που επιλέχθηκαν µε βάση την ανάλυση κινδύνου, ένα επαναλαµβανόµενο 
ετήσιο έλεγχο και δέκα ελέγχους παρακολούθησης εισηγήσεων της Υπηρεσίας από 
προηγούµενους ελέγχους.  Παρατήρησα ότι, κυρίως λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, ολοκληρώθηκαν µόνο έξι 
έλεγχοι (από τους οποίους ο ένας µε αγορά υπηρεσιών), συµπεριλαµβανοµένων τριών ελέγχων 
παρακολούθησης εφαρµογής των εισηγήσεων της Υπηρεσίας από προηγούµενους ελέγχους.  
Κατά τη διάρκεια του 2007 διενεργήθηκαν επίσης επτά έλεγχοι νοµικής συµµόρφωσης εγχειριδίων 
εφαρµογής οι οποίοι δεν είχαν περιληφθεί στο ετήσιο πρόγραµµα αλλά προέκυψαν λόγω έκτακτων 
αναγκών του Οργανισµού και τρεις έλεγχοι βάσει του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου 2006 οι 
οποίοι µεταφέρθηκαν στο 2007. 

Από το Μάιο του 2008 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύθηκε µε ακόµη ένα λειτουργό και 
ένα λογιστικό λειτουργό, γεγονός που αναµένεται να συντείνει στην υλοποίηση του πενταετούς 
προγράµµατος ελέγχου. 

(β) Έλεγχοι µε βάση τον Κανονισµό 4045/89.  Επιπρόσθετα από τις ευθύνες που απορρέουν 
από τον Κανονισµό 885/2006, ο Επίτροπος έχει αναθέσει στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τη 
διεξαγωγή των ελέγχων που καθορίζονται από τον Κανονισµό 4045/89, και που αφορούν στην 
πραγµατικότητα και κανονικότητα των ενεργειών που αποτελούν άµεσα ή έµµεσα µέρος του 
συστήµατος χρηµατοδότησης από το ΕΓΤΕ, βάσει των εµπορικών εγγράφων των δικαιούχων.  
Αναφορικά µε τον πιο πάνω Κανονισµό είχε προγραµµατιστεί, κατά την ελεγκτική περίοδο Ιουλίου 
2007 – Ιουνίου 2008, η διενέργεια 11 ελέγχων που αφορούν σε πληρωµές που διενεργήθηκαν 
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κατά το 2006, από τους οποίους, όπως πληροφορήθηκα, έχουν µέχρι σήµερα ολοκληρωθεί οι 
τέσσερεις, ενώ διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι που προέκυψαν µετά από αίτηµα αµοιβαίας 
συνδροµής από άλλα κράτη µέλη, στα πλαίσια των προνοιών του πιο πάνω Κανονισµού.  
Σηµειώνεται ότι, µε βάση το άρθρο 4 του πιο πάνω Κανονισµού, οι υπό αναφορά έλεγχοι πρέπει 
να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30.6.2008.  

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι µε επιστολή του ηµερ. 30.7.2008, ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι το πρόγραµµα ελέγχου 2007/2008 αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.12.2008 
και ότι στόχος του Οργανισµού είναι όπως µέχρι τις 30.6.2009 ολοκληρωθεί και το πρόγραµµα 
ελέγχου 2008/2009. 

Μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  Εκκρεµεί ακόµα η εφαρµογή του µηχανογραφηµένου 
µητρώου περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση 
των στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  Αντιλαµβάνοµαι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 
συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη δηµιουργία 
του πιο πάνω µητρώου.  Εκκρεµεί επίσης η εισήγησή µου για διενέργεια φυσικής καταµέτρησης 
των στοιχείων πάγιου ενεργητικού στο τέλος κάθε χρόνου. 

Όπως µε ενηµέρωσε ο Επίτροπος, στόχος του Οργανισµού είναι η διενέργεια φυσικής 
καταµέτρησης µέχρι το τέλος του 2008, αφού πρώτα ολοκληρωθεί το µητρώο στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού. 

6.57 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Μέρος Α 

Ίδρυση.  Ο Οργανισµός ιδρύθηκε µε βάση το Άρθρο 3 του περί Γενικού Συστήµατος Υγείας 
Νόµου αρ. 89(Ι) του 2001, το οποίο τέθηκε σε ισχύ µε την Κ.∆.Π. 565/2002 στις 22.11.2002.  
Σύµφωνα µε το Νόµο, ο Οργανισµός αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου και σκοπός του 
είναι η εφαρµογή Γενικού Συστήµατος Υγείας. 

Ορισµένα άρθρα του Νόµου δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, λόγω βασικά της µη έναρξης παροχής 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε βάση το Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓΕΣΥ), του οποίου η µελέτη 
για την εφαρµογή δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίνεται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Για το 2007 ο Προϋπολογισµός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας στις 
20.06.2006, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 22.11.2006 και από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 25.1.2007. 

Αποτελέσµατα χρήσης.  Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού για τα έτη 
2007 (για τις οποίες δεν διεξήχθηκε ακόµα ο έλεγχος) και 2006, προέκυψε πλεόνασµα ύψους 
£491.581 για το 2007, σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £11.957 για το 2006. Τα έσοδα και τα έξοδα 
του Οργανισµού, όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ήταν όπως πιο κάτω: 

  2007  2006 
  £  £ 

Έσοδα  1.707.802  1.008.407
Έξοδα  1.216.221  1.020.364

Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από κυβερνητική χορηγία, η οποία 
ανήλθε σε £1.698.333 το 2007, σε σύγκριση µε £995.400 το 2006. 

Προσωπικό και ωφελήµατα.  Στις 31.12.2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 28 άτοµα (19 άτοµα το 
2006).  Οι σχετικές δαπάνες ανήλθαν σε £524.609, σε σύγκριση µε £251.146 το 2006. 
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Θέση Γενικού ∆ιευθυντή. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε απόφασή του τον Ιούνιο του 2005, 
ακύρωσε το διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
ενεργώντας, όπως αναφέρεται σε επιστολή του προς την Υπηρεσία µου,  στη βάση γνωµατεύσεων 
τόσο του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού όσο και του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
αποφάσισε να διατηρήσει το «status quo» µέχρι την εκδίκαση των εφέσεων από την ολοµέλεια του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

Ωστόσο, από µελέτη της γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα προκύπτει ότι ο Γενικός 
Εισαγγελέας δεν τοποθετείται στο θέµα της διατήρησης του «status quo», αλλά υποδεικνύει ότι η 
ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ισχύει έναντι πάντων, όπως προβλέπει το Άρθρο 
146.5. του Συντάγµατος, σηµειώνοντας µόνο ότι δεν σηµαίνει ότι η σύµβαση µεταξύ του 
Οργανισµού και του Γενικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού είναι άκυρη εξαιτίας της ακυρωτικής 
απόφασης.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι ειδικά στις περιπτώσεις νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, ως ο Οργανισµός, προέχει ο σεβασµός των αποφάσεων του 
∆ικαστηρίου, και επίσης ότι σε περίπτωση ενδεχόµενης αγωγής του Γενικού ∆ιευθυντή εναντίον 
του Οργανισµού για καταγγελία της σύµβασης, είναι το ∆ικαστήριο που τελικά θα αποφάσιζε αν η 
καταγγελία της σύµβασης, υπό το φως της ακυρωτικής απόφασης ήταν επιτρεπτή, και αν 
επιβαλλόταν η καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.   Η Υπηρεσία µου επισήµανε επίσης ότι 
στη σύµβαση θα έπρεπε να είχε γίνει ειδική πρόνοια για ακυρότητά της σε περίπτωση ακυρωτικής 
απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, έτσι που να αποφευχθούν τυχόν συνεπακόλουθες 
αποζηµιώσεις. 

Στο µεταξύ, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε απόφασή του στις αναθεωρητικές εφέσεις 82/05 και 86/05 
που λήφθηκε στις 14.1.2008, απέρριψε τις εφέσεις και εποµένως η πρωτόδικη απόφαση µε την 
οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Οργανισµού για διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή κατέστη 
τελεσίδικη. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού σε συνεδρίασή του στις 16.1.2008 επανεξέτασε το θέµα 
της πλήρωσης της θέσης Γενικού ∆ιευθυντή µε βάση το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς που 
ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης που ακυρώθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και σχετική 
νοµική γνωµάτευση και αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να προσφέρει στο Γενικό ∆ιευθυντή 
διορισµό µε πενταετές ανανεώσιµο συµβόλαιο αναδροµικά από την 1.10.2003, µε την 
προϋπόθεση ότι η απόφασή του θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Η έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου λήφθηκε µε την Απόφαση αρ. 66.827 και ηµερ. 6.2.2008.  Επίσης, σε 
συνεδρίασή του στις 13.2.2008 αποφάσισε όπως ανανεώσει το συµβόλαιο του Γενικού ∆ιευθυντή 
για περίοδο πέντε ετών από 1.10.2008. 

Λειτουργία του Οργανισµού – Τροποποίηση Νοµοθεσίας - Κανονισµοί. 

(α) Με στόχο τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΓΕΣΥ κρίθηκε απαραίτητη η 
τροποποίηση του περί Γενικού Συστήµατος Υγείας Νόµου του 2001 (Ν. 89(Ι)/2001). Τον Απρίλιο 
2007 ο Οργανισµός υπέβαλε στο Υπουργείο Υγείας τροποποιητικό νοµοσχέδιο το οποίο 
προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Νοέµβριο του 2007 για έγκριση. 

(β) Για καλύτερη εφαρµογή του Νόµου, ο Οργανισµός δύναται, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
άρθρου 64, να εκδίδει Κανονισµούς που να ρυθµίζουν ειδικά θέµατα, η υποβολή των οποίων, 
όπως πληροφορήθηκα, αναµένεται, να προωθηθεί µετά την τελική θέσπιση της νοµοθεσίας περί 
του ΓΕΣΥ, ώστε η διαµόρφωσή τους να συνάδει µε τις πρόνοιες του. 

΄Οσον αφορά στους Κανονισµούς για το προσωπικό του Οργανισµού, αυτοί έχουν ετοιµαστεί και 
προωθηθεί για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη στρατηγική εφαρµογής του Γενικού Συστήµατος Υγείας 
(ΓΕΣΥ).  Το Μάιο του 2006, ο Οργανισµός προχώρησε, µετά από διαγωνισµό, στη σύναψη 
σύµβασης παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη στρατηγική εφαρµογής του ΓΕΣΥ µε 
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συµβουλευτικό οίκο για το ποσό των €500.000. Η εργασία ξεκίνησε τον ίδιο µήνα και 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2006. 

Ετοιµασία εγγράφων προσφοράς για αγορά Συστήµατος Πληροφορικής.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού, µε απόφαση του στις 4.10.2006, ανέθεσε την ετοιµασία των 
εγγράφων προσφοράς για την αγορά Συστήµατος Πληροφορικής έναντι του συνολικού ποσού των 
€250.000 απευθείας στον ίδιο συµβουλευτικό οίκο στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη στρατηγική εφαρµογής του ΓΕΣΥ καθώς και για την 
προετοιµασία εφαρµογής του ΓΕΣΥ, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην επόµενη παράγραφο, µε 
χρήση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι η πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
λήφθηκε στη βάση πρόνοιας της σχετικής νοµοθεσίας (άρθρο 33(δ) του Νόµου Ν.12(Ι)/2006) που 
κατά την άποψή του παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάµενης σύµβασης (µέχρι 50%) 
της αξίας της σύµβασης. 

Ωστόσο η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη, ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, κανένας από 
τους λόγους που επιτρέπουν τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού, δεν 
τεκµηριώνεται µε βάση τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Προµηθειών, ΄Εργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο (Ν.12(Ι)/2006) και 
ο Οργανισµός θα έπρεπε να προχωρήσει σε δηµοσίευση προκήρυξης. 

Αναφέρεται επίσης ότι για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών δεν είχε υπογραφεί οποιοδήποτε 
συµβόλαιο (στο οποίο να περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι όροι εντολής, τα απαιτούµενα 
παραδοτέα, καθώς και η αµοιβή των συµβούλων). 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιµασία εφαρµογής του ΓΕΣΥ.  Οι Σύµβουλοι στους 
οποίους είχαν ανατεθεί οι συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη στρατηγική εφαρµογής του ΓΕΣΥ, 
συνέχισαν να παρέχουν υπηρεσίες για την προετοιµασία εφαρµογής του, χωρίς ο Οργανισµός να 
προβεί σε προκήρυξη διαγωνισµού. Για τις πιο πάνω υπηρεσίες που πρόσφεραν οι Σύµβουλοι 
κατά τους µήνες Νοέµβριο 2006 – Ιανουάριο 2007 δεν υπογράφηκε οποιαδήποτε σύµβαση (στην 
οποία να περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι όροι εντολής, τα απαιτούµενα παραδοτέα, καθώς και η 
αµοιβή τους, η οποία θα έπρεπε να καθοριζόταν ρητά), αλλά ούτε φαίνεται να είχε ανατεθεί 
γραπτώς στους Συµβούλους η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών. Για την περίοδο 20 Νοεµβρίου 
µέχρι 22 ∆εκεµβρίου 2006 καταβλήθηκαν €141.450 και για την περίοδο 8 Ιανουαρίου µέχρι 31 
Ιανουαρίου 2007 €150.000. 

Στη συνέχεια, ο Οργανισµός τον Ιανουάριο 2007 συµφώνησε µε το συµβουλευτικό οίκο για 
επέκταση της παροχής των συµβουλευτικών υπηρεσιών µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού 
για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιµασία εφαρµογής του ΓΕΣΥ, επίσης χωρίς 
προκήρυξη προσφορών, µε επιπλέον κόστος €480.000, επικαλούµενος το άρθρο 33(α)(ii) του 
Νόµου 12(I)/2006 που επιτρέπει τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων µε προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης µε ένα οικονοµικό φορέα, στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, 
καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση δύναται να 
ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα. 

Εξέφρασα την άποψη ότι δεν τεκµηριώνονται οποιοιδήποτε τεχνικοί λόγοι, ώστε να µπορεί να γίνει 
επίκληση του πιο πάνω άρθρου, για απευθείας ανάθεση των πιο πάνω υπηρεσιών µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης µόνο σε ένα οικονοµικό φορέα και συγκεκριµένα στους 
Συµβούλους, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού, αφού οι πιο πάνω υπηρεσίες µπορούσαν να 
παρασχεθούν και από άλλους συµβούλους. 

Αναφέρεται επίσης ότι ούτε και για τις πιο πάνω υπηρεσίες είχε υπογραφεί οποιοδήποτε 
συµβόλαιο. 
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Ο Οργανισµός υποστήριξε την απόφασή του για την ανάθεση παροχής επιπρόσθετων 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιµασία εφαρµογής του ΓΕΣΥ µε τον ίδιο συµβουλευτικό 
οίκο, χωρίς προκήρυξη προσφορών, αναφέροντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα υπήρχε 
απώλεια χρόνου στην προετοιµασία εφαρµογής του ΓΕΣΥ, µε κίνδυνο να µην τηρηθεί ο στόχος, 
που είχε τεθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο, για υλοποίησή του εντός του 2008 η επίτευξη του 
οποίου ωστόσο είναι, εκ των πραγµάτων, ανέφικτη.  Ο Οργανισµός µου ανέφερε επίσης ότι για τις 
αποφάσεις του για τις επιπρόσθετες συµβουλευτικές υπηρεσίες ήταν ενήµερα τα Υπουργεία Υγείας 
και Οικονοµικών. 

Η Υπηρεσία µου εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η ανάθεση, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού 
δεν ήταν επιτρεπτή εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες θα µπορούσαν να παρασχεθούν και από άλλους 
συµβούλους. 

Προσφορά για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του Εθνικού 
Συστήµατος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο και την αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων 
Νοσηλευτηρίων. 

(α) Το Μάρτιο 2007, ο Οργανισµός προέβη σε προκήρυξη διαγωνισµού για την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλισης Υγείας στην 
Κύπρο και την αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων. Η προσφορά κατακυρώθηκε από 
το Συµβούλιο του Οργανισµού στις 29.10.2007 στο µοναδικό έγκυρο προσφοροδότη, έναντι 
£7.158.310 (€12.230.700) που κατανέµετο σε £3.596.801 (€6.145.500) για το έργο εφαρµογής του 
ΓΕΣΥ από τον Οργανισµό, σε £3.140.112 (€5.365.200) για το έργο της αναδιοργάνωσης των 
∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων και £421.397 (€720.000) για υποστήριξη διάρκειας 6 µηνών, µετά την 
εφαρµογή και των δύο µερών του όλου έργου. 

Οι συµβάσεις για τα δύο µέρη του έργου υπογράφηκαν στις 12.2.2008 µε ηµερ. έναρξης τη 
15.1.2008. 

Η Υπηρεσία µου παρέθεσε τα πιο κάτω σχόλια αναφορικά µε τη λογικότητα του ποσού 
κατακύρωσης της εν λόγω προσφοράς: 

(i) Η εκτίµηση δαπάνης για τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο διαγωνισµό, όπως 
αναφερόταν στην προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, ανερχόταν σε £2,75 εκ.-£3,75 εκ. (€4,70 εκ.-€6,41 εκ.), ενώ σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του Οργανισµού ανερχόταν σε £5,0 εκ. (€8,54 εκ.), από τα  οποία £3,8 εκ.  (€6,5 
εκ.) αφορούσε  στο έργο εφαρµογής του ΓΕΣΥ, και £1,2 εκ. (€2,0 εκ.) στο έργο της 
αναδιοργάνωσης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, χωρίς να περιλαµβάνεται το κόστος της 
υποστήριξης των 6 µηνών. 

Η Υπηρεσία µου σηµείωσε σχετικά ότι, η ενέργεια του Οργανισµού να περιλάβει στην προκήρυξη 
του διαγωνισµού ως εκτιµώµενη αξία του έργου ένα ποσό κατά πολύ χαµηλότερο του ποσού που 
ο Οργανισµός είχε υπολογίσει, πιθανόν να απέτρεψε ενδιαφερόµενους προσφοροδότες από του 
να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, εφόσον κατά τη δική τους εκτίµηση, το κόστος των υπηρεσιών 
που ζητούντο υπερέβαινε κατά πολύ τη δηµοσιευθείσα εκτίµηση. Ο Οργανισµός απαντώντας σε 
σχετικές παρατηρήσεις µου µε πληροφόρησε ότι η προκήρυξη της προσφοράς µε χαµηλότερο 
κόστος από αυτό που είχε εκτιµηθεί έγινε µετά από σύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών για 
µείωση της εκτιµηµένης αξίας του έργου µε στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν χαµηλότερων 
προσφορών. Η Υπηρεσία µου συνεχίζει την εξέταση του θέµατος.  

(ii) Η τιµή της µοναδικής έγκυρης προσφοράς ήταν κατά 35% ψηλότερη της πραγµατικής 
εκτίµησης δαπάνης των £5,0 εκ. και 80% της δηµοσιευθείσας εκτίµησης, γεγονός που 
δικαιολογούσε, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, την ακύρωση του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες της νοµοθεσίας για εξωπραγµατική τιµή. Ο Οργανισµός ανέφερε ότι η εκτίµηση 
κόστους για τη διάσταση που αφορούσε στο έργο της εφαρµογής του συστήµατος υγείας 
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ανερχόταν σε €6.500.000 σε σχέση µε €6.145.000 που ήταν η τιµή του έγκυρου προσφοροδότη. 
Η διαφορά όπως ανέφερε εκτίµησης και κόστους προσφοράς προκύπτει εξ ολοκλήρου από τη 
διάσταση που αφορά στο έργο του Υπουργείου Υγείας για την αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων 
Νοσηλευτήριων για το οποίο δεν είχε ετοιµαστεί από το Υπουργείο Υγείας λεπτοµερής ανάλυση 
της εκτίµησης. Σηµειωτέον ότι το Υπουργείο Υγείας απαντώντας σε ανάλογη παρατήρηση µου 
υποστήριξε ότι η εκτίµηση της δαπάνης για το έργο που αφορούσε το Υπουργείο Υγείας 
ετοιµάστηκε από τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας. 

Ωστόσο όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Οργανισµού ο υπολογισµός της δαπάνης έτυχε της 
έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. 

(β) ΄Οσον αφορά στο συµβόλαιο που υπογράφηκε από τον Οργανισµό και τους Συµβούλους για 
το µέρος που αφορά στο έργο εφαρµογής του ΓΕΣΥ από τον Οργανισµό, η Υπηρεσία µου ανέφερε 
τα ακόλουθα: 

(i) ∆ιάρκεια συµβολαίου.  Η διάρκεια του συµβολαίου, καθώς και η ηµεροµηνία λήξης του, δεν 
διευκρινίζονται σαφώς στη συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ του Οργανισµού και των 
Συµβούλων. Ο Οργανισµός, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό του συµβολαίου και την 
καθορισµένη στην προσφορά των Συµβούλων αµοιβή τους ανά ανθρωποµήνα, υπολόγισε ότι η 
απασχόληση τους αφορά σε 49 ανθρωποµήνες. Αναφέρθηκε σχετικά ότι, εφόσον ο αριθµός των 
ανθρωποµηνών είναι καθορισµένος, η διάρκεια του συµβολαίου, θα εξαρτηθεί από τον αριθµό 
των Συµβούλων που θα απασχολούνται κάθε µήνα, και κατ’ επέκταση, από την κατανοµή των 
ανθρωποµηνών σε κάθε µήνα, η οποία πρέπει να αφορά στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

(ii) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.  Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας µου διαπιστώθηκε ότι δεν 
είχε ετοιµαστεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του συµβολαίου. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε 
στοιχεία που τηρούνται αναφορικά µε την παρουσία των Συµβούλων, από τις 15.1.2008, 
ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου, µέχρι τον Ιούλιο 2008, οι Σύµβουλοι απασχολήθηκαν για 
21 ανθρωποµήνες που αντιστοιχεί σε ποσοστό υλοποίησης του συµβολαίου 42,8%. 

Ενόψει της µη δυνατότητας ολοκλήρωσης της εφαρµογής του ΓΕΣΥ µέχρι το τέλος 2008, όπως 
είχε προγραµµατιστεί πριν τη δηµοσίευση της προσφοράς, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως για 
την υλοποίηση του υπόλοιπου µέρους της συµφωνίας για την εφαρµογή του ΓΕΣΥ ληφθεί υπόψη 
το διάστηµα της αναµενόµενης παράτασης, καθώς επίσης η πρόοδος του έργου που αφορά στην 
αναδιοργάνωση των Νοσοκοµείων, ώστε οι συµβουλευτικές υπηρεσίες από τους Συµβούλους να 
είναι πιο αποδοτικές. Ανέφερα επίσης ότι, δεδοµένου ότι τα δύο έργα είναι άµεσα συνδεδεµένα, 
θα πρέπει, µε στόχο το συντονισµό των ενεργειών, να διευθετούνται συναντήσεις µε τους 
αρµόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι συµφωνεί και ότι έχουν καθιερωθεί τακτικές συναντήσεις µε το 
Υπουργείο Υγείας και τους Συµβούλους, παρουσιάζονται/συζητούνται τα προβλήµατα/ 
καθυστερήσεις και λαµβάνονται αποφάσεις. 

Σηµειώνεται ότι, ενώ σύµφωνα µε τους όρους προσφοράς, η αναδιοργάνωση των Νοσοκοµείων 
θεωρείτο προαπαιτούµενο για την εφαρµογή του ΓΕΣΥ, ωστόσο, τόσο η προκήρυξη για τα δυο 
έργα, όσο και η υπογραφή των δύο συµβολαίων έγιναν ταυτόχρονα, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
ενδεχοµένως να υπήρχε αναγκαιότητα για καλύτερο προγραµµατισµό. Αναφέρεται επίσης ότι, 
κατά το στάδιο υπογραφής του συµβολαίου που αφορά στο έργο της εφαρµογής του ΓΕΣΥ, ενώ 
υπήρχαν ενδείξεις για καθυστερήσεις από πλευράς του Υπουργείου, και ενώ η ηµεροµηνία 
έναρξης του συµβολαίου θα µπορούσε να µετατοπιστεί, εντούτοις υπογράφηκε στις 12.2.2008, µε 
ηµεροµηνία έναρξης τη 15.1.2008, ίδια δηλαδή µε την ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου για 
την αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Νοσηλευτηρίων. 

Ο Οργανισµός µου ανέφερε ότι η ταυτόχρονη προκήρυξη των δύο έργων και η υπογραφή των 
δύο συµβολαίων αποσκοπούσε στον καλύτερο προγραµµατισµό και συντονισµό των εργασιών 
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ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της εφαρµογής του ΓΕΣΥ, ότι υπάρχει πληθώρα εργασιών 
που έπρεπε να προωθούνται ταυτόχρονα και παράλληλα από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ, 
ότι ακόµα και αν η αναδιοργάνωση των δηµόσιων νοσοκοµείων θεωρείτο προαπαιτούµενο (που 
δεν ήταν) για την εφαρµογή του ΓΕΣΥ, διαφέρουν οι προσεγγίσεις ως προς το βαθµό που θα 
έπρεπε να προωθηθεί η αναδιοργάνωση για να καθίσταται εφικτή η εφαρµογή του ΓΕΣΥ και ότι 
αν ανέµεναν την αναδιοργάνωση για να ξεκινήσουν το έργο τότε ο στόχος εφαρµογής του ΓΕΣΥ 
θα έπρεπε να µετατεθεί για πολλά χρόνια. 

(iii) Εκθέσεις προόδου του έργου.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, το έργο θα 
έπρεπε να αξιολογείται από τα συµβαλλόµενα µέρη κάθε τρεις µήνες, κάτι που δεν γίνεται. 
Επίσης οι Σύµβουλοι θα έπρεπε να ετοιµάζουν µηνιαίες εκθέσεις προόδου στις οποίες να 
αξιολογείται η πρόοδος του έργου και να αναφέρονται τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζονται 
και καθυστερήσεις. 

Για σκοπούς έγκαιρου εντοπισµού τυχόν καθυστερήσεων, ενόψει και της αδυναµίας που 
αναφέρεται και στην παράγραφο (iv) πιο κάτω, αναφορικά µε τον τρόπο επιµέτρησης των 
παραδοτέων, και τη συσχέτιση τους µε την αµοιβή των Συµβούλων, θα πρέπει να ετοιµάζονται 
λεπτοµερείς εκθέσεις προόδου του έργου. 

(iv) Πληρωµές στους Συµβούλους.  Ο τρόπος επιµέτρησης των παραδοτέων και η συσχέτιση 
τους µε την αµοιβή των Συµβούλων δεν διασαφηνίζονται ρητά στο συµβόλαιο, µε αποτέλεσµα να 
είναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί ότι οι πληρωµές στους Συµβούλους ανταποκρίνονται στις 
υπηρεσίες που έχουν προσφέρει, µε βάση την προσφορά τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι η φύση του έργου δεν επιτρέπει τη σύνδεση των 
πληρωµών των Συµβούλων µε τα παραδοτέα και ότι είναι σχεδόν αδύνατον να εκτιµηθεί 
επακριβώς ο ρυθµός υλοποίησης του έργου ώστε να µπορούν να κατανεµηθούν επακριβώς οι 
ώρες των Συµβούλων και κατ’  επέκταση να συνδεθούν µε τις αµοιβές τους. 

6.58 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Γενικά.  Για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφίστηκε ο Νόµος 122(Ι)/2003, µε βάση τον οποίο συστάθηκε η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

Στον πιο πάνω Νόµο γίνεται ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού στη ∆ηµοκρατία και, µεταξύ άλλων, 
περιέχονται πρόνοιες για: 

(α) Εγκαθίδρυση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 

(β) Τη δηµιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά µε την παραγωγή, 
µεταφορά, διανοµή και προµήθεια ηλεκτρισµού. 

(γ) Τη δηµιουργία του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. 

(δ) Εγκαθίδρυση του πλαισίου για τις διευθετήσεις µεταξύ του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς 
και του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. 

(ε) Την πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και στο σύστηµα διανοµής. 

(στ) Την εισαγωγή Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Ωφέλειας. 

(ζ) Θέµατα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή. 

Οικονοµική κατάσταση.   
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(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2007, πριν από τη φορολογία, ήταν 
£568.978, σε σύγκριση µε £431.950 το προηγούµενο έτος. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα της Αρχής για το έτος 2007 ανήλθαν σε £1.051.820, σε σύγκριση µε 
£972.099 το 2006, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση ύψους £79.721 ή 8%. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα της Αρχής ήταν £482.842, σε σύγκριση µε £540.149 το 2006, δηλαδή 
σηµειώθηκε µείωση ύψους £57.307 ή 11%. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου αρ. 
122(Ι)/2003, ο Προϋπολογισµός της ΡΑΕΚ και του Γραφείου της υποβάλλεται στο Υπουργικό 
Συµβούλιο µέχρι την 1η Ιουλίου και, αφού εγκριθεί, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του έτους που προηγείται του υπό αναφορά έτους. 

Για το έτος 2004, πρώτο έτος λειτουργίας της ΡΑΕΚ, έγινε πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για χορηγία προς τη ΡΑΕΚ ποσού ύψους 
£450.000 (Κονδύλι 140170.03149 – Πρόγραµµα Εναρµόνισης µε  το Κοινοτικό Κεκτηµένο – Άλλες 
∆απάνες).  Η εν λόγω χορηγία καταβλήθηκε στη ΡΑΕΚ και έπρεπε να επιστραφεί στην Κυβέρνηση 
όταν η ΡΑΕΚ θα εξασφάλιζε επαρκή έσοδα, όπως προνοείται στο  άρθρο 12 του πιο πάνω Νόµου.  
Το υπόλοιπο της χορηγίας ύψους £280.000 επιστράφηκε το 2007. 

Για το έτος 2007, παρόλο που ο Προϋπολογισµός υποβλήθηκε αρχικά στον Υπουργό Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 9.6.2006, µε τη µορφή που είχε υποβληθεί τα προηγούµενα έτη, 
στις 13.12.2006 υποβλήθηκε ξανά, τροποποιηµένος για να συνάδει µε το πρότυπο των Κρατικών 
Προϋπολογισµών.   Στο Υπουργικό Συµβούλιο υποβλήθηκε στις 21.2.2007 και στάληκε στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων την 1.3.2007.  Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 5.4.2007 (Νόµος 28(ΙΙ)/2007). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13(7) του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου αρ. 122(Ι)/2003, 
«σε περίπτωση µη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισµού, η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ 
λειτουργούν κατ' ανάλογη εφαρµογή των περί δωδεκατηµορίων διατάξεων του Συντάγµατος για 
τον κρατικό Προϋπολογισµό, χωρίς όµως τον χρονικό περιορισµό των δύο µηνών».  

Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007 ψηφίστηκαν σχετικά δωδεκατηµόρια. Παρόλο που κατά 
την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 4.4.2007 διενεργήθηκαν δαπάνες, δεν υποβλήθηκαν στη Βουλή για έγκριση τα 
σχετικά δωδεκατηµόρια.  

Σηµειώνεται ότι µε οδηγίες του Υπουργού Οικονοµικών έπρεπε να καταβληθούν οι µισθοί και τα 
ηµεροµίσθια του προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των οποίων οι 
Προϋπολογισµοί ψηφίστηκαν σε Νόµο από τη Βουλή στις 29.3.2007, αλλά εκκρεµούσε η δηµοσίευσή 
τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι παρά την έγκαιρη υποβολή του Προϋπολογισµού, υπήρξε 
καθυστέρηση στην έγκρισή του για την οποία δεν ευθύνεται η Αρχή. 

(β) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  Σε ορισµένα άρθρα εξόδων υπήρξε κατ’ 
αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όµως καλύπτονται είτε από 
εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου, είτε από το άρθρο «Μη προβλεπόµενες 
δαπάνες και αποθεµατικό» όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού Νόµου 
(Ν28(ΙΙ)/2007).  Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από τη Ρυθµιστική 
Αρχή.  Οι υπερβάσεις παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 
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Άρθρο/Κονδύλι 

  
Προϋπολογισµός 

Πραγµατική 
δαπάνη 

  
Υπέρβαση 

  £ £  £ 
302 Εισφορά άµυνας στους τόκους 5.100 6.044 944 
401 Αγορά εξοπλισµού γραφείου 2.000 2.214 214 
402 Αγορά µηχανογραφικού εξοπλισµού 8.000 10.260 2.260 
Επιστροφή τελών --- 1.600 1.600 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής τα µέλη της ΡΑΕΚ συνεδρίασαν και έδωσαν την 
σχετική έγκριση. 

Αγορά Υπηρεσιών Νοµικού.  Η Αρχή µετά από προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών 
Νοµικού, σύναψε συµφωνία την 1.12.2005 µε τη µοναδική ενδιαφερόµενη που υπέβαλε 
προσφορά.  Το συµβόλαιο ήταν για εννέα (9) µήνες µε δικαίωµα ανανέωσης από τη ΡΑΕΚ µε τους 
ίδιους όρους για επιπρόσθετη περίοδο µέχρι ακόµα εννέα (9) µήνες, µε κόστος £1.500 µηνιαίως.  
Πριν τη λήξη της πρώτης εννιάµηνης περιόδου η ΡΑΕΚ σε συνεδρία της (28.7.2006), ανανέωσε το 
πιο πάνω συµβόλαιο, για επιπρόσθετους δώδεκα (12) µήνες αντί εννέα.  Επίσης στις 13.8.2007, 
λίγο πριν τη λήξη της εν λόγω δωδεκάµηνης ανανέωσης, τα µέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να 
ανανεώσουν και πάλι το συµβόλαιο για επιπρόσθετους τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι τις 
30.11.2007. 

Στις 21.9.2007 η ΡΑΕΚ δηµοσίευσε εκ νέου ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας ζητώντας την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών Νοµικού, για δώδεκα 
(12) µήνες µε δικαίωµα ανανέωσης του σχετικού συµβολαίου µε τους ίδιους όρους για 
επιπρόσθετη περίοδο µέχρι δώδεκα (12) µηνών.  Λήφθηκε και πάλι µόνο µία προσφορά, από το 
ίδιο άτοµο, για το ποσό των £2.000 µηνιαίως, η οποία και έγινε αποδεκτή από τη ΡΑΕΚ. 

6.59 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων.  Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ετοιµασίας της 
Έκθεσής µου δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου οποιεσδήποτε οικονοµικές καταστάσεις (για 
τα έτη 2005, 2006 και 2007), µε αποτέλεσµα να µη διενεργηθεί ο ετήσιος έλεγχος σύµφωνα µε το 
άρθρο 35(2) του περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµου αρ. 198(Ι)/2003. 

Το συνολικό ποσό των Προϋπολογισµών για τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανερχόταν σε 
£38.176.405 (2005:  £950.000, 2006:  £4.218.275, 2007:  £33.008.130). 

Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου. 

(α) Γενικά.  Μετά την ίδρυση, µε έδρα τη Λεµεσό, του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου το 
έτος 2003, άρχισε η διαδικασία για εξεύρεση και διαµόρφωση κατάλληλων χώρων για στέγαση των 
διαφόρων Σχολών του Πανεπιστηµίου. Για το σκοπό αυτό ανατέθηκε σε Συµβούλους, µετά από 
διαγωνισµό, η µελέτη της ανακαίνισης/αναδιαρρύθµισης συγκεκριµένων κτιρίων στη Λεµεσό για 
χρήση από τις Σχολές του Πανεπιστηµίου. Παράλληλα προχώρησε και η διαδικασία εκτέλεσης των 
έργων αυτών. 

(β) Παρακολούθηση και ετοιµασία εκθέσεων προόδου.  Εισηγήθηκα όπως η Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου ετοιµάζει και αποστέλλει στην Υπηρεσία µου 
τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου για τις µελέτες και έργα που προγραµµατίζονται/εκτελούνται και στις 
οποίες να αναφέρεται η οικονοµική και φυσική πρόοδός τους, καθώς και τυχόν αλλαγές και 
απαιτήσεις που υποβλήθηκαν/εξετάστηκαν/αποφασίστηκαν.  Υπέδειξα ότι οι εκθέσεις αυτές, πέραν 
της ενηµέρωσης, θα βοηθήσουν το Πανεπιστήµιο στον καλύτερο προγραµµατισµό, οργάνωση, 
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παρακολούθηση και έλεγχο των έργων και των δαπανών τους καθώς στη συγκριτική εξέταση των 
προγραµµάτων εργασίας και των εκτιµήσεων κόστους. 

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι θα εφαρµοστούν οι 
εισηγήσεις µου. 

(γ) Τεχνοοικονοµική µελέτη για τα προτεινόµενα ακίνητα για ανάπτυξη.  Επειδή στην 
περίπτωση ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ, το κόστος απόκτησης της γης ή 
υφιστάµενων κτιρίων επηρεάζει σηµαντικά την τελική δαπάνη ανάπτυξης των έργων, υπέδειξα 
όπως, της απόφασης για την ανάπτυξη των συγκεκριµένων κτιριακών εγκαταστάσεων σε 
συγκεκριµένους χώρους, προηγείται συγκριτική τεχνοοικονοµική µελέτη όλων των δυνατών 
επιλογών, στην οποία να λαµβάνονται υπόψη τόσο το κόστος απόκτησης των ακινήτων καθώς και 
το κόστος µελέτης και κατασκευής. 

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής µε πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήµιο θα 
εφαρµόσει την εισήγησή µου. 

(δ) Ανακαίνιση/Αναδιαρρύθµιση του Παλαιού ∆ικαστηρίου Λεµεσού σε Πανεπιστηµιακή 
Βιβλιοθήκη.  Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, το ∆εκέµβριο 2007, παρατήρησα τα ακόλουθα: 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών ορίστηκε η 3.5.2007 και ολοκλήρωσης η 13.3.2008 έναντι 
ποσού συµβολαίου £808.553.  Παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στη πρόοδο των εργασιών 
η οποία δεν είχε αξιολογηθεί από τον Αρχιτέκτονα του έργου.  Το ∆εκέµβριο 2007, ο εργολάβος µε 
επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα υπέβαλε απαίτηση για παράταση χρόνου 4 µηνών, 
καταγράφοντας µια σειρά από λόγους που προκάλεσαν, όπως ισχυρίστηκε, καθυστέρηση στη 
πρόοδο των εργασιών. 

Ως σηµαντικότερη αιτία καθυστέρησης καταγραφόταν η οδηγία του Αρχιτέκτονα αρ.35, µε την 
οποία τροποποιήθηκε η µέθοδος θεµελίωσης τοίχου στο κεντρικό τµήµα του κτιρίου µε τη χρήση 
πασσάλων και για την οποία ο εργολάβος διεκδικούσε παράταση χρόνου 67 ηµερών. 
Συγκεκριµένα η πιο πάνω οδηγία προέβλεπε την αναθεώρηση της πρόνοιας του συµβολαίου για 
τοποθέτηση 3 πασσάλων βάθους 7 µ. µε την τοποθέτηση 18 µικροπασσάλων βάθους 9 µ.  
Σύµφωνα µε το Συντονιστή του έργου η πιο πάνω τροποποίηση κατέστη αναγκαία επειδή δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο χώρο της κατασκευής του τοίχου, του απαραίτητου µηχανικού 
εξοπλισµού για εκτέλεση της εργασίας. 

Το ∆εκέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του 
Πανεπιστήµιου, ζήτησα όπως µε πληροφορήσει γιατί δεν είχε ακόµα αξιολογηθεί η παρατηρούµενη 
καθυστέρηση στο έργο και πώς προτίθετο το Πανεπιστήµιο να αντιµετωπίσει το θέµα που 
προέκυψε από την οδηγία αρ. 35 του Αρχιτέκτονα. 

Το Μάρτιο 2008, ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, µε πληροφόρησε ότι το θέµα της 
καθυστέρησης εξετάστηκε από την Υπηρεσιακή Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του 
Πανεπιστηµίου η οποία αποφάσισε την παραχώρηση στον εργολάβο παράτασης χρόνου 41 
ηµερολογιακών ηµερών µε οικονοµικές αποζηµιώσεις και για τις οποίες έχει εγκριθεί 
προκαταρκτικά η πληρωµή του ποσού των €26.000. Με πληροφόρησε επίσης ότι η καθυστέρηση 
στην αξιολόγηση του χρόνου παράτασης οφειλόταν στον ιδιώτη Αρχιτέκτονα, στον οποίο 
ακολούθως στάληκε σχετική επιστολή καθορίζοντας του τα χρονικά περιθώρια που θα πρέπει να 
τηρεί για αξιολόγηση απαιτήσεων του εργολάβου καθώς και αλλαγών στο έργο. 

6.60 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΣΜ) για το 2007 έχουν 
ελεγχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 2007, µετά από γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
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∆ηµοκρατίας ηµερ. 17.9.2007, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ΣΜ είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου µε ανάµικτα καθήκοντα και εξουσίες δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  

Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΣΜ) συστάθηκε το Σεπτέµβριο του 2004 δυνάµει του 
Νόµου 122(1)/2003 (άρθρο 57).   Η συγκρότηση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
προέκυψε από την απόφαση της Κυβέρνησης για εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/92/ΕΚ  του  
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Οδηγία προνοούσε µεταξύ άλλων ότι έπρεπε να καθιερωθούν κοινοί κανόνες για την παραγωγή 
του ηλεκτρισµού, για τη λειτουργία των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής, και κάθε σύστηµα 
µεταφοράς έπρεπε να είναι αντικείµενο κεντρικής διοίκησης και ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του συστήµατος προς όφελος των παραγωγών και των 
καταναλωτών, γι’ αυτό έπρεπε να διοριστεί ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς.  Σύµφωνα µε το 
άρθρο 64 του Νόµου ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς (ΑΗΚ), θέτει στη διάθεση του ∆ΣΜ τους 
αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατοδότησης, του προσωπικού και των υποστατικών του.  Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 67 
του ίδιου Νόµου τα έσοδα του ∆ΣΜ προέρχονται από τις διατιµήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται 
από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και παραχωρούνται στον Ιδιοκτήτη του 
Συστήµατος Μεταφοράς (ΑΗΚ) για κάλυψη οποιουδήποτε µέρους ή και του συνόλου, εάν υπάρχει 
επάρκεια, των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται. 

Οικονοµική κατάσταση.  Κατά το 2007 τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ΣΜ ανήλθαν σε £2.097.854 
αντίστοιχα, σε σύγκριση µε £1.989.642 για το 2006.  Σηµειώνεται ότι στο παρόν στάδιο το 
µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του ∆ΣΜ, που αφορά κυρίως στο κόστος προσωπικού και κόστος 
χρήσης του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, καλύπτονται από την ΑΗΚ, η οποία λογιστικά χρεώνει το 
∆ΣΜ.  Ο ∆ΣΜ παρουσιάζει αντίστοιχο ποσό ως τέλη εισπρακτέα από την ΑΗΚ, που στο παρόν 
στάδιο είναι ο µόνος χρήστης του συστήµατος µεταφοράς.  Για αυτές τις συναλλαγές µεταξύ των 
δύο δεν εκδίδονται σχετικά τιµολόγια. 

Σε απάντηση του, ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι: «Εφόσον δεν έχουν εγκριθεί 
ακόµη διατιµήσεις και χρεώσεις από τη ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών 
του ∆ΣΜ χωρίς να διενεργείται είσπραξη/πληρωµή κεφαλαίου αλλά µε έµβασµα ποσών. Η ΑΗΚ 
παρέχει αποσπασµένο προσωπικό στο ∆ΣΜ και διενεργεί άλλες δαπάνες µέρος των οποίων 
χρεώνεται στο ∆ΣΜ ». 

Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 των περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµων 
του 2003 έως 2006, η Αρχή Ηλεκτρισµού, µετά από διαβουλεύσεις µε τη Ρυθµιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και το ∆ιευθυντή ∆ΣΜ, συµφωνεί τον Προϋπολογισµό για το ∆ΣΜ και 
τον υποβάλλει ως µέρος του Προϋπολογισµού της ΑΗΚ για έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο 
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Για το έτος 2007 ο Προϋπολογισµός του ∆ΣΜ εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007.  Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 30.3.2007, ως µέρος του περί 
Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου Nόµου αρ. 25(ΙΙ)/2007. 

Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007 ψηφίστηκαν σχετικά δωδεκατηµόρια. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ µου ανέφερε ότι παγοποίησε όλες τις δαπάνες που αφορούσαν στην 
περίοδο µετά την 1.3.2007 αλλά ποσό £246 το οποίο είχε εγκριθεί και δαπανηθεί πριν την 
1.3.2007 καταχωρίστηκε στο λογιστικό σύστηµα µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

Οι δύο Προϋπολογισµοί δηµοσιεύονται σε ένα Νόµο που αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισµού 
της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου Νόµος».  Το συνολικό ποσό και των δύο Προϋπολογισµών, όπως 
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αναφέρεται στο Νόµο, εγκρίνεται να χρησιµοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για τη 
χρήση του έτους που αφορά, για κάλυψη των δαπανών της Αρχής για την περίοδο αυτή. 

(β) Ελέγχων λειτουργός κονδυλίων.  Υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιος είναι ο ελέγχων 
λειτουργός για τα κονδύλια του Προϋπολογισµού του ∆ΣΜ, αφού στο τέλος του Προϋπολογισµού 
της ΑΗΚ ορίζονται ως ελέγχοντες λειτουργοί των κονδυλίων της ο Γενικός ∆ιευθυντής και ο 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών, ενώ στο τέλος του Προϋπολογισµού του ∆ΣΜ δεν γίνεται 
αναφορά σε οποιοδήποτε ελέγχοντα λειτουργό. 

Η άποψη του ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ είναι ότι σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας ηµερ. 17.9.2007, ο πλέον αρµόδιος ελέγχων λειτουργός του Προϋπολογισµού είναι ο 
∆ιευθυντής του ∆ΣΜ. Ανέφερε επίσης ότι κατόπιν υπόδειξης του Υπουργείου Εµπορίου 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού περιέλαβε πρόνοια στον Προϋπολογισµό του µε κατάλογο των 
λειτουργών υπευθύνων για την είσπραξη εσόδων και την άσκηση ελέγχου πάνω στα κονδύλια, η 
οποία όµως αφαιρέθηκε από τον Προϋπολογισµό που προωθήθηκε στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 

Σηµείωσε επίσης ότι απέστειλε σχετικές επιστολές στο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη σχετική 
νοµοθεσία ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα. 

(γ) Εκτέλεση Προϋπολογισµού. 

(i) ∆απάνες.  Ο Προϋπολογισµός προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους £2.813.725, ενώ οι 
πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των £2.098.209, µέγιστο µέρος των οποίων 
δαπανήθηκε από την ΑΗΚ, εκ µέρους του ∆ΣΜ (£1.664.225), ο οποίος και χρεώθηκε ανάλογα.  Η 
ΑΗΚ µετά την ολοκλήρωση του υπό επισκόπηση έτους, απέστειλε στο Γραφείο του ∆ΣΜ 
αναλυτική κατάσταση µε τα έξοδα του ∆ΣΜ όπως παρουσιάζονται στο λογιστικό της σύστηµα.  
Από εξέταση της κατάστασης το Γραφείο του ∆ΣΜ διαπίστωσε χρεώσεις συνολικού ύψους 
£236.002 επιπλέον των όσων συµφωνήθηκαν κατά την ετοιµασία του Προϋπολογισµού, οι 
οποίες δεν έγιναν αποδεκτές για το 2007 και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιµασία των 
λογαριασµών.  Στις 19.2.2008 ενηµερώθηκε σχετικά η ΑΗΚ. 

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής µου ανέφερε ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ΣΜ ετοιµάζεται κατόπιν 
κοινών διαβουλεύσεων µεταξύ ΑΗΚ και ∆ΣΜ και κατά την ετοιµασία του Προϋπολογισµού για το 
έτος 2007 ουδέποτε τέθηκε θέµα για τα πρόσθετα έξοδα ύψους £236.002. Ως εκ τούτου, 
πρόσθεσε, ο ∆ΣΜ δεν έχει αποδεχθεί τα έξοδα αυτά ώστε να περιληφθούν στους δικούς του 
λογαριασµούς. 

(ii) Υπερβάσεις.  Σε ορισµένα άρθρα εξόδων υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των 
προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όµως καλύπτονται είτε από εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του 
ιδίου κεφαλαίου, είτε από το άρθρο «Μη προβλεπόµενες δαπάνες και αποθεµατικό» αλλά σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού Νόµου (Ν25(ΙΙ)/2007) φαίνεται να χρειάζεται η σχετική 
έγκριση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. 

Σε απάντησή του ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι σύµφωνα µε τη θέση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ΣΜ 
δεν απαιτείται έγκριση της Αρχής Ηλεκτρισµού για κάλυψη εξόδων του ∆ΣΜ από άλλο άρθρο γιατί 
κάτι τέτοιο θα ήταν παρέµβαση στην αναγκαία ανεξαρτησία στις αποφάσεις του ∆ΣΜ. Ανέφερε 
επίσης ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόµο έδωσε έγκριση για 
χρησιµοποίηση του άρθρου 5.602 «Απρόβλεπτες ∆απάνες» για κάλυψη δαπάνης για ασφάλιση 
αστικής ευθύνης. 

Επισηµαίνεται ότι δεν έχει εξασφαλιστεί µέχρι σήµερα έγκριση ούτε και για τις υπερβάσεις του 
2006 συνολικού ύψους £609.970.  Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής για την υπέρβαση αυτή 
θεωρήθηκε ότι δεν απαιτείται εκ των υστέρων έγκριση, άποψη µε την οποία δεν συµφωνώ. 
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Φορολογική µεταχείριση των δραστηριοτήτων του ∆ΣΜ.  Το 2006, σε συνάντηση του ∆ΣΜ µε 
την Υπηρεσία ΦΠΑ, µεταξύ άλλων, εντοπίστηκε το γεγονός ότι θα έπρεπε στις χρεώσεις που 
αποστέλλει η ΑΗΚ στο ∆ΣΜ για κάλυψη των δαπανών του να επιβάλλεται ΦΠΑ και παράλληλα 
στα τέλη που χρεώνει ο ∆ΣΜ στην ΑΗΚ (που είναι ο µόνος παραγωγός µέχρι στιγµής) επίσης να 
επιβάλλει ΦΠΑ.  Κατά το υπό επισκόπηση έτος ούτε τιµολόγια εκδόθηκαν ούτε ΦΠΑ χρεώθηκε για 
τις συναλλαγές µεταξύ του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ. 

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι πραγµατοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις µε την ΑΗΚ για 
διευθέτηση του θέµατος χωρίς αποτέλεσµα.  Για το λόγο αυτό ο ∆ΣΜ αποφάσισε µονοµερώς από 
το 2008 και µετά να εκδίδει φορολογικά τιµολόγια στις οικονοµικές συναλλαγές µε την ΑΗΚ. 

6.61 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι λογαριασµοί για το 2007 παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 

  2007 2006 

  £ £ 

Έσοδα  2.626.989 3.048.497

Έξοδα  1.285.287 1.502.094

Πλεόνασµα έτους  1.341.702 1.546.403

Επιστροφή πλεονάσµατος  - 285.000

Καθαρό πλεόνασµα  1.341.702 1.261.403

Η επιστροφή πλεονάσµατος για το 2006 έγινε βάσει του άρθρου 45 του Νόµου 112(Ι)/2004 και του 
περί ∆ιοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) ∆ιατάγµατος του 2004 (Κ.∆.Π. 849/2004) 
σύµφωνα µε τα οποία τα τέλη χορήγησης αδειών καλύπτουν µόνο τις διοικητικές δαπάνες του 
ΓΕΡΗΕΤ και ο Επίτροπος µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει την επιστροφή στους 
αδειούχους, µέρους ή του συνόλου της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των τελών και των 
δαπανών.   Το ποσό που επιστράφηκε περιορίστηκε στη σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό.  
Κατά το 2007 δεν έγινε επιστροφή πλεονάσµατος.  Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα για επιστροφή των πλεονασµάτων που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια, τα 
οποία ανέρχονται σε £3,7 εκ., στους αδειούχους οργανισµούς. 

Ο Επίτροπος µε πληροφόρησε ότι κατά το 2008, προχώρησε στην έκδοση τροποποιητικού 
διατάγµατος µε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισµού των διοικητικών τελών και 
την επίσπευση της επιστροφής των πλεονασµάτων που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια. 

Προϋπολογισµός.  Ο Προϋπολογισµός για το 2007 υποβλήθηκε έγκαιρα στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων στις 6.7.2006. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 31.1.2007 
και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23.3.2007. 

Προσωπικό. 

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ και οι σχετικές δαπάνες: 
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 2007 2006 
Μόνιµο Προσωπικό  33 32 
Ωροµίσθιοι 3 4 
 36 36 
Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές 

-Μόνιµο προσωπικό £881.219 £828.543
-Ωροµίσθιοι £28.625 £27.892 

Μέσος όρος αποδοχών 
-Μόνιµο προσωπικό £27.469 £26.378 
-Ωροµίσθιοι £7.321 £6.973 

(β) Συνταξιοδοτικά και άλλα ωφελήµατα του προσωπικού.  Τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης 
του προσωπικού διέπονται από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόµων.  Για το 
2007 για σκοπούς συντάξεων έχει γίνει εισφορά £191.807 και στις 31.12.2007 το υπόλοιπο στον 
ειδικό λογαριασµό καταθέσεων που τηρείται για το σκοπό αυτό ήταν £983.342.  ∆εν έχει γίνει 
αναλογιστική µελέτη για να υπολογιστεί το ύψος των οφειλών του Γραφείου για σκοπούς 
συντάξεων και κατά πόσο η πρόνοια που έχει γίνει είναι επαρκής. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Επίτροπος το Γραφείο βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης 
Κανονισµών για τη διαχείριση του ταµείου συντάξεων και στον Προϋπολογισµό του 2009 έχει 
συµπεριληφθεί πρόνοια για τη διεξαγωγή αναλογιστικής µελέτης. 

Σύµβαση µίσθωσης υπηρεσιών Συµβούλου/Συντονιστή ∆ιοίκησης και Προσωπικού.  Όπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η σύµβαση µίσθωσης υπηρεσιών 
Συµβούλου/Συντονιστή ∆ιοίκησης και Προσωπικού υπογράφηκε το 2004 για περίοδο τεσσάρων 
χρόνων, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια, και µε ετήσια αµοιβή £33.649, συν ΦΠΑ.  
Στην προηγούµενη σύµβαση µε το Σύµβουλο, η οποία ίσχυε για την περίοδο 2002 - 2004, υπήρχε 
πρόνοια για ανανέωσή της µε τους ίδιους όρους για ακόµα δύο χρόνια. Παρά ταύτα, υπογράφηκε 
νέα σύµβαση, µε την οποία αυξήθηκε η αµοιβή του Συµβούλου κατά 25%.  Επίσης παρατήρησα 
ότι η σύµβαση ανατέθηκε απευθείας χωρίς να ακολουθηθεί οποιαδήποτε διαδικασία δηµοσίευσης, 
πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων, αξιολόγησης κ.λπ. και εξέφρασα την άποψη ότι παρόλο ότι ο 
Νόµος επιτρέπει στον Επίτροπο να εξασφαλίζει απευθείας υπηρεσίες σε θέµατα σχετιζόµενα µε 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του και να συνάπτει 
συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, θα έπρεπε, ως δηµόσιος οργανισµός και εφόσον η 
συγκεκριµένη σύµβαση δεν αφορά εξειδικευµένα θέµατα των αρµοδιοτήτων/καθηκόντων του, να 
ακολουθηθούν οι βασικές τουλάχιστον αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της 
αξιοκρατίας για την καλύτερη δυνατή επιλογή. 

Στις 31.1.2008 αποφασίστηκε ανανέωση της σύµβασης για περίοδο δύο ετών, µε τους ίδιους 
όρους, βάσει σχετικής πρόνοιας του συµβολαίου.  Ο Επίτροπος σε σχετική επιστολή του ηµερ. 
26.10.2007 προς την Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία 
διορισµού µόνιµου Λειτουργού.  Εντούτοις δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία µέχρι σήµερα. 

6.62 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Μέρος Α 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, οικοδοµές, 
οµάδες οικοδοµών και περιοχές που παρουσιάζουν ειδικό αρχιτεκτονικό, κοινωνικό, ιστορικό ή 
άλλο ενδιαφέρον, κηρύσσονται διατηρητέες (είτε κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων είτε µε 
πρωτοβουλία του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως), µε σχετικό ∆ιάταγµα του Υπουργού 
Εσωτερικών που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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Για την ενθάρρυνση των ιδιοκτητών να προβαίνουν στη συντήρηση και αξιοποίηση των 
διατηρητέων οικοδοµών τους, θεσπίστηκε ο περί ∆ιατηρητέων Οικοδοµών Νόµος 240(Ι)/2002 µε 
βάση το άρθρο 22 του οποίου ιδρύεται Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης µε σκοπό την επιχορήγηση της 
δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδοµών και της παροχής άλλων κινήτρων. 

Προϋπολογισµός. 

(α) Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε το άρθρο 22(3) του περί 
∆ιατηρητέων Οικοδοµών Νόµου του 2002 (Ν.240(Ι)/2002), ∆ιαχειριστής του Ταµείου είναι ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, ο οποίος θα ετοιµάζει και υποβάλλει ετήσιο 
Προϋπολογισµό δαπανών και εσόδων του Ταµείου, µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, για 
έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  
Ωστόσο, ο Προϋπολογισµός του Ταµείου για το έτος 2007 υποβλήθηκε στο Γραφείο 
Προγραµµατισµού µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών µε σκοπό την προώθησή του στο 
Υπουργικό Συµβούλιο και κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, χωρίς µέχρι 
σήµερα να έχει εγκριθεί, µε αποτέλεσµα οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από το Ταµείο να µην είναι 
εξουσιοδοτηµένες. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Κατά το 2007 το Ταµείο χρηµατοδοτήθηκε µε επιπρόσθετο 
ποσό χορηγίας ύψους £1 εκ., το οποίο µεταφέρθηκε από κονδύλι που εγκρίθηκε στον 
Προϋπολογισµό του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, άρθρο 04.552, Ειδικό Ταµείο 
∆ιατηρήσεως, ενώ κατ’  ακρίβεια εφόσο το Ταµείο έχει σύµφωνα µε το Νόµο δικό του 
Προϋπολογισµό, οποιεσδήποτε πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται θα πρέπει να εξασφαλίζονται µε 
συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό.  Το εν λόγω ποσό µεταφέρθηκε προηγουµένως από το κονδύλι 
«Ανέγερση Άλλων Οικοδοµικών Έργων» (άρθρο 08.161) του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως στο κονδύλι «Ειδικό Ταµείο ∆ιατηρήσεως». 

6.63 ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
Μέρος Α 

Γενικά.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα 
Θέµατα) Νόµου 139/91, άρθρο 11, ιδρύθηκε ειδικό ταµείο µε την επωνυµία «Ταµείο 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών».  Σύµφωνα µε το Νόµο, το Ταµείο βρίσκεται κάτω από τη 
διαχείριση του Κηδεµόνα, που είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
και για τη λογιστική του διαχείριση. 

Αποτελέσµατα έτους.  Οι εισπράξεις του Ταµείου για το 2007, περιλαµβανοµένης κρατικής 
χορηγίας ύψους £4,2 εκ. (£3,9 εκ. το 2006), ανήλθαν σε £7.657.685, σε σύγκριση µε £7.262.775 το 
2006  και οι δαπάνες ανήλθαν σε £8.055.753, σε σύγκριση µε £7.769.401 το 2006. Το έλλειµµα 
του Ταµείου για το 2007 ήταν £398.068 σε σύγκριση µε £506.626 το 2006. Το συσσωρευµένο 
αποθεµατικό του Ταµείου στις 31.12.2007 ήταν £1.231.076, σε σύγκριση µε £1.629.144 το 2006. 

Καθυστερηµένα έσοδα.   Το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων στις 31.12.2007 ανέρχεται σε 
£1.436.674, σε σύγκριση µε £1.306.137 το 2006.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις οι συµβασιούχοι, προβάλλοντας διάφορους λόγους, ζητούν και επιτυγχάνουν  µείωση 
του ενοικίου ή και διαγραφή καθυστερηµένων ποσών, µε σκοπό τη διευκόλυνσή  τους στην 
εξόφληση των υπολοίπων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στη συνέχεια ανταπόκριση από µέρους τους 
και χωρίς να λαµβάνονται δικαστικά µέτρα εναντίον τους, παρόλο ότι από πολλούς οφείλονται 
σηµαντικά ποσά. Το θέµα έχει εγερθεί επανειληµµένα και, όπως αναφέρθηκε από το Ταµείο, η 
οδηγία του Κηδεµόνα για λήψη δικαστικών µέτρων δεν εφαρµόζεται έγκαιρα λόγω όγκου εργασίας, 
καθώς και του γεγονότος ότι αρκετές περιπτώσεις αφορούν σε µικρά υπόλοιπα που δεν 
αιτιολογούν τη λήψη δικαστικών µέτρων. 
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Παρατήρησα ωστόσο ότι σε πολλές περιπτώσεις λήψης δικαστικών µέτρων και έκδοσης 
απόφασης δικαστηρίου για καταβολή των οφειλόµενων ποσών, δεν υπάρχει συµµόρφωση εκ 
µέρους των παρανοµούντων  χωρίς να λαµβάνονται περαιτέρω µέτρα εναντίον τους για 
τερµατισµό της µίσθωσης και για παρακοή διατάγµατος δικαστηρίου, µε αποτέλεσµα οι 
καθυστερήσεις να αυξάνονται. 

Εισηγήθηκα όπως εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες είσπραξης ενώ η συνεχής και έγκαιρη 
παρακολούθηση θα βοηθήσει στη µείωση των καθυστερήσεων. 

Ο Κηδεµόνας Τ/Κ Περιουσιών µε πληροφόρησε ότι στα πλαίσια εντατικοποίησης των 
προσπαθειών είσπραξης των καθυστερήσεων, ζητήθηκε από το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών όπως σε συνεννόηση µε τους οικείους Επάρχους υποβάλλονται 
τετραµηνιαίες εκθέσεις/καταστάσεις είσπραξης των οφειλοµένων ενοικίων. 

Απαλλοτριώσεις Τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) Περιουσιών.   Εξακολουθούν να οφείλονται 
σηµαντικά ποσά προς το Ταµείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, που αφορούν σε αποζηµιώσεις 
συµπεριλαµβανοµένων και τόκων για απαλλοτριώσεις Τ/Κ περιουσιών. 

Μηχανογράφηση λογαριασµών και µητρώων.  Λόγω προβληµάτων που παρουσίαζε το 
µηχανογραφηµένο σύστηµα τήρησης των λογαριασµών και µητρώων του Ταµείου, ο Κηδεµόνας 
των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, αποφάσισαν την αντικατάσταση του παλιού µε νέο σύγχρονο 
µηχανογραφηµένο σύστηµα που να λειτουργεί πάνω σε ενιαία παγκύπρια βάση, και για το σκοπό 
αυτό προκηρύχθηκαν προσφορές. Έγινε σχετική κατακύρωση, τα συµβόλαια υπογράφηκαν τον 
Απρίλιο του 2007 και η ολοκλήρωση και εφαρµογή του συστήµατος αναµενόταν  να γίνει το 
Φεβρουάριο του 2008.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, λόγω καθυστέρησης στην οριστικοποίηση των 
αναγκών των χρηστών και των εξειδικευµένων απαιτήσεων για εφαρµογή όλων των 
υποσυστηµάτων του νέου συστήµατος,  δόθηκε παράταση στην ολοκλήρωση και εφαρµογή του 
συστήµατος µέχρι τον Ιούνιο του 2008.  Ωστόσο, το έργο δεν ολοκληρώθηκε και πάλι και η 
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε νέα παράταση µέχρι 31.8.2008, 
επισηµαίνοντας συνάµα  ότι δεν υπήρξε σωστή διαχείριση του συµβολαίου. Ο έλεγχος αποδοχής 
του συστήµατος ολοκληρώθηκε στις 29.8.2008 και έγινε προκαταρκτικά αποδεκτό, αλλά η τελική 
αποδοχή του θα γίνει στο περιβάλλον εργασίας και εφόσον υλοποιηθούν και ελεγχθούν οι 
εκκρεµότητες που εντοπίστηκαν. 

Οµοιόµορφη πολιτική  καταρτισµού συµφωνιών µίσθωσης, αναθεώρησης και καθορισµού 
ενοικίων.  Παρόλο που οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Κανονισµοί του 1992 προβλέπουν 
ότι το ύψος του πληρωτέου ενοικίου για Τ/Κ περιουσίες θα είναι στην περίπτωση µη προσφύγων 
ενοικιαστών (θέσµιων ενοικιαστών) το αγοραίο ενοίκιο και στην περίπτωση προσφύγων 
ενοικιαστών περίπου το αγοραίο ενοίκιο (80%), εντούτοις στις πλείστες περιπτώσεις,  τα πληρωτέα 
ενοίκια εξακολουθούν να παραµένουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ίδια χαµηλά επίπεδα 
και να µη συνάδουν µε τα αγοραία ενοίκια. Μόνο στις περιπτώσεις ανάκτησης Τ/Κ περιουσίας και 
αλλαγής κατόχου γίνεται αναθεώρηση των καταβαλλόµενων ενοικίων, χωρίς και πάλι το ύψος τους 
να είναι στο επίπεδο των αγοραίων ενοικίων. 

Επίσης στις περιπτώσεις που ενοικιαστές προτίθενται να επιφέρουν µετατροπές ή προσθήκες σε 
χώρους επαγγελµατικής στέγης, για τις οποίες απαιτούνται άδειες από αρµόδια αρχή, γίνεται 
εκτίµηση του αγοραίου ενοικίου και υπογράφεται νέο συµβόλαιο, µε αυξηµένο ενοίκιο.  Τελικά 
όµως οι ενοικιαστές αρνούνται να καταβάλουν τα νέα ενοίκια, προβάλλοντας εκ των υστέρων τον 
ισχυρισµό ότι προκύπτει θέµα άνισης µεταχείρισης µεταξύ αυτών και άλλων ενοικιαστών στην ίδια 
περιοχή, στους οποίους δεν έγινε αναθεώρηση του αρχικού ενοικίου, µε αποτέλεσµα να 
επιτυγχάνουν τελικά µείωση του ενοικίου που καθορίστηκε.   
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∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι ορισµένοι όροι των συµφωνιών µίσθωσης Τ/Κ περιουσιών δεν είναι 
οµοιόµορφοι µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθησή τους και η επιβολή αυξήσεων. 
Τούτο αφορά κυρίως τους όρους ανανέωσης των συµφωνιών και τον καθορισµό του ετήσιου 
µισθώµατος, τη δυνατότητα αναθεώρησής του, το ποσοστό αύξησης που µπορεί να επιβληθεί και 
τις προϋποθέσεις για επιβολή αύξησης. Λόγω της ασάφειας που υπάρχει σε αρκετές συµφωνίες, 
το Ταµείο δεν είναι σε θέση να επιβάλλει αυξήσεις ή εκεί όπου επιβάλλονται, αµφισβητούνται από 
τους ενοικιαστές, οι οποίοι αρνούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε ενοίκιο µέχρι επίλυσης των 
διαφορών τους. 

Εισηγήθηκα όπως για λογούς χρηστής διοίκησης και ίσης µεταχείρισης θα πρέπει να ακολουθείται 
ενιαία πολιτική καθορισµού ενοικίων και να αναθεωρούνται ανάλογα τα ενοίκια όλων όσων έχουν 
άδειες χρήσης Τ/Κ περιουσιών. Αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε οι ενοικιαστές να ανταποκρίνονται στις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις και θα συµβάλει επίσης στην αύξηση των εσόδων  του Ταµείου, στο 
οποίο  κάθε χρόνο παραχωρείται κρατική χορηγία ύψους   περίπου £4 εκ., για κάλυψη των 
πληρωµών του. 

Ο Κηδεµόνας Τ/Κ Περιουσιών µε πληροφόρησε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, οι νέες συµβάσεις 
µίσθωσης/άδειας χρήσης καταρτίζονται οµοιόµορφα και επιβάλλεται ενοίκιο ύψους 80% του 
αγοραίου ενώ για τις παλαιότερες συµβάσεις καταβάλλεται προσπάθεια αναθεώρησής τους στα 
πλαίσια αλλαγών χρήσης ή/και κατόχων. Επίσης ανέφερε ότι δόθηκαν οδηγίες στο ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών όπως υποβάλει λεπτοµερή έκθεση για το θέµα µε στόχο 
να ακολουθήσει σύσκεψη των εµπλεκοµένων για τις απαιτούµενες αναθεωρήσεις/ 
αναπροσαρµογές.  

Παράνοµη κατοχή και χρήση τουρκοκυπριακών περιουσιών.    Όπως ανέφερα και σε 
προηγούµενες Εκθέσεις µου, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παράνοµης 
κατοχής και χρήσης Τ/Κ περιουσιών από µη δικαιούχους, χωρίς την  έγκριση του Κηδεµόνα. 
Παρόλο ότι υπάρχει πληθώρα δικαιούχων αιτητών, οι αιτήσεις των οποίων δεν ικανοποιούνται 
επειδή όπως αναφέρεται δεν υπάρχουν διαθέσιµες περιουσίες, η Υπηρεσία δεν φαίνεται να 
λαµβάνει έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα για ανάκτηση των Τ/Κ περιουσιών από τους µη 
δικαιούχους, οι οποίοι λόγω της µακρόχρονης κατοχής των, αρνούνται να τις παραδώσουν 
προβάλλοντας διάφορα επιχειρήµατα τόσο νοµικής όσο και ανθρωπιστικής υφής. 

Εισηγήθηκα όπως µε την εγκατάσταση του νέου ενοποιηµένου µηχανογραφικού συστήµατος 
διαχείρισης των Τ/Κ περιουσιών εντοπιστούν και καταγραφούν όλες οι περιουσίες των οποίων η 
κατοχή και χρήση είναι παράνοµη και καταβληθούν προσπάθειες ανάκτησης των περιουσιών από 
τον Κηδεµόνα µε τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των παρανοµούντων.  

Παραχώρηση Τ/Κ κατοικιών σε µη δικαιούχους.  Με έγκριση της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
και του Κηδεµόνα, Τ/Κ κατοικίες παραχωρούνται σε µη εκτοπισθέντες, οι οποίοι δεν είναι 
δικαιούχοι (θέσµιοι ενοικιαστές), σύµφωνα µε τον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση 
και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµο και τους αντίστοιχους Κανονισµούς. Οι  εγκρίσεις 
αυτές δίνονται κατ’ εξαίρεση, λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών και άλλων  προβληµάτων που 
παρουσιάζει η κάθε περίπτωση, κριτήρια ωστόσο που δεν εµπίπτουν στις πρόνοιες των 
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Νόµο και τους Κανονισµούς και ενώ υπάρχει πληθώρα αιτήσεων 
από δικαιούχους πρόσφυγες, που παραµένουν ανικανοποίητες για πολλά χρόνια λόγω, όπως 
αναφέρεται, έλλειψης Τ/Κ κατοικιών. Η εξουσία που παρέχεται από το Νόµο, στον Κηδεµόνα για 
κατ’ εξαίρεση παραχώρηση Τ/Κ ακίνητης ιδιοκτησίας, αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο 
όπου τούτο εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και τους σκοπούς του Νόµου. 

Υπέδειξα ότι οι περιπτώσεις αυτές θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν µέσω άλλων κυβερνητικών 
στεγαστικών ή άλλων σχεδίων από τα οποία µπορούν να τύχουν βοήθειας και µη εκτοπισθέντες. 
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Καταγραφή Τ/Κ περιουσιών.   Το θέµα της καταγραφής των Τ/Κ περιουσιών σε ενιαία 
παγκύπρια βάση και σύγκρισής τους τόσο µε τα µητρώα του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας όσο και µε τα συµβόλαια/συµφωνίες µίσθωσης, παραµένει σε εκκρεµότητα.  

Υπέδειξα ότι µε τη λειτουργία του νέου µηχανογραφικού  συστήµατος, το οποίο θα λειτουργεί πάνω 
σε ενιαία παγκύπρια βάση και τη δυνατότητα που παρέχεται για διασύνδεσή του µε το ηλεκτρονικό 
αρχείο του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, θα πρέπει αφού καταγραφούν παγκύπρια 
όλες οι Τ/Κ περιουσίες, στη συνέχεια να εντοπιστούν οι περιουσίες που παραµένουν 
ανεκµετάλλευτες καθώς και όλες οι περιπτώσεις που κατέχονται παράνοµα. 

Ο Κηδεµόνας Τ/Κ Περιουσιών µε πληροφόρησε ότι µέσα στο 2008, έχουν δοθεί οδηγίες για 
διασύνδεση του ηλεκτρονικού αρχείου του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε το νέο 
µηχανογραφικό σύστηµα των Τ/Κ περιουσιών. 

Μέρος Β 

Παράνοµες επεκτάσεις/µετατροπές σε υφιστάµενα υποστατικά.  Ενοικιαστές Τ/Κ 
υποστατικών προβαίνουν σε παράνοµες προσθήκες/µετατροπές σε υφιστάµενα υποστατικά, 
χωρίς να λαµβάνονται µέτρα για επίλυση του προβλήµατος, παρόλο που η ανέγερση ή µετατροπή 
οποιουδήποτε υποστατικού αποτελεί αδίκηµα. 

Καθυστερηµένα ενοίκια κέντρων της περιοχής "Μακένζυ" τα οποία ανεγέρθηκαν πάνω σε 
Τ/Κ γη.  Εξακολουθεί να µην έχει υπογραφεί οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο για την άδεια χρήσης 
των πιο πάνω περιουσιών.  

Εισηγήθηκα να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε ο Κηδεµόνας των Τ/Κ Περιουσιών να αναλάβει 
την ευθύνη της διαχείρισης των πιο πάνω περιουσιών µε βάση τις εξουσίες που παρέχονται σ’ 
αυτόν, από τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και ΄Αλλα Θέµατα) (Προσωρινές 
∆ιατάξεις) Νόµους του 1991 έως 2003, και ταυτόχρονα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για 
είσπραξη των καθυστερηµένων ενοικίων. 

Πληροφορήθηκα ότι ο Κηδεµόνας Τ/Κ Περιουσιών αποφάσισε όπως κληθούν όλοι οι κάτοχοι των 
Εστιατορίων/Κέντρων Αναψυχής να υπογράψουν την προβλεπόµενη από το Νόµο Σύµβαση 
Μίσθωσης και επιπρόσθετα τα οφειλόµενα ενοίκια της περιόδου 1976-1986, ύψους £22.636 να 
διαγραφούν. 

6.64 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Μέρος Α 

Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων.  Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ετοιµασίας της 
παρούσας Έκθεσης δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 
2005, 2006 και 2007, µε αποτέλεσµα να µη διενεργηθεί ο ετήσιος έλεγχος σύµφωνα µε τον περί 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο του 2002. 
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ΜΕΡΟΣ 7 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Γενικά.  Τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για την Κύπρο, για το έτος 2007, σχετίζονται µε δύο 
προγραµµατικές περιόδους της ΕΕ, τις περιόδους  2004-2006 και 2007-2013. 

Α. Προγραµµατική Περίοδος 2004 – 2006.  Με βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης Προσχώρησης 
της Κύπρου στην ΕΕ και τους σχετικούς Κανονισµούς της ΕΕ καθορίστηκε το ύψος των πόρων 
που θα διατεθούν στην Κύπρο, από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006.  Επιπρόσθετα, στην Κύπρο διατέθηκαν πόροι στα πλαίσια 
της Προενταξιακής Βοήθειας και Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης που δόθηκαν από την ΕΕ στις νέες 
χώρες µέλη.  Η απορρόφηση των πιο πάνω πόρων από την Κύπρο εξαρτάται από την έγκαιρη 
υλοποίηση των προγραµµάτων/έργων που συµφωνήθηκαν και την υποβολή αιτήσεων 
πιστοποιηµένων πληρωµών προς την ΕΕ, εντός των καθορισµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε 
τους σχετικούς Κανονισµούς.  Συνοπτική εικόνα της αξιοποίησης των πόρων, για τους οποίους το 
Γραφείο Προγραµµατισµού είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή, µέχρι την 31.12.2007, παρατίθεται πιο 
κάτω. 

Πόροι από  Λήξη 

Συνεισφορά 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
Κυπριακή 

Συνεισφορά Σύνολο 

Συνεισφορά 
ΕΕ που έχει 
δαπανηθεί % 

  € € € €  
Προενταξιακή 
Βοήθεια 

31.7.2006 19.722.710 8.426.037 28.148.747 14.750.012 74,79% 

Μεταβατική 
∆ιευκόλυνση 

15.12.2009 18.600.000 1.354.596 19.954.596 7.015.736 37,72% 

∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία 

31.12.2008 55.195.870 58.748.362 113.944.232 33.529.125 60,75% 

Ταµείο Συνοχής 31.12.2009 54.014.695 43.339.613 97.354.308 30.767.359 56,96% 
Σύνολο  147.533.275 111.868.608 259.401.883 86.062.232 58,33% 
 

Σηµείωση: Ο πιο πάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την εκτέλεση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
"INTERREG" ύψους €8,6 εκ. (κοινοτική συνεισφορά €4,3 εκ.), η οποία συντονίζεται από 
∆ιαχειριστικές Αρχές άλλων χωρών, καθώς και άλλων µικρών προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Β. Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013 

Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013 και Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης.  Για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013 το Κράτος εκπόνησε Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης το οποίο 
στοχοθετεί το όραµα και τις επιδιώξεις της οικονοµίας (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και καθορίζει 
τα µέτρα για την προώθηση και εφαρµογή τους.  Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης βασίστηκε, 
όπως αναφέρεται σ΄ αυτό, σε Περίγραµµα Στρατηγικής που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε την απόφασή του αρ. 62.585, στις 5.9.2005.  Είναι το πρώτο στρατηγικό σχέδιο που 
εκπονείται, µετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και έχει επταετή διάρκεια, για να συνάδει µε τη 
νέα προγραµµατική περίοδο της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης περιλαµβάνει το σύνολο των µεσοπρόθεσµων αναπτυξιακών επιδιώξεων, µε ανάλυση 
των αξόνων προτεραιότητας και των µέτρων για την υλοποίησή τους.  Για την ετοιµασία του 
Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη: 

(α) Οι Κυβερνητικοί στόχοι και το Εθνικό Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας, η οποία αποτελεί το ευρύ πρόγραµµα οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
µεταρρυθµίσεων της ΕΕ. 
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(β) Οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την ετοιµασία Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων 
Αναφοράς και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

(γ) Το πρόγραµµα σύγκλισης για την υιοθέτηση του ευρώ. 

(δ) Οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό 
Κεκτηµένο. 

(ε) Οι βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες. 

(στ) Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων οι οποίοι κλήθηκαν να εκφέρουν τη γνώµη τους και να 
προβούν σε εισηγήσεις. 

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007 – 2013 είναι οι ακόλουθοι: 

(α) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

(β) Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας. 

(γ) Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

(δ) Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος. 

(ε) Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. 

(στ) Προσβασιµότητα: επέκταση και βελτίωση βασικών υποδοµών. 

(ζ) Συνεχής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. 

(η) Ορθολογική και ισόρροπη χωρική και αγροτική ανάπτυξη. 

Με επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού τον Ιούνιο του 2007 
ανέφερα ότι η επιτυχής εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής του.  Ανέφερα επίσης ότι οι εµπειρίες και 
διαπιστώσεις από τους ελέγχους που διεξάγει η Υπηρεσία µου στα Κυβερνητικά 
Τµήµατα/Υπηρεσίες/Υπουργεία συµπίπτουν µε τις απόψεις της οµάδας SIGMA όπως εκτίθενται 
στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, σε ότι αφορά στη βασική αδυναµία της διαδικασίας 
προγραµµατισµού, δηλαδή ότι υπάρχει κενό µεταξύ του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και του 
ετήσιου Προϋπολογισµού, µέσω του οποίου υλοποιούνται άµεσοι στόχοι.  Για να αποφευχθεί, όπως 
αναφέρεται στο Σχέδιο, τα δύο έγγραφα να παραµείνουν µια δήλωση επιθυµιών, απαιτείται µια 
αλυσιδωτή σχέση, η οποία αναµένεται να επιτευχθεί µέσω του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου.  Επιπρόσθετα, ανέφερα ότι θα πρέπει να δηµιουργηθούν συγκεκριµένοι διοικητικοί 
µηχανισµοί µέσω των οποίων να βεβαιώνεται ότι τα αναπτυξιακά σχέδια των Κυβερνητικών 
Τµηµάτων/Υπηρεσιών συνδέονται άµεσα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και να εντοπίζονται 
και υλοποιούνται τυχόν αναγκαίες διαφοροποιήσεις.  Η απουσία τέτοιου µηχανισµού 
παρακολούθησης αυξάνει τους κινδύνους µη επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα, σηµείωσα ότι η υλοποίηση πολλών στόχων, ανεξάρτητα σε ποιο άξονα ανάπτυξης 
εµπίπτουν, προϋποθέτει τη συνεργασία και το συντονισµό διαφόρων Υπουργείων/Κυβερνητικών 
Τµηµάτων/Υπηρεσιών και του ιδιωτικού τοµέα, πράγµα που για να επιτευχθεί θεωρείται αναγκαία 
η ύπαρξη ενός συντονιστικού εγγράφου, µέσα από το οποίο θα παρουσιάζεται η αναµενόµενη 
δράση του καθενός για επίτευξη κάθε στόχου.  Με το έγγραφο αυτό θα διευκολύνεται τόσο το έργο 
του διοικητικού µηχανισµού που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, όσο και η ετοιµασία 
του Προϋπολογισµού κάθε Τµήµατος/Υπηρεσίας/Υπουργείου. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού µε πληροφόρησε ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2007 – 2013 έχει περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο µε τίτλο «Αναπτυξιακός 
Προγραµµατισµός και Παρακολούθηση του Σχεδίου», στο οποίο αναφέρεται ότι η υλοποίηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης θα πραγµατοποιείται µέσω του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού 
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Πλαισίου. Επειδή όµως η πλήρης εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου δεν 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2009, η παρακολούθηση της εφαρµογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης θα γίνεται στην ενδιάµεση φάση µέσα από τους µηχανισµούς 
παρακολούθησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας καθώς και µέσα από την παρακολούθηση των 
άλλων προγραµµάτων που το συνθέτουν, όπως π.χ. των Προγραµµατικών Εγγράφων για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα. 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013 και Ευρωπαϊκοί πόροι.  Στο πλαίσιο της 
κατανοµής του Προϋπολογισµού της ΕΕ έχει δεσµευτεί για την Κύπρο, ποσό ύψους €822,6 εκ. για 
την πιο πάνω περίοδο, το οποίο θα διατεθεί µέσω προγραµµάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Οι Ευρωπαϊκοί πόροι αντιπροσωπεύουν το 12% 
περίπου των προβλεπόµενων ετήσιων αναπτυξιακών δαπανών της Κύπρου για την περίοδο αυτή. 

Μέχρι την 31.12.2007 δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε πιστοποιηµένες δαπάνες που να αφορούν 
προγράµµατα της νέας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 

Η διάθεσή τους θα γίνει µέσω των ακόλουθων Προγραµµατικών Εγγράφων: 

(α) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που αφορά στην Πολιτική της Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κεφαλαίου ΙΙ 
(άρθρα 27 – 28) του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου της ΕE.  

Οι πόροι της Πολιτικής της Συνοχής θα διατεθούν στα πλαίσια των ακόλουθων τριών γενικών στόχων: 

(i) Σύγκλιση – Ο στόχος αυτός απευθύνεται στις “φτωχότερες” περιοχές, εκείνες δηλαδή που 
έχουν εισόδηµα χαµηλότερο από το 75% του µέσου κατά κεφαλή εισοδήµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά κεφαλή ΑΕΠ) µε σκοπό την πραγµατική σύγκλιση τους µε τις 
πιο πλούσιες περιοχές. 

(ii) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης – Τα κονδύλια αυτά θα χρησιµοποιηθούν 
για έργα που στοχεύουν στην οικονοµική µεγέθυνση και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση και εκσυγχρονισµό στις περιφέρειες. 

(iii) Ευρωπαϊκή Εδαφική (Γεωγραφική) Συνεργασία – Ο στόχος αυτός που είναι η συνέχεια της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG και αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας 
µεταξύ µεθοριακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην επίτευξη έργων 
δικτύωσης.  

Το ΕΣΠΑ αναλύεται µέσω δύο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ), το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Αειφόρου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Απασχόληση, 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή.  Η συγχρηµατοδότηση για τα δύο αυτά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, τα οποία αποτελούν πολυετή προγράµµατα ανάπτυξης, γίνεται µέσω των ∆ιαθρωτικών 
Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής της ΕΕ και ανέρχεται σε €612,4 εκ. 

Επίσης, σηµειώνεται ότι µέσα στο πλαίσιο του στόχου της Πολιτικής Συνοχής «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία», που είναι η συνέχεια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, έχουν 
κατανεµηθεί στην Κύπρο €28 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), µε 
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των µεθοριακών περιοχών της ΕΕ αλλά και στην 
επίτευξη έργων δικτύωσης. Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν, για τα οποία το Γραφείο 
Προγραµµατισµού δεν είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή, είναι τo Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος, το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI MED Sea 
Basin), το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (MED) και το Πρόγραµµα 
∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC.  

(β) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) που συγχρηµατοδοτείται από το 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ µε κονδύλια ύψους €162,5 εκ. και θα εφαρµοστεί 
µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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(γ) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αλιεία (ΕΣΣΑ) που θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο 
Αλιείας της ΕΕ, µε κονδύλια ύψους €19,7 εκ. και θα εφαρµοστεί µέσα από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα για την Αλιεία. 

Η συσχέτιση του στρατηγικού σχεδίου και των επιχειρησιακών προγραµµάτων παρουσιάζεται στο 
πιο κάτω σχεδιάγραµµα. 

 

 

Ανάλυση της χρηµατοδότησης προγραµµάτων από την ΕΕ κατά Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  Στους πιο κάτω πίνακες αναλύονται 
οι τοµείς παρέµβασης στην οικονοµία, των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της ενδεικτικής κατανοµής της Κοινοτικής Συνδροµής. Συνοπτικά οι 
παρεµβάσεις έχουν ως ακολούθως: 

 Συνεισφορά 
ΕΕ 

 Εκ. € 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 492,6 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική 
Συνοχή» 

 
119,8 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 162,5 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας  19,7 

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 28,0 

Σύνολο 822,6 
  

 

(α) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013.  Ενδεικτική 
κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής του Προγράµµατος (µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης των 
προγραµµάτων από την ΕΕ 85%). 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 Συνεισφορά 

ΕΕ 
  € 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βασικές υποδοµές στον Τοµέα του 
Περιβάλλοντος και της Ενέργειας 

  
156.095.000 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βασικές Μεταφορικές Υποδοµές  51.109.484 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία  92.220.000 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Παραγωγικό Περιβάλλον  47.600.000 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και 
Περιοχών της Υπαίθρου 

  
127.141.354 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  
12.500.000 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Βοήθεια του Ταµείου Συνοχής   6.000.000 
ΣΥΝΟΛΟ  492.655.838   

 

 (β) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, 
∆οµή/Κατανοµή Προϋπολογισµού σε Άξονες Προτεραιότητας και Κατηγορίες Παρεµβάσεων (µέσος όρος 
ποσοστού χρηµατοδότησης των προγραµµάτων αυτών από την ΕΕ 80%). 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Συνεισφορά 
ΕΕ 

  € 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
Προσαρµοστικότητα 

  
81.443.025 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική 
Συνοχή 

 34.928.419 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής  3.397.710 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  119.769.154 
 
 

(γ) Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013. ∆οµή / Κατανοµή Προϋπολογισµού κατά 
Άξονα Προτεραιότητας (ποσοστό χρηµατοδότησης προγραµµάτων από την ΕΕ 50%). 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Συνεισφορά 
ΕΕ 

  € 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 
της γεωργίας και της δασοκοµίας 

  
70.260.838 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της 
Υπαίθρου 

 70.571.700 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές 
και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

  
14.464.857 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: LEADER  4.313.090 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  2.913.089 
ΣΥΝΟΛΟ  162.523.574 
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(δ) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007 – 2013. ∆οµή / Κατανοµή Προϋπολογισµού σε Άξονες 
Προτεραιότητας και Μέτρα Παρεµβάσεων, (ποσοστό χρηµατοδότησης των προγραµµάτων από την 
ΕΕ 50%). 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Συνεισφορά 

ΕΕ 
  € 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Μέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού 
αλιευτικού στόλου 

 2.200.000 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών 
Υδάτων, Μεταποίηση και Εµπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

  
3.250.000 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος  12.924.418 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βιώσιµη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών  1.000.000 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια  350.000 
ΣΥΝΟΛΟ  19.724.418 
 

∆απάνες 2007 για τα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.  Το 
σύνολο της δηµόσιας δαπάνης, για τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικούς πόρους για το 2007, µε βάση τη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση του Κράτους, έχει ως 
ακολούθως: 
 

 2007 2006 
 £ £ 
Έργα Προενταξιακού Χρηµατοδοτικού Κανονισµού 139.886 426.668 
Έργα Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2.919.906 1.458.112 
∆ράσεις ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 12.873.744 11.505.043 
∆ράση Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 14.733.763 4.933.225 
Άλλα Έργα και Σχέδια 1.697.050 662.072 
Σύνολο 32.364.349 18.985.120 
 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού µε ενηµέρωσε ότι στα στοιχεία της ∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης δεν 
περιλαµβάνονται δαπάνες για το Ταµείο Συνοχής, καθώς και δαπάνες κατασκευατικών έργων που 
εµπίπτουν στους συγχρηµατοδοτοτούµενους πόρους.  Ως εκ τούτου το Γραφείο Προγραµµατισµού 
σε συνεργασία µε το Γενικό Λογιστήριο θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε η ∆ηµοσιονοµική Έκθεση 
να περιλαµβάνει την ορθή εικόνα όσον αφορά στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται στη σηµαντική υλοποίηση των έργων/µέτρων κατά το 2007, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

∆ιάθεση πόρων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2007.  Με βάση τη 
∆ηµοσιονοµική Έκθεση του Κράτους, κατά το 2007 το σύνολο των χορηγιών που παραχωρήθηκαν 
από την ΕΕ προς την Κύπρο, µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, ανέρχετο σε £20.181.214, 
ενώ το 2006 ανέρχετο σε £91.556.528, ποσό το οποίο ωστόσο περιλάµβανε ειδική χορηγία ύψους 
£70.704.899 που αντιπροσωπεύει την τελευταία από τρεις δόσεις που κατέβαλε η ΕΕ προς την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης Προσχώρησης, ούτως ώστε να µη 
βρεθεί η Κύπρος σε δυσµενέστερη δηµοσιονοµική θέση σε σχέση µε την περίοδο πριν την ένταξή 
της. 

Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύνολο των πληρωµών προς την Κύπρο για το 
2007, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται πληρωµές µέσω του Κράτους, αλλά και απευθείας προς 
ιδιώτες ή άλλους Οργανισµούς, ανέρχεται σε £71.283.266 (€121.794.690), ενώ το αντίστοιχο ποσό 
για το 2006 ήταν £91.556.528 (€156.433.516). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται και ποσό 
£4.314.771 (€7.372.224) που αφορά σε βοήθεια προς ενίσχυση της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, 
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καθώς και ποσό ύψους £35.460.673 (€60.588.157) που αφορούσε πληρωµές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών (2006: £27.156.565 ή €46.399.746). 

Το 2007 η Κύπρος συνεισέφερε £98.212.010 προς τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Πηγή χρηµατοδότησης 2007 2006 
 £ £ 
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι 27.226.093 18.766.884 
Ίδιος πόρος ΦΠΑ 20.769.027 18.150.602 
Ίδιος πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος 50.216.890 50.367.540 
Σύνολο 98.212.010 87.285.026 
 

Το 2007 είναι η πρώτη χρονιά που η Κύπρος είναι καθαρός χρηµατοδότης στον Προϋπολογισµό 
της ΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι στο λογιστικό σύστηµα του Κράτους (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - FIMAS) δεν έχουν δηµιουργηθεί κονδύλια 
εσόδων, για εισροές από την ΕΕ, που πηγάζουν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, αλλά 
παρουσιάζονται σε ένα λογαριασµό καταθέσεων, το υπόλοιπο του οποίου µεταφέρεται στο τέλος 
κάθε έτους σε κονδύλι εσόδων του Γραφείου Προγραµµατισµού. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η δηµιουργία κονδυλίων εσόδων, ένα για κάθε ∆ιαρθρωτικό Ταµείο, θα ενίσχυε 
τη διαδροµή ελέγχου (audit trail) και θα βελτίωνε την πληροφόρηση σε σχέση µε τα έσοδα από την ΕΕ. 

Πηγές πληροφόρησης.  Για τη σύνταξη των πιο κάτω παραγράφων της Έκθεσης µου, 
χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκθέσεις/πηγές: Στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους που 
διεξήγαγε η Υπηρεσία µου, Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Ταµείου, Εκθέσεις Ελέγχου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, Εκθέσεις Αποτελεσµατικότητας των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Interim Evaluation 
Reports), Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία που ετοιµάζονται από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού, Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκθέσεις Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ετήσιες Εκθέσεις ∆ραστηριοτήτων των Γενικών ∆ιευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ηµοσιονοµική 
Έκθεση του Κράτους, αλληλογραφία µεταξύ Κυβερνητικών Τµηµάτων καθώς και πληροφόρηση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κύριες ∆ιαπιστώσεις και Εισηγήσεις.  Από το σύνολο των ελέγχων που διεξήχθηκαν και 
αναφέρονται λεπτοµερέστερα πιο κάτω, σε σχέση µε τα προγράµµατα/έργα που χρηµατοδοτούνται 
από την ΕΕ, οι πιο σηµαντικές διαπιστώσεις/εισηγήσεις είναι οι ακόλουθες: 

(α) Προενταξιακή Βοήθεια και Μεταβατική ∆ιευκόλυνση. 

(i) Όσον αφορά στην Προενταξιακή Βοήθεια και Μεταβατική ∆ιευκόλυνση υπάρχουν αξιόπιστα 
συστήµατα οικονοµικού ελέγχου γύρω από τις σχετικές δοµές εφαρµογής, καθώς και 
αποτελεσµατικά συστήµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

(ii) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ζητήσει την επιστροφή κοινοτικών πόρων που είχαν εκταµιευθεί και 
δεν έχουν δαπανηθεί για τα Προγράµµατα των Χρηµατοδοτικών Μνηµονίων 2002 και 2003 ύψους 
€650.379 και €90.604, αντίστοιχα.  Στο ποσό των €650.379 περιλαµβάνεται και ποσό €217.509, 
που αφορά σε εγγυήσεις που κατακρατήθηκαν από ανάδοχο έργου, λόγω µη εκπλήρωσης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

(iii) Τα έργα της Προενταξιακής Βοήθειας και Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης αξιολογήθηκαν µε βάση 
τα κριτήρια της σχετικότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας, αντίκτυπου και 
βιωσιµότητας, ως ικανοποιητικά ή πολύ ικανοποιητικά µε πολύ λίγες εξαιρέσεις. 
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(β) ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

(i) Για έργα που αφορούν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έχει 
σχεδιαστεί και εφαρµόζεται µε τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ορθή 
χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.  Επίσης, δεν έχουν επισηµανθεί αδυναµίες συστηµατικού 
χαρακτήρα, ενώ από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους δαπανών, δεν προέκυψαν οποιαδήποτε 
ποσά που να χρήζουν δηµοσιονοµικής διόρθωσης. Εξαίρεση στα πιο πάνω αποτελούν τα 
προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στη Μονάδα ∆ιαχείρισης των 
Έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού όπου 
εντοπίστηκαν προβλήµατα που οδήγησαν σε οικονοµικές διορθώσεις συνολικού ύψους €349.187 
που αφορούσαν κυρίως στη µη τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας και δηµόσιων συµβάσεων.   

(ii) Το Γραφείο Προγραµµατισµού, ως η ∆ιαχειριστική Αρχή για την εφαρµογή των 
Προγραµµάτων που εµπίπτουν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, αναφέρει ότι δεν υπήρξε απώλεια 
ευρωπαϊκών πόρων από τα σχετικά Ταµεία, µέχρι το τέλος του 2007, αφού δεν προέκυψε  
οποιαδήποτε υπέρβαση των προθεσµιών όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1260/99 της 
Επιτροπής (Άρθρο 31 – κανόνας ν+2, ο οποίος προβλέπει ότι Κονδύλια µπορούν να 
δαπανηθούν µέχρι και 2 χρόνια µετά το έτος στο οποίο προϋπολογίσθηκαν).  Αυτό καταγράφεται 
και στις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης του 2007 για τα Ταµεία αυτά.  Ωστόσο, όπως 
επίσης αναφέρεται στις εκθέσεις αυτές, παρατηρείται κάποια καθυστέρηση είτε στην ολοκλήρωση 
κάποιων έργων είτε στη διενέργεια και υποβολή δαπανών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους λόγω 
του χρόνου που απαιτήθηκε για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση των 
προσφορών.  Επιπλέον προέκυψαν και άλλα προβλήµατα όπως σε ορισµένες περιπτώσεις η 
έλλειψη ενδιαφέροντος σε προκηρύξεις για διάφορα Προγράµµατα, που εµπίµπτουν στο Στόχο 3. 

Με βάση έκθεση ταµειακής ροής που ετοιµάζεται και αναθεωρείται από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού, η υλοποίηση των έργων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, όπως διαβεβαιώνει το 
Γραφείο Προγραµµατισµού, προβλέπεται να είναι πλήρης και σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα. 

Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για το έτος 2006, η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι για να επιτευχθεί 
αυτό, θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς για προώθηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών έγκαιρα, ειδικά σχετικά µε τα έργα που 
εµπίπτουν στο Στόχο 3 (ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση 
της λειτουργίας της αγοράς εργασίας). Το σύστηµα λεπτοµερούς παρακολούθησης των 
έργων/υποέργων/συµβάσεων και πληρωµών ανά µήνα, που ανέπτυξε η ∆ιαχειριστική Αρχή, συµβάλλει 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

(iii) Άλλα σηµαντικά σηµεία που χρήζουν βελτίωσης σε σχέση µε τη διαχείριση των 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι τα ακόλουθα: 

• Η µη διενέργεια αξιολογήσεων των παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 
2004 – 2006 η οποία ήταν εµφανής κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτής της 
προγραµµατικής περιόδου, η οποία δηµιούργησε επίσης δυσκολίες στον προσδιορισµό της 
στοχοθεσίας νέων Προγραµµάτων, αφού δεν υπήρχαν δεδοµένα υλοποίησης. 

• Έργα τα οποία δεν ήταν καλά σχεδιασµένα, χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις να 
επανασχεδιαστούν µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η έναρξη υλοποίησής τους. 

• Σε σχέση µε έργα του Στόχου 3, παρουσιάστηκαν αδυναµίες στο σχεδιασµό των 
παρεµβάσεων, ενώ οι διαδικασίες ένταξης (έγκρισης) των έργων ήταν πολύπλοκες και 
χρονοβόρες.   

(iv) Για την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG, σκέλος Β, για την οποία δεν έχει τον άµεσο 
έλεγχο το Γραφείο Προγραµµατισµού, αλλά το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών της 
Ελλάδας, λόγω της πολύ χαµηλής απορρόφησης των πόρων κατά το 2006, και του κανόνας ν+2, 
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το 2006 προέκυψαν µειώσεις των προϋπολογισθέντων ποσών ύψους €17.668.890 για το σύνολο 
των έργων, ενώ η Κύπρος επηρεάσθηκε µε µειώσεις ύψους €590.000 περίπου.  Η υλοποίηση 
των προγραµµάτων για την Κοινοτική Πρωτοβουλία το 2007 ήταν κατά πολύ καλύτερη αυτής του 
2006 και δεν προέκυψαν άλλες µειώσεις των προϋπολογισθέντων ποσών. 

(γ) Ταµείο Συνοχής. 

(i) Όσον αφορά στα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, το σύστηµα 
διαχείρισης και ελέγχου έχει σχεδιαστεί µε τρόπο που να διασφαλίζει την αποτελεσµατική και 
ορθή χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. 

(ii) Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι λόγω της καθυστέρησης των εργασιών που αφορούν στο 
έργο «Νέος χώρος Υγειονοµικής Ταφής και ∆ιαµετακοµιστικοί Σταθµοί για Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Στερεών Απορριµµάτων Επαρχιών Λάρνακας – Αµµοχώστου» θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να µην προκύψει απώλεια κοινοτικών πόρων. 

(δ) Άλλα Προγράµµατα.  Επαρκή συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να εφαρµόζονται 
από Κυβερνητικά Τµήµατα/Υπηρεσίες  και στις περιπτώσεις έργων που χρηµατοδοτούνται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα οποία δεν υπάρχουν έτοιµες δοµές 
εσωτερικού ελέγχου, όπως συµβαίνει για έργα που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
µε ∆ιαχειριστική Αρχή το Γραφείο Προγραµµατισµού.  Παραδείγµατα έργων για τα οποία 
διαπιστώθηκαν ανεπαρκή συστήµατα εσωτερικού ελέγχου αφορούν στα προγράµµατα που 
διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου, και τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσφύγων, στα Προγράµµατα για την Ισότητα των Ανδρών και Γυναικών που διαχειρίζεται ο 
Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης,  και στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης «HERCULE» 2005 – 
2006, που διαχειρίστηκε η Κυπριακή Αστυνοµία. 

Σηµειώνεται ότι για τους πόρους της ΕΕ, οι οποίοι διατίθενται στην Κύπρο µέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων/Τµήµα Εγγυήσεων και οι οποίοι δίδονται 
απευθείας στον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, οι παρατηρήσεις µου περιλαµβάνονται στις 
παραγράφους που αφορούν στον Οργανισµό αυτό. 

∆απάνες και σχετικοί έλεγχοι 

(α) Προενταξιακή Βοήθεια και Μεταβατική ∆ιευκόλυνση – ∆απάνες 

(i) Προενταξιακή Βοήθεια.  Η ΕΕ, µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου µε αριθµό 555/2000 
ηµεροµηνίας 13 Μαρτίου 2000, αποφάσισε τη συγχρηµατοδότηση δραστηριοτήτων στην Κύπρο και 
στη Μάλτα στα πλαίσια της προενταξιακής της στρατηγικής.  Το σύνολο της Προενταξιακής Βοήθειας 
που εγκρίθηκε για την Κύπρο στα πλαίσια του Κανονισµού 555/2000 ανέρχεται στα €42,1 εκ., από τα 
οποία €19,7 εκ. χρηµατοδότησαν 25 έργα, την ευθύνη για την υλοποίηση των οποίων είχαν κατά 
κύριο λόγο Κυβερνητικά Τµήµατα. Το υπόλοιπο ποσό των €22,4 εκ. αφορά σε έργα, που 
υλοποιήθηκαν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα Ηνωµένα Έθνη στις περιπτώσεις 
δικοινοτικών έργων (το ποσό για τα δικοινοτικά έργα ανέρχεται στα €14,5 εκ.). Τα €19,7 εκ. 
διοχετεύτηκαν µέσω του Εθνικού Ταµείου, το οποίο υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και 
έχει τη γενική ευθύνη για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση της Προενταξιακής Βοήθειας και 
Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης που παραχωρείται στην Κύπρο, στα πλαίσια του πιο πάνω Κανονισµού 
και τη Συµφωνία Προσχώρησης, αντίστοιχα. 

Τα έργα τα οποία αποφασίστηκε όπως συγχρηµατοδοτηθούν από την Προενταξιακή Βοήθεια 
περιλαµβάνονται σε τέσσερα ετήσια Χρηµατοδοτικά Μνηµόνια, του 2000, 2001, 2002 και 2003. 

Κατά το 2006, ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα που είχαν συγχρηµατοδοτηθεί µέσω της 
Προενταξιακής Βοήθειας µε το συνολικό ποσό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων να 
ανέρχεται στα €14.750.012, ποσοστό 75% της συνολικής βοήθειας. 
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Παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικά τα αποτελέσµατα της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών 
Μνηµονίων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Ταµείου για το 2007. 
 

 

Το µειωµένο ποσοστό απορρόφησης των Χρηµατοδοτικών Μνηµονίων 2001 και 2002 αφορά 
κυρίως έργα, τα οποία είτε δεν υλοποιήθηκαν είτε υλοποιήθηκαν σε µικρό βαθµό, ή µε χαµηλότερο 
προϋπολογισµό σε σχέση µε το αρχικά εκτιµηµένο κόστος. 

Στην ετήσια Έκθεση του Εθνικού Ταµείου για το 2007 σηµειώνονται οι ακόλουθοι λόγοι για το 
µειωµένο ποσοστό απορρόφησης: 

• Εξοικονοµήσεις που έχουν προκύψει από την υπογραφή συµβολαίων για ποσά χαµηλότερα 
από τα αντίστοιχα προϋπολογιζόµενα. 

• Συµβόλαια τα οποία δεν έχουν υπογραφεί ή έχουν ακυρωθεί, σε ορισµένες περιπτώσεις εξ' 
υπαιτιότητας των αναδόχων. 

• Αποτυχία του αναδόχου, στην περίπτωση ενός έργου, να εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

Εντοπίστηκε επίσης και µια περίπτωση ακύρωσης έργου, κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, λόγω της έγκαιρης ετοιµασίας και υποβολής άλλου Σχεδίου. 

(ii) Μεταβατική ∆ιευκόλυνση.  Όσον αφορά στα έργα της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης, έχει 
ολοκληρωθεί η περίοδος σύναψης συµβάσεων για τα Προγράµµατα που περιλαµβάνονται στις 
Χρηµατοδοτικές Συµφωνίες του 2004 και 2005.  

 Αναφορικά µε τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση 2004 ύψους €9.709.496 (τα €9 εκ. από την ΕΕ), η 
τελευταία ηµεροµηνία συνοµολόγησης συµβάσεων για τα έργα που καλύπτονται από αυτή, ήταν 
η 15.12.2006 και η τελευταία ηµεροµηνία εκτέλεσης των έργων ήταν η 15.12.2007.  Σύµφωνα µε 
την Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Ταµείου για το 2007, η περίοδος πληρωµών έχει επεκταθεί κατά 
6 µήνες µετά τη λήξη της περιόδου, δηλαδή µέχρι τις 15 Ιουνίου 2008.  Μέχρι την 31.12.2007 
είχαν συνοµολογηθεί συµβάσεις για €7.815.015 για τη συνεισφορά της ΕΕ, δηλαδή ποσοστό 87% 
της συνολικής βοήθειας από την ΕΕ.  Ως κύριος λόγος για τη µη συνοµολόγηση συµβάσεων για 
το υπόλοιπο 13% της κοινοτικής βοήθειας, αποτελούν οι εξοικονοµήσεις που έχουν προκύψει 
από την υπογραφή των συµβολαίων για ποσά χαµηλότερα από ότι είχε αρχικά προϋπολογισθεί. 
Σηµειώνεται ότι σε επιστολή που στάληκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Γραφείο 
Προγραµµατισµού στις 14.7.2008, σχετικά µε το Σχέδιο «Ανάπτυξη των δοµών στον τοµέα της 
µετρολογίας στην Κύπρο», αναφέρεται ότι παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την 
Κυπριακή Κυβέρνηση για να καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση όλου του εξοπλισµού που 
εξασφαλίστηκε στα πλαίσια του εν λόγω σχεδίου µε χρηµατοδότηση της ΕΕ, εντούτοις αυτό δεν 
έγινε κατορθωτό και συνεπώς οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως. Για το λόγο αυτό η 

Χρηµατοδοτικό 
Μνηµόνιο 

Συνεισφορά 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
Κυπριακή 

Συνεισφορά Σύνολο 

Συνεισφορά 
ΕΕ που έχει 
δαπανηθεί 

Αδαπάνητα 
ποσά από 

ΕΕ 

% 
Απορ

ρό-
φησης 

 € € € € € 
2000 2.300.000 1.672.397 3.972.397 2.235.473 64.527 97,2% 
2001 6.880.000 3.670.000 10.550.000 4.308.588 2.571.412 62,6% 
2002 6.776.000 2.144.640 8.920.640 4.504.597 2.271.403 66,5% 
2003 3.766.710 939.000 4.705.710 3.701.354 65.356 98,3% 

Σύνολο 19.722.710 8.426.037      28.148.747 14.750.012 4.972.698 74,8% 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην επανάκτηση του ποσού που αντιστοιχεί 
στην αξία του εξοπλισµού που δεν χρησιµοποιείται. 

Για τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση 2005 ύψους €6.705.000 (τα €6,4 από την ΕΕ), η οποία τέθηκε σε 
ισχύ το ∆εκέµβριο του 2005, η τελευταία ηµεροµηνία για συνοµολόγηση συµβάσεων για τα 
σχετικά µε αυτή έργα ήταν  η 15.12.2007 και η τελευταία ηµεροµηνία διενέργειας πληρωµών η 
15.12.2008.  Μέχρι την 31.12.2007 είχαν συνοµολογηθεί συµβάσεις για τη συνεισφορά της ΕΕ 
ύψους €6.294.696, ή ποσοστό 98%, ενώ διενεργήθηκαν πληρωµές ύψους €1.408.350, δηλαδή 
ποσοστό απορρόφησης 22%. 

Την 1η Αυγούστου 2006 λήφθηκε η Απόφαση Χρηµατοδότησης της Επιτροπής για το 2006 µε 
την οποία παραχωρείται ποσό ύψους €3,2 εκ., για τη χρηµατοδότηση τεσσάρων έργων, την 
υλοποίηση των οποίων αναλαµβάνουν επίσης Κυβερνητικά Τµήµατα.  Η Κυπριακή συνεισφορά 
στη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση του 2006 είναι €340.000 ενώ η τελευταία ηµεροµηνία για τη 
συνοµολόγηση συµβάσεων για τα σχετικά µε αυτή έργα είναι η 15.12.2008 και τελευταία 
ηµεροµηνία διενέργειας πληρωµών η 15.12.2009.  Συνοπτική εικόνα αναφορικά µε το σύνολο της 
Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης που παραχωρείται στη Κύπρο, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Μεταβατική 
∆ιευκόλυνση 

Συνεισφορά 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Συνεισφορά ΕΕ για 
την οποία έχουν 
συνοµολογηθεί 

συµβάσεις % 

Συνεισφορά 
ΕΕ που 

δαπανήθηκε 
µέχρι 

31.12.2007 

% 
Απορρόφησης 

µέχρι 
31.12.2007 

 € €  €  
2004 9.000.000 7.815.015 87% 5.607.386 62% 
2005 6.400.000 6.294.696 98% 1.408.350 22% 
2006 3.200.000 1.342.175 42% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 18.600.000 15.451.886 83% 7.015.736 38% 
 

(β) Έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε σχέση µε την Προενταξιακή Βοήθεια και Μεταβατική ∆ιευκόλυνση. 

(i) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διεξήγαγε κατά το 
2007 ελέγχους σε έργα της Προενταξιακής Βοήθειας και Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης µε βάση τις 
πρόνοιες των συµφωνιών της Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξέφρασε τις απόψεις 
της, µέσω της σχετικής ετήσιας έκθεσης ελέγχου για το 2007 που υπέβαλε.  Σ'αυτή σηµειώνονται 
κάποιες διοικητικές αδυναµίες οι οποίες όµως δεν ήταν τέτοιες που να οδηγήσουν σε οικονοµικές 
διορθώσεις.  Στα συµπεράσµατα της έκθεσης αναφέρεται ότι υπάρχουν αξιόπιστα συστήµατα 
οικονοµικού ελέγχου αναφορικά µε τις σχετικές δοµές εφαρµογής, καθώς και αποτελεσµατικά 
συστήµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

(ii) Έκθεση Αξιολόγησης που αφορά στα έργα της Προενταξιακής Βοήθειας.  Το Γραφείο 
Προγραµµατισµού χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, προέβη σε 
αξιολόγηση µέσω ειδικής έκθεσης (Interim Evaluation Report, ηµερ. 13.9.2006) των έργων της 
Προενταξιακής Βοήθειας που αφορούν στο Χρηµατοδοτικό Μνηµόνιο του 2003.  Η αξιολόγηση 
αφορούσε 5 έργα και αντικατόπτριζε την εικόνα µέχρι την 30.4.2006.  Τα κριτήρια της 
αξιολόγησης αφορούσαν τη σχετικότητα, την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, τον 
αντίκτυπο του κάθε έργου και τη βιωσιµότητά του. Όλα τα έργα κρίθηκαν ότι είχαν επιτυχή 
ολοκλήρωση και, σε σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης, κρίθηκαν να έχουν απόδοση πολύ 
ικανοποιητική η οποία ήταν και η µέγιστη δυνατή βαθµολογία που µπορούσαν να επιτύχουν.  Οι 
αξιολογητές αναφέρουν ότι για τις περιπτώσεις που προέκυψαν κάποια προβλήµατα ή 
καθυστερήσεις, αυτά αντιµετωπίστηκαν αποτελεσµατικά.  Η µόνη εισήγηση που αναφέρεται στην 
έκθεση είναι ότι, για τις περιπτώσεις που προκύπτουν καθυστερήσεις µέχρι και την υπογραφή 
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των συµβολαίων ή άλλα προβλήµατα κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων, δε θα πρέπει να 
παραγνωρίζεται η πείρα των προσφοροδοτών για την παροχή λύσεων. 

(iii) Εκθέσεις Αξιολόγησης που αφορούν στα έργα Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2004, 2005 
και 2006.  Η τρίτη στη σειρά έκθεση αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Έργων η οποία συντάχθηκε από 
εξωτερικούς συµβούλους για λογαριασµό του Γραφείου Προγραµµατισµού (Interim Evaluation 
Report 7.4.2008), αφορούσε στα έργα της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2005 και 2006. Για την 
έκθεση αυτή αξιολογήθηκαν 9 συνολικά έργα.  Η συνολική Ευρωπαϊκή συνεισφορά γι' αυτά ήταν 
€9,6 εκ. ενώ η κυβερνητική συγχρηµατοδότηση ήταν €0,645 εκ.  Η έκθεση αντικατόπτριζε την 
εικόνα µέχρι την 18.1.2008 και τα βασικότερα ευρήµατά της είναι τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε έργα που αφορούν στη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση για το 2005, παρόλο που αρχικά 
τα έργα παρουσίαζαν σηµαντικές καθυστερήσεις σχετικά µε την υπογραφή των συµβολαίων, οι 
οποίες δυνατόν να επηρέαζαν αρνητικά την εκτέλεσή τους, η εκτέλεση των σχετικών έργων 
προχωρά κανονικά και αναµένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραµµα 
(τέλος του 2008) επιτρέποντας ένα χρονικό περιθώριο για αντιµετώπιση τυχόν καθυστερήσεων 
και διασφάλιση της ποιότητας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έργο «αναβάθµιση της ικανότητας 
του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα 
στην Κύπρο» για το οποίο η καθυστέρηση στα προκαταρτικά στάδια ήταν µεγαλύτερη και τα 
διαθέσιµα χρονικά περιθώρια για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωσή του είναι περιορισµένα. Η έκθεση 
σηµειώνει ότι παρόλη την καθυστέρηση, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας ως ο Φορέας 
Υλοποίησης έχει εφαρµόσει ένα αυστηρό σύστηµα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του 
ανάδοχου και οι προοπτικές είναι καλές, αν ληφθεί υπόψη και η πείρα της οµάδας εφαρµογής σε 
παρόµοια έργα. 

Σε σχέση µε τα έργα που αφορούν στη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση για το 2006, αναφέρεται ότι, αν 
και βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εφαρµογής, τα έργα προχωρούν σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και δεν αναµένεται να προκύψουν προβλήµατα. Έχει παρατηρηθεί, σηµειώνεται, 
βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου καθώς και µείωση του κόστους των έργων, λόγω της αισθητής 
µείωσης στις προσφυγές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κατά τη διαδικασία των 
προσφορών σε σχέση µε προηγούµενες εκθέσεις, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι 
διαδικασίες προσφορών είναι υγιείς.  Όσον αφορά στην αξιολόγηση των έργων, που υλοποιούνται 
για τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση του 2006 µε βάση τα κριτήρια σχετικότητα, αποδοτικότητα, 
αποτελεσµατικότητα, αντίκτυπο και βιωσιµότητα, όλα τα έργα κρίθηκαν στην έκθεση των εξωτερικών 
συµβούλων (Interim Evaluation Report 7.4.2008) µε γενικό βαθµό "ικανοποιητικό" ή "πολύ 
ικανοποιητικό" για τα κριτήρια αυτά. 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού στην ειδική έκθεση (Implementation Status Report, η οποία συνοψίζει 
διάφορες άλλες εκθέσεις, και καλύπτει την περίοδο 21.9.2007-21.3.2008) αναφέρει ότι τα έργα της 
Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης για το 2004 έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου 
2007 παρόλο που τα χρονοδιαγράµµατα ήταν πολύ πιεστικά. Μοναδική εξαίρεση αναφέρεται το έργο 
«Ανάπτυξη των δοµών στον τοµέα της µετρολογίας στην Κύπρο» όπου η ολοκλήρωση του έργου δεν 
είχε πλήρως επιτευχθεί λόγω της καθυστερηµένης εργοδότησης προσωπικού και τις µη ιδανικές 
συνθήκες στο υφιστάµενο εργαστήριο µετρολογίας για µέρος του εξοπλισµού που αποκτήθηκε. 

(γ) ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής – ∆απάνες.  Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου 
για το έτος 2006, πέραν της Προενταξιακής Βοήθειας και της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης, η Κύπρος µε 
την εισδοχή της στην ΕΕ ως πλήρες µέλος, έχει πρόσβαση στα τρία από τα τέσσερα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
της ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ) και στο Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού και Αλιείας (ΧΜΠΑ).  Επιπρόσθετα έχει 
πρόσβαση και στο Ταµείο Συνοχής, το οποίο χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα υποδοµής στους τοµείς των 
µεταφορών και του περιβάλλοντος.  Για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία διαφοροποιούνται σε δύο, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.  Το Ταµείο Συνοχής, συγχρηµατοδοτεί το 
πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστηκότητα (µε το ΕΤΠΑ). 
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Συναφώς αναφέρεται ότι τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής όσον αφορά στην 
Προγραµµατική περίοδο 2004 - 2006 είναι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων υλοποιείται η 
πολιτική συνοχής, η οποία συνιστά µια από τις θεµελιώδεις πολιτικές της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε µε 
στόχο την οικονοµική και κοινωνική συνοχή µεταξύ όλων των περιφερειών, µε βασική φιλοσοφία τη 
διοχέτευση οικονοµικής βοήθειας προς τις µειονεκτούσες περιφέρειες και προς συγκεκριµένες κοινωνικές 
κατηγορίες µε συγκεκριµένους στόχους, στα πλαίσια και του πνεύµατος αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών 
µελών. Πέραν της βοήθειας για τους συγκεκριµένους στόχους, βοήθεια παραχωρείται προς τις χώρες 
κράτη µέλη της ΕΕ και για Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην αντιµετώπιση ειδικών 
θεµάτων. Με βάση τους Κανονισµούς της ΕΕ, η Κύπρος είναι δικαιούχος σε βοήθεια για προγράµµατα 
που εµπίπτουν στο Στόχο 2, Στόχο 3, Αλιεία, και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες EQUAL και INTERREG III.  Ο 
Στόχος 2 αφορά στην οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών (βιοµηχανικές, αγροτικές και αστικές 
περιοχές) που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα.  Ο Στόχος 3, αφορά στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οι Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες EQUAL και INTERREG, στις οποίες συµµετέχει η Κύπρος, στοχεύουν στην προώθηση 
µιας ανοικτής σε όλους αγοράς εργασίας µέσα από νέες µεθόδους και καταπολέµηση των διακρίσεων 
και ανισοτήτων κάθε είδους, και στην διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία, 
αντίστοιχα.  Τέλος σηµειώνεται ότι βοήθεια µέσω των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ παραχωρείται στην 
Κύπρο και για προγράµµατα που αφορούν στην Αλιεία. 

Για την απορρόφηση των πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία απαιτείται από κάθε κράτος µέλος η 
ετοιµασία πολυετών σχεδίων ανάπτυξης, τα οποία ονοµάζονται Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού για 
τον κάθε στόχο. Αντίστοιχα, για το Ταµείο Συνοχής ετοιµάζεται Πλαίσιο Στρατηγικής για τους τοµείς που 
συγχρηµατοδοτούνται από αυτό. Όλα τα προγράµµατα έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το σύνολο της βοήθειας που δύναται να λάβει η Κύπρος από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και από το Ταµείο 
Συνοχής, για την προγραµµατική περίοδο 2004 -2006, ανέρχεται στα €113,5 εκ. και µαζί µε τη 
συνεισφορά της Κυβέρνησης οι δαπάνες για σχετικά έργα αναµένεται να ανέλθουν στα €200 εκ. 
περίπου.  Τα κονδύλια από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, µπορούν µε βάση τους Κανονισµούς της ΕΕ, να 
δαπανηθούν µέχρι το τέλος του 2008, (για τα Σχέδια Χορηγιών µε βάση τους Κανονισµούς και τα 
Προγράµµατα που εγκρίθηκαν οι Τελικοί ∆ικαιούχοι µπορούν να δαπανούν µέχρι τις 30.4.2009) ενώ σε 
ότι αφορά στο Ταµείο Συνοχής το κάθε έργο εγκρίνεται ξεχωριστά από την ΕΕ µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα.  Με βάση τα εγκριµένα από την ΕΕ χρονοδιαγράµµατα τα έργα του Ταµείου Συνοχής 
ολοκληρώνονται τέλος του 2009. 

Συνοπτικοί Πίνακες Πορείας Υλοποίησης των Προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
την 31.12.2007 

Έγγραφο 
Προγραµµα-

τισµού  

Προϋπο-
λογισµός 

Συνεισφοράς 
ΕΕ  

Προϋπολο-
γισµός 

Ενταγµένων 
Έργων  

Συµβασιο-
ποίηση  %*  

Συνεισφορά 
ΕΕ που έχει 
δαπανηθεί  

%   
Απορρόφησης 

  €  €  €    €   

Στόχος 2  28.022.807  68.091.880  70.175.871  103,1  18.888.078  67,40 

Στόχος 3  21.945.197  46.793.840  34.861.006  74,5  11.643.183  53,06 

Αλιεία  3.419.073  7.798.592  6.875.062  88,8  2.054.599  60,09 

Κοινοτική 

Πρωτοβουλία  

EQUAL 

 

1.808.793 

 

 

 

3.617.586  

(επιλέξιµη  

δαπάνη)      943.265  52,15 

Σύνολο  55.195.870  126.301.898      33.529.125  60,75 
 

Σηµείωση* - Τα ποσοστά συµβασιοποίησης αφορούν σε ποσοστά έναντι των ενταγµένων έργων. 
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Συνοπτικός Πίνακας Πορείας Υλοποίησης των έργων που αφορούν στο Ταµείο Συνοχής 
την 31.12.2007 

Έργο 

Συνολικός 
Προϋπολογισµός 

Έργου Συνεισφορά  

Συνεισφορά ΕΕ 
που έχει 

δαπανηθεί  
% 

Απορρόφησης 
 € € €  
Αναβάθµιση των κόµβων Αγίου 
Αθανασίου και Γερµασόγειας στον 
αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας - Λεµεσού 47.500.398 25.292.280 22.901.691 90,55% 
Νέος χώρος υγειονοµικής ταφής και 
σταθµός για τη διαχείριση των αστικών 
στερεών αποβλήτων στις περιοχές 
Λάρνακας και Αµµοχώστου 49.853.910 28.722.415 7.865.668 27,39% 
 

Κατά την 30.6.2008, η εικόνα της απορρόφησης για προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής διαµορφώθηκε ως εξής: 

 

 
 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

 Προϋπολογισµός 
Συνεισφοράς ΕΕ  

2004 -2006 

 Σύνολο Πραγµατικών 
∆απανών 

(εξαιρουµένων 
προκαταβολών από 

ΕΕ) 

  
Ποσοστό 

υλοποίησης 
Προϋπολογισµού

  € εκ.  € εκ.  % 
ΕΤΠΑ – Προγράµµατα Στόχου 2  28,02  22,23  79,31 
ΕΚΤ – Προγράµµατα Στόχου 3  21,95  14,19  64,66 
ΕΚΤ – Κοιν. Πρωτ. Equal  1,81  1,13  62,43 
ΧΜΠΑ – Πρόγραµµα Αλιείας  3,42  3,11  90,97 
Σύνολο  55,20  40,66  73,66 

 

Ταµείο Συνοχής  

Προϋπολογισµός 
Συνεισφοράς ΕΕ 

2004 -2006  

Σύνολο Πραγµατικών 
∆απανών 

(εξαιρουµένων 
προκαταβολών από 

ΕΕ)  
Ποσοστό υλοποίησης 

Προϋπολογισµού 
  € εκ.  € εκ.  % 

Αναβάθµιση Κυκλικών 
Κόµβων Αγ. Αθανασίου και 
Γερµασόγειας 

  
 

25,29 

  
 

25,29 

  
 

100,00 
ΧΥΤΑ 
Λάρνακας/Αµµόχωστου 

 28,72  8,86  30,86 

Σύνολο  54,01  34,14  63,21 
 

(δ) Έλεγχοι και Εκθέσεις για Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
και Ταµείο Συνοχής 

(i) Ετήσιες Συνόψεις των Κρατών Μελών σε σχέση µε τους ελέγχους γύρω από τη διάθεση 
των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 274 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που βαρύνουν τον Κοινοτικό 
προϋπολογισµό χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  Οι 
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επαναλαµβανόµενες αναφορές, στις ∆ηλώσεις Αξιοπιστίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε 
σηµαντικά επίπεδα σφάλµατος και αδυναµίες των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, προκάλεσαν την 
ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αναγνώριση της ανάγκης για βελτίωση των 
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Ως αποτέλεσµα αυτής της ανάγκης, το Συµβούλιο µέσα από σχετική νοµοθετική ρύθµιση τον Απρίλιο 
2007, κατέστησε υποχρεωτικό όπως τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο µέχρι την 15η 
Φεβρουαρίου ετήσια σύνοψη στο κατάλληλο Εθνικό Επίπεδο, όλων των διαθέσιµων λογιστικών 
ελέγχων και δηλώσεων, γύρω από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Το 2008 ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρµόστηκε η τροποποίηση του ∆ηµοσιονοµικού 
Κανονισµού και το Υπουργείο Οικονοµικών ετοίµασε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
την Ετήσια Σύνοψη για τη διάθεση των Ευρωπαϊκών Πόρων που αφορούν στην Κύπρο για το 
2007, προς συµµόρφωση µε τον Κανονισµό.  

Σ’ αυτήν καταγράφονται οι πιστοποιηµένες δαπάνες κατά Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού/ 
Προγραµµατικό Έγγραφο είτε από πόρους της ΕΕ είτε του Κράτους ή του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και οι 
σχετικές εισπράξεις από την ΕΕ. 

Πρόσθετα περιλαµβάνονται σε αυτή, όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διεξήχθηκαν το 
2007 σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα/Έργα καθώς και ∆ήλωση Αξιοπιστίας από τον 
Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών και πιστοποιητικό της Αρχής 
Πιστοποίησης. 

Από τη σχετική αλληλογραφία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαφαίνεται ότι η Κύπρος 
εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της ως προς το περιεχόµενο της Ετήσιας Σύνοψης που έπρεπε 
να υποβάλει. 

Συγκεκριµένα η Κύπρος ανταποκρίθηκε ως προς την υποβολή στοιχείων που εκπληρώνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ ακολούθησε και το πρότυπο της Σύνοψης που εισηγείτο η Επιτροπή σε 
σχετικό πρόχειρο καθοδηγητικό σηµείωµα (Draft Guidance Note on the Annual Summary in relation 
to Structural Actions and the European Fisheries Fund). Πρόσθετα στην Ετήσια Έκθεση 
∆ραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
2007 (Annual Activity Report 2007) καθώς και στην Ετήσια Έκθεση ∆ραστηριοτήτων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες,  αναφέρεται ότι η Κύπρος µαζί 
µε την Ουγγαρία και την Βουλγαρία ήταν οι χώρες που ικανοποίησαν όλες τις απαιτήσεις και 
εισηγήσεις τις Επιτροπής. 

(ii) Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης για το 2007. Με βάση το άρθρο 37 του Κανονισµού 1260/99 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ιαχειριστική Αρχή (το Γραφείο Προγραµµατισµού 
στην περίπτωση της Κύπρου) έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιτροπή εντός έξι µηνών 
από τη λήξη του έτους Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης σε σχέση µε τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Σ’ αυτές αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Στόχος 2 – Μέσα στο 2007, µε την υλοποίηση/ολοκλήρωση των έργων, παρατηρήθηκε 
κάποια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισµένων κατασκευαστικών έργων σε σχέση µε τα 
αρχικά χρονοδιαγράµµατα, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση στη διενέργεια και υποβολή 
δαπανών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους.  Εντός του 2007 ολοκληρώθηκαν κατασκευαστικές 
εργασίες για δέκα (10) από τα είκοσι τέσσερα (24) κατασκευαστικά έργα που 
συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Προγράµµατος για το Στόχο 2. 

• Στόχος 3 – Μέσα στο 2007, µε την υλοποίηση των έργων, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στη 
διενέργεια και υποβολή δαπανών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε 
για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών.  Επιπλέον προέκυψαν και 
άλλα προβλήµατα όπως σε ορισµένες περιπτώσεις η έλλειψη ενδιαφέροντος σε προκηρύξεις καθώς 
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και η κατακύρωση προσφορών σε τιµές πολύ χαµηλότερες των αναµενόµενων, δηµιουργώντας 
καθυστερήσεις καθώς και µειώσεις των προϋπολογισµών. 

Γίνεται επίσης αναφορά στην Έκθεση Εκτέλεσης ότι στην Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 
αξιολογήθηκε η πρόοδος που έχει κάνει η Κύπρος και σηµειώνεται ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος στη 
συµµόρφωση µε τις συστάσεις του Συµβουλίου.  Συγκεκριµένα λήφθησαν ορισµένα ικανοποιητικά 
πρώτα µέτρα για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος ασφάλισης υγείας, ενώ τα µέτρα που λήφθηκαν 
για τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, την προώθηση της διά βίου µάθησης και τη 
µεταρρύθµιση του συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν περιορισµένα.  
Λήφθηκαν επίσης κάποια µέτρα και στους άλλους τοµείς οι οποίοι, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου απαιτούν προσοχή. 

• Αλιεία – Με την υλοποίηση των έργων το 2007, και πάλι παρατηρήθηκε καθυστέρηση στη 
διενέργεια και υποβολή δαπανών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους σε σχέση µε τον αρχικό 
προϋπολογισµό. 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal – Για την Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal παρουσιάστηκε 
καθυστέρηση στην υποβολή δαπανών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους. Για την Κοινοτική 
Πρωτοβουλία έχει ετοιµαστεί η δεύτερη στη σειρά έκθεση αξιολόγησης από εξωτερικούς 
συµβούλους στην οποία σηµειώνεται ότι δεν ανέκυψαν ιδιαίτερα προβλήµατα που να 
λειτουργήσουν ανασχετικά ως προς την προγραµµατισµένη πορεία υλοποίησης του έργου.  
Πρόσθετα, σηµειώνεται σε αυτή ότι, η συµβολή του έργου των Αναπτυξιακών Συµπράξεων γενικά 
στην ισότητα των ευκαιριών κρίθηκε συνολικά πολύ σηµαντική.  Παρόµοια, σηµειώνεται ήταν και 
η τάση που διαγράφεται στην ανάδειξη και προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, ενώ ως 
χαµηλή χαρακτηρίστηκε η συµβολή στην αύξηση των ευκαιριών των αιτούντων άσυλο.  

Για να είναι δυνατή η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα της ροής 
των πληρωµών, µε στόχο την αποφυγή του κινδύνου απώλειας Κοινοτικών πόρων λόγω του 
κανόνα ν+2, λειτουργεί σύστηµα λεπτοµερούς παρακολούθησης των 
έργων/υποέργων/συµβάσεων και των πληρωµών ανά µήνα. Για όλα τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες που 
πιστοποιήθηκαν µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007 υπερκάλυψαν το στόχο ν+2. 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού, ως η ∆ιαχειριστική Αρχή για την εφαρµογή των Προγραµµάτων 
αυτών, ανέφερε ότι µέχρι το τέλος του 2007 δεν υπήρξε οποιαδήποτε υπέρβαση των 
προθεσµιών όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1260/99 της Επιτροπής (Άρθρο 31) για τα 
προγράµµατα για τα οποία έχει τον άµεσο έλεγχο, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας ευρωπαϊκών πόρων από τα σχετικά Ταµεία στο µέλλον. 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG – Όσον αφορά στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG 
αυτή εφαρµόζεται σε τρία σκέλη: σκέλος Α, διασυνοριακή συνεργασία, σκέλος Β,  διεθνιστική 
συνεργασία και  σκέλος Γ,  διαπεριφερειακή συνεργασία. Οι αρµόδιες αρχές που συντονίζουν τα 
προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών της 
Ελλάδας για τα σκέλη Α και Β και το Υπουργείο Οικονοµίας της Ισπανίας για το σκέλος Γ.   Το σκέλος Α 
καλύπτει τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Κύπρου, το σκέλος Β την Κύπρο, 
Ελλάδα, Ιταλία καθώς και χώρες µη µέλη της ΕΕ και το σκέλος Γ την Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Μάλτα καθώς και ορισµένες περιφέρειες της Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.  Η Κύπρος συµµετέχει και 
στα τρία σκέλη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αυτής µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ύψους €4,3 εκ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης για το 2007, για το σκέλος Β φαίνεται ότι  
υπήρξε ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµάτων το 2007 σε σχέση µε το 2006 µε δαπάνες ύψους 
£20.302.123 (€34.688.237), σε σύγκριση µε £2.283.523 (€3.901.631) το 2006.  Έτσι σε ότι αφορά 
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στον κανόνα ν+2 για το 2005, αυτός εκπληρώθηκε.  Όµως λόγω µη ικανοποίησης αυτού του κανόνα 
σε σχέση µε το 2004 αφαιρέθηκε από την ΕΕ για το σκέλος αυτό, ποσό ύψους £10.341.142 
(€17.668.890) από το σύνολο του προϋπολογισµού που ήταν £61.971.392 (€105.884.409).  Με 
βάση στοιχεία του Γραφείου Προγραµµατισµού,  η σχετική απώλεια πόρων όσον αφορά στην Κύπρο 
ανέρχεται σε περίπου £345.312 (€590.000). 

(iii) Προγραµµατικά Έγγραφα περιόδου 2007 – 2013. Πέραν των Ετήσιων Εκθέσεων 
Εκτέλεσης, ανασκόπηση των εµπειριών από τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την προγραµµατική περίοδο 2004 - 2006, γίνεται και σε έγγραφα που 
αφορούν στη νέα προγραµµατική περίοδο, 2007 – 2013. Σύνοψη των σχετικών αναφορών 
παρατίθεται πιο κάτω: 

Από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Το 
όλο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, σηµειώνεται ότι έχει αρκετά δυνατά σηµεία τα οποία θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν και κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.  Αυτά είναι: 

• Η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήµατος για όλα τα προγράµµατα, που συµβάλλει στη δηµιουργία 
ενός κατάλληλου διαχειριστικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

• Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης και δηµοσιονοµικής διαφάνειας όπως προκύπτει από 
τη µη ύπαρξη παρατυπιών.  

• Η δυνατότητα ισχυρού κεντρικού συντονισµού και γρήγορης λήψης αποφάσεων µέσω της 
ύπαρξης µια ενιαίας ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Σαν αδύνατα σηµεία σηµειώνονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης (έγκρισης) έργων.  

• Χρονοβόρες διαδικασίες πρωτοβάθµιων ελέγχων.  

• Μη έγκαιρη στελέχωση και οργάνωση των Τελικών ∆ικαιούχων και άλλων εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών λόγω θεσµικών και άλλων αδυναµιών. 

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  2007 – 2013. 
Κατά την υλοποίηση των Προγραµµάτων στην παρούσα, πρώτη περίοδο εφαρµογής των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (2004 – 2006) στην Κύπρο, σηµειώνεται ότι διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναµίες: 

• Ορισµένες αδυναµίες στα στάδια του σχεδιασµού των έργων, της διαχείρισης και της υλοποίησης, µε 
αποτέλεσµα να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην προώθηση των διαδικασιών για υλοποίηση των 
έργων. Ως αποτέλεσµα, στα πρώτα δύο χρόνια εφαρµογής των Προγραµµάτων παρατηρήθηκε σχετικά 
χαµηλή απορρόφηση. 

• Σηµαντικό για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, διαφάνηκε ότι ήταν και ο εκ των προτέρων σωστός 
και ολοκληρωµένος σχεδιασµός τους. Έργα τα οποία δεν ήταν καλά σχεδιασµένα, χρειάστηκε σε κάποιες 
περιπτώσεις να επανασχεδιαστούν µε αποτέλεσµα, να καθυστερήσει η έναρξη της υλοποίησης τους. 

• Επίσης µια σηµαντική αδυναµία που εντοπίστηκε στην εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι η έλλειψη αξιολογήσεων των παρεµβάσεων που 
συγχρηµατοδοτήθηκαν στη χώρα κατά την περίοδο 2004-2006 από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ. Η 
έλλειψη αυτή είναι εµφανής κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης 
Προγραµµατικής περιόδου στους τοµείς παρέµβασης του Προγράµµατος, αλλά και στη συνέχεια 
δηµιουργεί δυσκολίες στον προσδιορισµό της στοχοθεσίας του νέου Προγράµµατος, αφού δεν υπάρχουν 
δεδοµένα υλοποίησης που θα µπορούσαν να στηρίξουν καλύτερα τόσο τις ίδιες διαδικασίες του 
προγραµµατισµού όσο και κάποιες αναγκαίες υποθέσεις της αξιολόγησης. 
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• Ένας γενικότερος κίνδυνος που εντοπίζεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του 
Προγράµµατος, είναι η πιθανή αδυναµία των δικαιούχων να προετοιµάσουν και να υλοποιήσουν 
έγκαιρα τις αναλαµβανόµενες από αυτούς δράσεις, µε δεδοµένη την υλοποίηση από τους ίδιους 
δράσεων της προγραµµατικής περιόδου 2004-2006  (µέχρι και το 2008), σε συνδυασµό µε τις 
όποιες αδυναµίες έχουν παρουσιάσει αυτοί οι φορείς κατά την προηγούµενη προγραµµατική 
περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι παρεµβάσεις στον τοµέα των αστικών µεταφορών, όσο και 
αυτές στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες βρίσκονται σε συνέπεια µε τους στόχους του 
Προγράµµατος, θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την υλοποίησή τους, λόγω ακριβώς του 
υψηλού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων (ιδιαίτερα δε αυτών που αφορούν στη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων). 

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 
2007 – 2013. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα γίνεται συνοπτική αποτίµηση των έργων που 
αναφέρονται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3, καθώς και της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Equal, για την Προγραµµατική Περίοδο 2004 – 2006 και αναφέρονται οι ακόλουθες 
κύριες αδυναµίες: 

• Αδυναµίες στο σχεδιασµό παρεµβάσεων. 

• Πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης (έγκρισης) έργων. 

• Πραγµατοποίηση ελέγχων σε πολλά επίπεδα και σε µεγάλο µέγεθος δείγµατος (κάποιες 
φορές µέχρι και 100%). 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού µου ανέφερε ότι γίνονται έλεγχοι µε βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ. 

(iv) Έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε σχέση µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Αρχή Πληρωµής. Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ.  55.114 και 61.826, 
ηµερ. 12.2.2002 και 6.4.2005, αντίστοιχα, το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας έχει ορισθεί ως η ενιαία 
Αρχή Πληρωµής για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η οποία έχει την ευθύνη για την εκταµίευση των κοινοτικών 
πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για συγχρηµατοδότηση των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια 
των Ενιαίων Εγγράφων Προγραµµατισµού. 

Μέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί, η Αρχή Πληρωµής έχει και την ευθύνη 
διενέργειας των ελέγχων της ∆ιαχειριστικής Αρχής, των Ενδιάµεσων Φορέων και των Τελικών 
∆ικαιούχων.  

Μέσα από τους ελέγχους της κατά το 2007, η Αρχή αναφέρει ότι τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου 
σε Τελικούς ∆ικαιούχους και Ενδιάµεσους Φορείς, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την ∆ιαχειριστική 
Αρχή, λειτουργούν  ικανοποιητικά. 

Τα ευρήµατα του ελέγχου δεν επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ, οι εισηγήσεις που γίνονται, έχουν σκοπό τη βελτίωση του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και την πλήρη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες διαχείρισης και 
ελέγχου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. 

Ορισµένα από τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Πληρωµής είναι τα ακόλουθα: 

• Καθυστερήσεις στην υποβολή Τριµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου 

• Μη τήρηση από Ενδιάµεσο Φορέα συγκεντρωτικής κατάστασης για τους ελέγχους που διενήργησε 
κατά τη διάρκεια του έτους και µη καταχώριση συστηµατικά των αποτελεσµάτων των ελέγχων του στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα.  

• Μη διενέργεια κατά το 2007 ελέγχων παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων των 
ελέγχων του. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 821

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ).  Η ΥΕΕ µε βάση τα άρθρα 10 -13 και 15 του Κανονισµού 
438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διενήργησε ελέγχους των συστηµάτων καθώς και 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους των δαπανών για προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συµπερασµατικά η εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει σε Έκθεσή της, ότι, κατά τη γνώµη της, το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται µε τρόπο που να διασφαλίζεται 
η αποτελεσµατική και ορθή χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, µε επιφύλαξη για το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ως Τελικού ∆ικαιούχου 
για το Στόχο 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Τα κυριότερα ευρήµατα της ΥΕΕ από τους ελέγχους ήταν τα εξής: 

• Από τους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου όσον αφορά στην επάρκεια των διαχειριστικών ελέγχων, στις διαδικασίες 
πιστοποίησης και στη διαδροµή ελέγχου, στο διαχωρισµό των λειτουργιών και στη συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις και τις πολιτικές της Κοινότητας.   Τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν δεν θεωρήθηκαν 
ότι είναι συστηµατικού χαρακτήρα. 

• Όσον αφορά στις επιτόπιες επαληθεύσεις, παρόλο που οι πρόνοιες του άρθρου 4 του 
Κανονισµού 438/2001 εφαρµόζονται ικανοποιητικά, παρουσιάστηκαν αδυναµίες σε σχέση µε την 
τεκµηρίωση των ευρηµάτων και την παρακολούθηση της λήψης µέτρων. Στη Ετήσια Έκθεση της 
Υπηρεσίας αναφέρεται ότι οι σχετικές εισηγήσεις της, συµφωνήθηκαν µε τους εµπλεκόµενους φορείς 
και έχει τροχοδροµηθεί η υλοποίηση τους. 

• Εξαίρεση στα πιο πάνω αποτελούν τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο που 
διενεργήθηκε στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Έργων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, ως Τελικού ∆ικαιούχου για το έργο «Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή ∆ιαδικασία». Σε αυτό τον έλεγχο εντοπίστηκαν προβλήµατα που 
οδήγησαν σε οικονοµικές διορθώσεις συνολικού ύψους €349.187, που αφορούσαν κυρίως στη µη 
τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας και δηµόσιων συµβάσεων.  Ο συστηµατικός χαρακτήρας των 
προβληµάτων αυτών θα αξιολογηθεί µε τη διενέργεια συµπληρωµατικών ελέγχων στον Τελικό 
∆ικαιούχο. 

Ορισµένα παραδείγµατα αδυναµιών που εντοπίστηκαν από τους σχετικούς ελέγχους δίδονται πιο 
κάτω.  

• Οι δειγµατοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργεί η ∆ιαχειριστική Αρχή για να διασφαλίσει 
την κανονικότητα και συµβατότητα προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές των έργων που 
χρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµατα δεν γίνονται σε συστηµατική βάση, και γίνεται σύσταση 
όπως το πράττει αυτό στο µέλλον.  Το Γραφείο Προγραµµατισµού µου ανέφερε ότι παρακολουθεί 
τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν οι Ενδιάµεσοι Φορείς καθώς και άλλα ελεγκτικά 
σώµατα λεπτοµερώς και δεν έκρινε σκόπιµο να διενεργήσει πρόσθετους ελέγχους κατά το 2007. 

• Τελικοί ∆ικαιούχοι (Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού) δεν διεξήγαγαν επιτόπιους διοικητικούς ελέγχους σε Φορείς Υλοποίησης και κατ’ 
επέκταση δεν άσκησαν  έλεγχο κατά πόσο ο Φορέας Υλοποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις του µε 
βάση την Επιστολή Χρηµατοδότησης.  

• ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία υποβολής ενστάσεως που θα µπορούσε να ακολουθήσει ο 
αιτητής σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του.  Σύσταση της Υπηρεσίας είναι όπως η ∆ιαχειριστική 
Αρχή, στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 – 2013, προχωρήσει στον καθορισµό 
διαδικασίας για την υποβολή ενστάσεων για τα απορριφθέντα έργα. 

• ∆εν υπάρχει µηχανισµός για σκοπούς εύκολης αναφοράς σε σχέση µε τα ευρήµατα που 
προέκυψαν από ελέγχους που έχουν διενεργήσει Ενδιάµεσοι Φορείς σε Τελικούς ∆ικαιούχους.  Η 
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εισήγηση της ΥΕΕ είναι όπως ετοιµάζεται συγκεντρωτική κατάσταση µε τα διορθωτικά µέτρα που 
λήφθηκαν σε σχέση µε τα ευρήµατα των ελέγχων και κατά πόσο τα ευρήµατα αυτά έχουν κλείσει 
ή εκκρεµούν. Σε έλεγχο παρακολούθησης που διεξήχθηκε διαπιστώθηκε η εφαρµογή των 
συστάσεων. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής, ενηµέρωσε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε επιστολή της, ηµερ. 10.9.2007 ότι 
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Επιτροπής, αναφορικά µε το Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για 
το Στόχο 2, για την Προγραµµατική Περίοδο 2004 – 2006. 

Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι δεν εντοπίστηκε καµιά παράτυπη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν 
χρειάζεται να γίνουν δηµοσιονοµικές διορθώσεις ως αποτέλεσµα του ελέγχου και ο έλεγχος 
θεωρείται ολοκληρωµένος. 

Ορισµένες αδυναµίες που εντόπισε η Επιτροπή και τις οποίες η ∆ιαχειριστική Αρχή δεσµεύθηκε να 
βελτιώσει µε τη νέα Προγραµµατική Περίοδο είναι οι ακόλουθες: 

• Βελτίωση του Πληροφοριακού συστήµατος για τη λειτουργία παρακολούθησης των έργων. 

• Βελτίωση των δεικτών για την παρακολούθηση των έργων. 

• Επίσπευση της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Στην Ετήσια Έκθεση ∆ραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για το 2007, 
αναφέρεται ότι µε βάση στοιχεία από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής, καθώς και από άλλες πηγές, προσφέρεται λογική διαβεβαίωση (reasonable assurance) ότι τα 
συστήµατα που η Κύπρος χρησιµοποιεί για τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2004 – 2006, µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργούν µε επάρκεια.  
Αυτή η άποψη ελέγχου δίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση χωρίς επιφύλαξη (unqualified opinion). 

Παρόµοια ευρήµατα όσον αφορά στην Κύπρο, αναφέρονται και στην Ετήσια Έκθεση 
∆ραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, σε σχέση µε τα 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού και Αλιείας. 

(v) Έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε σχέση µε το Ταµείο Συνοχής. 

Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας. Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι λόγω της 
καθυστέρησης των εργασιών που αφορούν στο έργο «Νέος χώρος Υγειονοµικής Ταφής και 
∆ιαµετακοµιστικοί Σταθµοί για Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών Απορριµµάτων Επαρχιών 
Λάρνακας – Αµµοχώστου» θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να µην προκύψει 
απώλεια κοινοτικών πόρων. 

Αρχή Πληρωµής. Από τον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, που 
είναι ο Φορέας Υλοποίησης για το έργο «Αναβάθµιση των κυκλικών κόµβων Γερµασόγειας και 
Αγίου Αθανασίου στον παρακαµπτήριο Λεµεσού», το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2007, προκύπτει 
ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου στο επίπεδο του Φορέα Υλοποίησης όπως αυτό έχει 
καθοριστεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, λειτουργεί ικανοποιητικά. Σε έκθεσή της, η Αρχή σηµειώνει 
ότι τα ευρήµατα του ελέγχου δεν επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις δαπάνες που 
πιστοποιήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εισηγήσεις που γίνονται σκοπό έχουν τη 
βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και την πλήρη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτές έχουν καθοριστεί.   

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε στα έργα που 
χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής µε βάση τα άρθρα 9 – 11 του Κανονισµού 1386/2002 της 
Επιτροπής, η ΥΕΕ συµπέρανε ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί αποτελεσµατικά ώστε 
να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν 
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στην Επιτροπή και ως εκ τούτου, ως προς την νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.  
Σηµειώνεται ότι τα ευρήµατα ελέγχου που έχουν εντοπιστεί δεν θεωρούνται συστηµατικού χαρακτήρα.  

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι στην έκθεση της ΥΕΕ αναφέρεται ότι µέχρι τις 14 Απριλίου 2008 δεν είχαν 
αναφερθεί οποιεσδήποτε παρατυπίες από τις άλλες Ελεγκτικές Αρχές και τους Φορείς Υλοποίησης.  

Ορισµένα από τα κυριότερα ευρήµατα της ΥΕΕ ήταν τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε τον Ενδιάµεσο Φορέα – Τοµέα Μεταφορών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
παρατηρήθηκε ότι: 

• ∆εν τηρούνταν συγκεντρωτικά στοιχεία των αλλαγών που εγκρίνονται και των δαπανών που 
επηρεάζουν, δυσχεραίνοντας έτσι την αποτελεσµατική παρακολούθηση.  Η σύσταση της ΥΕΕ είναι όπως 
η ∆ιαχειριστική Αρχή µεριµνήσει να περιλάβει διαδικασία ανάπτυξης πίνακα παρακολούθησης αλλαγών 
και απαιτήσεων. Σε έλεγχο παρακολούθησης που διεξήχθηκε διαπιστώθηκε η εφαρµογή των 
συστάσεων. 

• Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο, οι αλλαγές και απαιτήσεις εργολάβων πρέπει να παραπέµπονται για 
εξέταση στο αρµόδιο σώµα πριν την υλοποίησή τους. Εντούτοις, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου η 
υποβολή των αλλαγών έγινε εκ των υστέρων.  Η σύσταση είναι όπως ο Ενδιάµεσος Φορέας επιστήσει 
την προσοχή στο Φορέα Υλοποίησης ότι η εκ των υστέρων υποβολή αιτηµάτων για αλλαγές στις 
Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι αντικανονική και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Πρόσθετα όσον αφορά στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (∆∆Σ) και στη ∆ιαχειριστική Αρχή σε σχέση µε το Ταµείο 
Συνοχής, ορισµένα από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα είναι τα ακόλουθα: 

• Όσον αφορά στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων παρατηρήθηκε µη επαρκής τεκµηρίωση των 
ελέγχων που διενεργούνται επί των συµπληρωµένων «Πινάκων Ελέγχου» και επί των σχετικών 
παραστατικών.  Έγινε σύσταση όπως στους «Πίνακες Ελέγχου» περιλαµβάνεται καλύτερη αναφορά 
στα τεκµήρια που εξετάζονται. 

• ∆εν υπήρχε  µηχανισµός για να επιβεβαιώνει ότι τα έγγραφα προσφορών για τα οποία εκδόθηκε 
το πιστοποιητικό συµβατότητας είναι εκείνα που δόθηκαν στους προσφοροδότες.  Έγινε σύσταση 
όπως η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων εφαρµόζει διαδικασίες από τις οποίες να µπορεί να 
επιβεβαιώνει ότι τα τελικά έγγραφα που δίνονται στους προσφοροδότες δεν έχουν τύχει 
µεταγενέστερης τροποποίησης. 

Σε έλεγχο παρακολούθησης που διεξήχθηκε, διαπιστώθηκε η εφαρµογή των πιο πάνω 
συστάσεων. 

• Αναφορικά µε τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στη ∆ιαχειριστική Αρχή, τα ευρήµατα τους 
είναι τα ίδια µε αυτά που αφορούν στα παραδείγµατα πιο πάνω για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά το Μάρτιο του 2008 περατώθηκε ο έλεγχος συστηµάτων που 
διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε το Ταµείο Συνοχής από τις 18 έως 22 Απριλίου 
2005, και αναφέρεται σε αυτή ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε δηµοσιονοµική διόρθωση ως 
αποτέλεσµα του ελέγχου. 

Η µόνη σύσταση που δεν θεωρείται λήξασα αφορά στις διαδικασίες αλλαγών και απαιτήσεων σε σχέση 
µε συµβάσεις του ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Περιφερειακής Πολιτικής σηµειώνει ότι οι τροποποιήσεις συµβάσεων που υλοποιούνται µε τη µορφή 
συµπληρωµατικών συµβάσεων πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο απολύτως συµβατό µε τις 
διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, και ιδίως αυτές οι συµπληρωµατικές 
συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται  µόνο στο πλαίσιο απρόβλεπτων περιστάσεων που 
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διαµορφώνονται µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης.  Προς το σκοπό αυτό η ∆ιαχειριστική Αρχή (το 
Γραφείο Προγραµµατισµού) εξέδωσε στις 24.1.2008 σχετική εγκύκλιο. 

Επίσης στην Ετήσια Έκθεση ∆ραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για 
το 2007, αναφέρεται ότι προσφέρεται λογική διαβεβαίωση (reasonable assurance) ότι τα 
συστήµατα που η Κύπρος χρησιµοποιεί για τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2004 – 2006, µέσω του Ταµείου Συνοχής λειτουργούν µε επάρκεια.  Αυτή 
η άποψη ελέγχου δίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση χωρίς επιφύλαξη (unqualified opinion). 

(ε) Άλλα Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 

(i) Έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας. 

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Η Υπηρεσία µας, κατόπιν ελέγχου στην Υπηρεσία Ασύλου 
διαπίστωσε ότι, παρόλο που µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων (που στόχο έχει την 
υποστήριξη και ενθάρρυνση των προσπαθειών των κρατών µελών για την υποδοχή των προσφύγων 
και εκτοπισθέντων και των συνεπειών της υποδοχής αυτής), η Υπηρεσία Ασύλου µπορούσε να 
απορροφήσει κονδύλια ύψους £1.887.113 για την Προγραµµατική Περίοδο 2004 – 2007, µόνο το ποσό 
των £805.650 ανατέθηκε σε προγράµµατα, που αντιπροσωπεύει ποσοστό ίσο µε 42,7%. 

Πρόσθετα, η Υπηρεσία Ασύλου ανέπτυξε µέσω ιδιωτικής εταιρείας, µηχανογραφηµένο σύστηµα 
αξίας £33.641 πλέον ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται πλήρως από την ΕΕ (το οποίο παραδόθηκε στις 
26.08.2008) αλλά λόγω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του, απωλέσθηκε το 20% της 
χρηµατοδότησης. 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ισότητα των Ανδρών και Γυναικών. Ο Εθνικός 
Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως και σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας και των δικαιωµάτων της γυναίκας 
στην Κύπρο, σύναψε τρεις ξεχωριστές συµβάσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε τη 
διεκπεραίωση τριών προγραµµάτων. 

Σε σχέση µε το πρώτο πρόγραµµα το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31.12.2005,  µετά από έλεγχο που 
διενήργησαν τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 21-25 Μαΐου 2007, διαπιστώθηκαν 
διάφορες αδυναµίες στην οικονοµική διαχείριση και τεκµηρίωση αριθµού δαπανών, που λόγω της 
σοβαρότητας τους, έγινε εισήγηση για την ανάκτηση/επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ποσού των 
€218.786 από το σύνολο των €291.212 που είχαν εµβαστεί στο Υπουργείο στα πλαίσια του 
Προγράµµατος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεµψε το θέµα στη Μονάδα Πάταξης της Απάτης και ∆ιαφθοράς (OLAF) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για διεξαγωγή έρευνας ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, 
βάσει ερευνών της Κυπριακής Αστυνοµίας, άσκησε ποινική δίωξη. 

Λόγω των σοβαρών αδυναµιών που προέκυψαν σε σχέση µε το πρώτο πρόγραµµα, η Υπηρεσία µου 
ύστερα από παράκληση του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου, εξέτασε και τα άλλα δύο 
προγράµµατα, που αφορούσαν αντίστοιχες συµβάσεις. 

Για τη σύµβαση  που αφορούσε το προγράµµατα «Gender Equality - A Responsibility of Both Sexes», το 
οποίο ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006 και έτυχε επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ύψους  €205.089, η Υπηρεσία µου εντόπισε αδυναµίες στη τεκµηρίωση των πληρωµών.  Τα ίδια περίπου 
ευρήµατα εντοπίστηκαν και για το πρόγραµµα «Gender Equality – The New Dimension on Local 
Development», το οποίο επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε €187.944.  Οι τελικοί 
λογαριασµοί του τελευταίου προγράµµατος οι οποίοι έπρεπε να υποβληθούν στην Επιτροπή µέχρι τις 
31.3.2008, δεν ετοιµάστηκαν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε επιστολή της ηµερ. 11.4.2008, ενηµέρωσε 
το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου, ότι αποφασίστηκε όπως ανασταλούν όλες οι πληρωµές σε σχέση 
µε το υπό αναφορά πρόγραµµα. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007   

 

 825

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγήθηκα όπως το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για διερεύνηση των πιο πάνω περιπτώσεων, ως προς την πιθανότητα 
διάπραξης και ποινικών αδικηµάτων. 

(ii) Έλεγχοι της Μονάδας Πάταξης της Απάτης και ∆ιαφθοράς (OLAF), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορούν σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.   

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης “HERCULE” 2005 – 2006. Με βάση σύµβαση της Κυπριακής 
Αστυνοµίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπογράφηκε στις 15.12.2004 στα πλαίσια του 
Προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας της Μονάδας Πάταξης της Απάτης και ∆ιαφθοράς (OLAF) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή Αστυνοµία θα τύγχανε επιχορήγησης ύψους €421.000 
σε σχέση µε την προµήθεια συστήµατος εντοπισµού θέσεως οχηµάτων. 

Ο OLAF παρατήρησε όµως ότι υπήρξε µεγάλη διαφορά στην τιµή παρόµοιου εξοπλισµού που 
αγοράστηκε από άλλες χώρες της ΕΕ και µε επιστολή του ηµερ. 4.4.2008 προς το Γενικό Εισαγγελέα, 
αναφέρει ότι αποφάσισε να επιβάλει διοικητικά και οικονοµικά µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν τον 
τερµατισµό της εν λόγω σύµβασης και επιστροφή των χρηµάτων που καταβλήθηκαν. 
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ΜΕΡΟΣ 8 - ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

8.1  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

Ο Προϋπολογισµός του Κράτους για το έτος 2007 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
5.10.2006 και, µετά την ψήφιση του σε Νόµο, δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις 29.12.2006. 

8.2 Πάγιο Ταµείο.  Το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας παρουσίασε το 2007 την πιο κάτω κίνηση:   
 

  2007 2006 

  £000 £000 

Χρεωστικό υπόλοιπο 1.1  4.466.325 4.341.797 

Πλέον: Πληρωµές   3.884.402 3.785.485 

  8.350.727 8.127.282 

Μείον: Εισπράξεις  4.031.072 3.660.957 

Χρεωστικό υπόλοιπο 31.12  4.319.655 4.466.325 

8.3 Αποτελέσµατα έτους.  Κατά το 2007 προέκυψε πλεόνασµα ύψους £146,7 εκ., σε σύγκριση 
µε έλλειµµα £124,5 εκ. το 2006 ενώ, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό του 2007, το έλλειµµα θα 
ανερχόταν σε £938,5 εκ., σε σύγκριση µε έλλειµµα £998,4 εκ. το 2006. 

 

  Προϋπολογισθέντα  Πραγµατικά  % 

   

£000 

  

£000 

 Αύξηση/ 

(Μείωση) 

Εισπράξεις  3.315.339  4.031.072 21,59 

Πληρωµές  4.253.859  3.884.402 (8,69) 

(Έλλειµµα)/Πλεόνασµα  (938.520)  146.670  

8.4 Εισπράξεις.  Οι συνολικές εισπράξεις σηµείωσαν αύξηση £370,1 εκ., σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος, κυρίως λόγω αύξησης των λειτουργικών εισπράξεων κατά £578,5 εκ. που 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους άµεσους φόρους κατά £391,6 εκ. από 
τους έµµεσους φόρους κατά £279,6 εκ. και από τα έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και πώληση 
αγαθών κατά £45,6 εκ. 

Οι εισπράξεις των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται στη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση για το  έτος 
2007, ως ακολούθως: 
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  2007  2006 

  £000 %  £000 % 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ       

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  3.409.221 84,58  2.830.738 77,32 

Άµεσοι Φόροι  1.310.543 32,51  918.955 25,10 

Έµµεσοι Φόροι  1.718.731 42,64  1.439.082 39,31 

Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών 
και Πώληση Αγαθών 

  

170.357 

 

4,23 

  

124.763 

 

3,41 

Ενοίκια, ∆ικαιώµατα και άλλες 
Πρόσοδοι 

  

57.482 

 

1,43 

  

40.171 

 

1,10 

Μεταβιβάσεις  76.739 1,90  79.324 2,17 

Έσοδα µη άλλως κατατάξιµα  29.135 0,73  107.598 2,93 

Χορηγίες  21.276 0,53  92.871 2,54 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  24.958 0,62  27.974 0,76 

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

5.233 

 

0,13 

  

2.270 

 

0,06 

ΠΑΓΙΑ       

Πωλήσεις Παγίων  5.233 0,13  2.270 0,06 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

616.618 

 

15,29 

  

827.949 

 

22,62 

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α       

Πρόσοδοι από τόκους  4.047 0,10  7.303 0,20 

∆ΑΝΕΙΑ  612.571 15,19  820.646 22,42 

Έσοδα Εκδοθέντων ∆ανείων   15.289 0,38  75.908 2,07 

Αναλήψεις ∆ανείων Εξωτερικού  62.241 1,54  49.492 1,36 

Αναλήψεις ∆ανείων Εσωτερικού  535.041 13,27  695.246 18,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  4.031.072 100,00  3.660.957 100,00 
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Αν άλυση Εισπράξεων  Προϋπολογισµού 2007

32%

43%

1%

4%
2%

1%1%
1%

15%

Ά µεσοι Φόροι (32%) Έµµεσοι Φόροι (43%)

Έσοδα απ ό π ροσφορά υπ ηρεσιών & αγαθών (4% ) Ενοίκ ια, δικαιώµατα και άλλοι π ροσόδοι (1%)

Μεταβιβάσεις (2%) Έσοδα µή άλλως κατατάξιµα (1%)

Χορηγίες (1%) Ά λλα λειτουργ ικά έσοδα (1%)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (15%)

Σύνολο
£4.031,072 εκ .

 

Σύγκριση Εισπράξεω ν Προϋπολογ ισµού 
µε το προηγούµενο έτος

0
100.000
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1.000.000
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Άµεσοι Φ όροι
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Έσοδα από
προσφ ορά

υπηρεσιών &
αγ αθών (4%)

Ενοίκ ια,
δικ αιώµατα κ αι

άλλ οι προσόδοι
(1%)

Μεταβιβάσεις
(2%)

Έσοδα µή
άλ λ ως

κ ατατάξιµα (1%)

Χορηγ ίες (1%) Άλ λ α
λ ειτουργ ικ ά
έσοδα (1%)

Χρηµατοδοτικ ές
δραστηριότητες

(15%)

2007 2006

2007 = £4.031.072 χιλ.
2006 = £3.660.957 χιλ.
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Ανάλυση Άµεσω ν Φόρω ν 2007

£48,085 εκ .

£194,537 εκ .

£343,592 εκ .

£443,545 εκ .

£280,784 εκ .

Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπ ων (21%)

Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπ ων (34% )

Φόροι Περιουσίας (26% )

Φόροι Μηχανοκ ίνητων Οχηµάτων (4% )

Ά λλοι άµεσοι φόροι (15% )

Σύνολο
£1.310,543 εκ .

15%

4%

26%

34%

21%

 

Ανάλυση Έµµεσω ν Φόρω ν 2007

£30,856 εκ .
£362,541 εκ .

£284,152 εκ .

£20,011 εκ .

£1.021,171 εκ .

Εισαγωγ ικοί ∆ ασµοί (2% )

Φόροι Κατανάλωσης (21% )

ΦΠΑ  (59% )

Φόροι Μηχανοκ ίνητων Οχηµάτων (1% )

Ά λλοι έµµεσοι φόροι (17% )

Σύνολο
£1.718,731 εκ .

21%

1%

17%
2%

59%
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8.5 Πληρωµές.   Οι πληρωµές κατά το 2007 παρουσίασαν αύξηση £98,9 εκ. ή 2,61%, σε σχέση 
µε το 2006, και παρουσιάζονται στη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση για το έτος 2007, ως ακολούθως: 
 

  2007  2006 

  £000 %  £000 % 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ        

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ   2.832.536 72,92  2.544.557 67,22 

∆απάνες προσωπικού  1.193.514 30,73  1.128.905 29,82 

Λειτουργικές ∆απάνες  492.993 12,69  471.609 12,46 

Μεταβιβάσεις  1.113.141 28,66  924.474 24,42 

Άλλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και σχέδια  32.888 0,84  19.569 0,52 

       

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  221.859 5,71  217.749 5,75 

Πάγιο ενεργητικό  77.734 2,00  60.006 1,58 

Έργα υπό κατασκευή  129.670 3,34  141.995 3,75 

Επενδύσεις  14.455 0,37  15.748 0,42 

       

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  830.007 21,37  1.023.179 27,03 

Άλλα έξοδα  384.509 9,90  375.267 9,91 

∆άνεια  445.498 11,47  647.912 17,12 

Σύνολο πληρωµών  3.884.402 100,00  3.785.485 100,00 
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Αν άλυση Πληρωµών  Προϋπολογισµού 2007
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Επ ενδ. ∆ραστ. - Πάγια (2%) Επ ενδ. ∆ραστ. - Έργα υπ ό κατασκευή (3%)

Χρηµ. ∆ραστ. - Άλλα έξοδα (10%) Χρηµ. ∆ραστ. - ∆άνεια (11%)

Σύνολο
£3.884,402 εκ .
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2007 2006

2007 = £3.884.402 χιλ.
2006 = £3.785.485 χιλ.
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8.6 ΓΕΝΙΚΑ 

Υπερβάσεις επί του Προϋπολογισµού.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι έγιναν πληρωµές πέρα από 
τα αρχικά εγκριθέντα ποσά, για τις οποίες ζητήθηκε και δόθηκε καλυπτική έγκριση από τον 
Υπουργό Οικονοµικών. 

Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής.  Σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Συντάγµατος ή µε βάση τον περί 
Προϋπολογισµού Νόµο εκδόθηκαν από τον Υπουργό Οικονοµικών συνολικά 83 Εντάλµατα 
Πληρωµής (Ε.Ε.Π.) για συνολικό ποσό £381.183.886.  Αυτά αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

Αρ.  
Ε.Ε.Π.  Ποσό 

   £ 
Άµεση επιβάρυνση Πάγιου Ταµείου 11  53.704.112 
Με Συµπληρωµατικούς 
Προϋπολογισµούς Νόµους 

 
2 

  
117.863.206 

Άλλα-σύµφωνα µε τον περί 
Προϋπολογισµού Νόµο 

 
70 

  
209.616.568 

Σύνολο 83  381.183.886 

Τα ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής που εκδόθηκαν µε Νόµο είναι τα ακόλουθα: 
 

Α/Α 
Ε.Ε.Π. 

 
 

 
Νόµος 

  
Ποσό 

    £ 
23  38(II)/2007  5.741.550 
56  42(II)/2007  112.121.656 
    117.863.206 

Η κατηγορία Άλλα Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής αναλύεται όπως πιο κάτω: 
 

 

Περιγραφή 

  

Ποσό 

  £ 

Μεταφορά από Αποθεµατικό  30.329.620 

Μεταφορά από Συγκεντρωτικά Κονδύλια  31.806.747 

Μεταφορά από εξοικονοµήσεις σε Άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου  147.480.201 

Σύνολο  209.616.568 

Συνολικά, 1442 Άρθρα επηρεάστηκαν µια ή περισσότερες φορές.  Μετά τις 31.12.2007, εκδόθηκαν 
για το έτος 2007, 9 Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής συνολικού ύψους £20.170.065.  Το τελευταίο 
Ειδικό Ένταλµα Πληρωµής που εκδόθηκε έφερε ηµεροµηνία 8 Φεβρουαρίου 2008. 

Καθυστερηµένες υποχρεώσεις.  Σύµφωνα µε τις ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες, οι 
υποχρεώσεις της Κυβέρνησης πρέπει να τακτοποιούνται έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από τη 
λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο δηµιουργούνται.  Η πρόνοια αυτή δεν τηρήθηκε 
πάντοτε, µε αποτέλεσµα να γίνουν πληρωµές µέχρι  28.2.2008 από τον Προϋπολογισµό του 2008, 
για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέσα στο 2007, για συνολικό ποσό £3.019.428 το οποίο 
παρουσιάζεται στη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση.  Οι πιο πάνω οδηγίες προβλέπουν επίσης ότι οι 
καταστάσεις καθυστερηµένων υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστή, το 
αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου. 
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8.7 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Πιστοποίηση Τελικού Απολογισµού.  Ο Τελικός Απολογισµός της ∆ηµοκρατίας, για το 
οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 116 του Συντάγµατος. Eκτός των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην 'Εκθεση αυτή, ο 
Τελικός Απολογισµός δίνει, κατά τη γνώµη µου, αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης της ∆ηµοκρατίας. 

Η γενική διαπίστωση είναι ότι σηµειώθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο όσον 
αφορά στα λογιστικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα να περιοριστούν στο ελάχιστο τα αριθµητικά 
λάθη.  Επιβάλλεται όµως η εισαγωγή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου διεύθυνσης, τα οποία, 
µεταξύ άλλων, να συµπεριλαµβάνουν συγκεκριµένους στόχους και µετρήσιµα κριτήρια µε δείκτες 
απόδοσης, βάσει των οποίων να έχει την ευχέρεια, τόσο η διεύθυνση, όσο και ο πολίτης να 
αξιολογούν την απόδοση και επίτευξη των στόχων που οφείλει να θέτει κάθε Υπουργείο, Τµήµα ή 
Υπηρεσία, καθώς επίσης και η επέκταση της χρήσης µηχανογραφηµένων συστηµάτων σε όλους 
τους τοµείς, µε ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, για 
παροχή έγκαιρης και αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης στους πολίτες µε το µικρότερο δυνατόν 
κόστος.  Η θέσπιση και τροποποίηση νοµοθετηµάτων που θα συµβάλουν στον περιορισµό των 
αδυναµιών και ελλείψεων που παρατηρούνται σε ορισµένους τοµείς, ιδιαίτερα στην επιβολή και 
είσπραξη των δηµόσιων εσόδων επιβάλλεται όπως προωθείται το ταχύτερο. 

Υποβολή Τελικού Απολογισµού.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του 
Συντάγµατος, ο Τελικός Απολογισµός πρέπει να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση µέσα σε τρεις µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους.   Ο Τελικός Απολογισµός για το 
οικονοµικό έτος που έληξε στις 31.12.2007 εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστή στις 28.2.2008 και 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Μάρτιο 2008. 

Κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού.  Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει το Ενεργητικό και 
Παθητικό  της  Κυπριακής  ∆ηµοκρατίας    στις  31  ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006.  Η 
κατάσταση ετοιµάζεται µε βάση τις πραγµατικές εισπράξεις και πληρωµές σε ιστορικό κόστος εκτός 
σε ότι αφορά στα ακόλουθα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ΄ αυτή. 

(α)  τα εξοφλητικά αποθέµατα τα οποία συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένα έσοδα από τόκους για 
το έτος. 

(β)  τα υπόλοιπα των δανείων που παραχωρήθηκαν από τη ∆ηµοκρατία και του δανεισµού σε ξένα 
νοµίσµατα τα οποία συµπεριλαµβάνουν τα µη πραγµατοποιηθέντα συναλλαγµατικά κέρδη και 
ζηµιές που προκύπτουν από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος 
του έτους. 

(γ)  τα υπόλοιπα των εξοφλητικών αποθεµάτων, των δανείων που παραχωρήθηκαν, του 
δανεισµού και των επενδύσεων κεφαλαιοποιούνται κατά τη λήξη του έτους και 
συµπεριλαµβάνονται στην Κατάσταση του Ενεργητικού και Παθητικού.  Το καθαρό συνολικό ποσό 
των στοιχείων αυτών κατά τη λήξη του έτους αναγνωρίζεται στο Αποθεµατικό από Επενδυτικές και 
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες. 

 2007 
£000 

 2006 
£000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Τράπεζες & Μετρητά 310.313  17.370 
Ειδικά Ταµεία 10  15.641 
Προκαταβολές & Χρεωστικά Υπόλοιπα 53.414  68.766 
Αποθέµατα 4.742  4.961 
Εξοφλητικά Αποθέµατα 505.529  514.748 
∆άνεια (που παραχωρήθηκαν από το κράτος) 195.246  181.959 
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 2007 
£000 

 2006 
£000 

Επενδύσεις 72.549  61.348 
 1.141.803  864.793 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Τραπεζικά Παρατραβήγµατα 5.141  50.788 
Ειδικά Ταµεία 175.552  112.214 
Καταθέσεις & Πιστωτικά υπόλοιπα 183.162  78.889 
Γραµµάτια ∆ηµοσίου 4.340.850  4.338.540 
∆ανεισµός 4.565.863  4.157.711 

 9.270.568  8.738.142 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 8.128.765  7.873.349 
ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ    
Συσσωρευµένο Έλλειµµα στην αρχή του έτους  4.466.324  4.341.797 
(Πλεόνασµα)/Έλλειµµα για το Έτος (146.670)  124.527 
 4.319.654  4.466.324 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
3.809.111 

  
3.407.025 

 8.128.765  7.873.349 

 
8.8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών κ.λπ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 £ 
Σύνολο σε Τράπεζες και Μετρητά 310.313.048 
Μείον: Τραπεζικά Παρατραβήγµατα (5.140.872) 

 305.172.176 

Αντιπροσωπεύεται από:  
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:  
Ταµείο ∆ιαχείρισης Μετρητών 50.000.000 
Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασµός 248.665.535 

 298.665.535 
Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 1.698.627 
Υπόλοιπα σε Ταµεία Πάγιας Προκαταβολής 4.808.015 

Ολικά 305.172.177 

Ειδικά Ταµεία £9.793.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα των διαφόρων Ταµείων που 
διαχειρίζεται η Κυβέρνηση.  Στη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση παρουσιάζονται χωριστοί λογαριασµοί για 
το κάθε Ταµείο.  

Προκαταβολές και χρεωστικά υπόλοιπα £53,4 εκ.  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα 
υπόλοιπα των πιο κάτω προκαταβολών, συνολικού ύψους £33,5 εκ. τα οποία πιθανόν να 
βαρύνουν τελικά το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.  Οι προκαταβολές που εκδόθηκαν πριν από 
πολλά χρόνια πρέπει να εξοφληθούν ή να µετατραπούν σε δάνεια το συντοµότερο δυνατόν.  Με 
την ψήφιση του περί Ενταλµάτων Προκαταβολής Νόµου του 1985 και την έκδοση των σχετικών 
Κανονισµών, σύµφωνα µε τους οποίους η χρονική διάρκεια της προκαταβολής δεν δύναται να 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 

 834 

υπερβαίνει τα δύο έτη από της έκδοσης της, καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστή προσπάθειες 
για τακτοποίηση των προκαταβολών. 

(α)   Προκαταβολές, Γενικό Λογιστήριο (διάφορες) 

-Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως £2,6 εκ.  Η προκαταβολή αυτή εκδόθηκε κατά τα έτη 1976-
1982 στην Τράπεζα για τη δανειοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων.  Η προκαταβολή αυτή δεν φέρει 
τόκο. 

-Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες Λτδ. £1,0 εκ.  Tο ποσό αυτό καταβλήθηκε το 1983, για να 
µπορέσει η εταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της.  Το Κράτος έχει προβεί σε ενέργειες για τη 
διάλυση της εταιρείας αυτής.  Όπως αναφέρεται και σε άλλες παραγράφους της παρούσας 
Έκθεσης, σύµφωνα µε τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, από τη διαδικασία 
εκκαθάρισης των Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών, δεν αναµένεται η είσπραξη οποιουδήποτε 
ποσού.  Ο Γενικός Λογιστής µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών η 
διαγραφή του ποσού αυτού. 

-Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας £0,1 εκ. 

-∆ήµος Λευκωσίας (Λαϊκή Γειτονιά) £0,1 εκ. 

-Συµβούλια Αποχετεύσεων Λάρνακας, Παραλιµνίου, Αγ. Νάπας £16,6 εκ. 

(β)   ∆ιάφορες Προκαταβολές 

-Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα £0,5 εκ.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει δάνεια που 
παραχωρήθηκαν από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα µε διάφορες συµφωνίες, για τα οποία η 
Κυβέρνηση ήταν εγγυήτρια. 

-Τουρκική Κοινοτική Συνέλευση Κύπρου και Τουρκικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως £0,2 εκ.  Οι 
προκαταβολές αυτές εκδόθηκαν πριν από το 1963 στην Τουρκική Κοινοτική Συνέλευση και το 
Τουρκικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως. 

(γ)   Πληρωµές λόγω εγγυήσεων 

-Συµβούλιο Αποχετεύσεων Αµµοχώστου £1,7 εκ.  Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κατά τα έτη 
1976-1995, για να µπορέσει το Συµβούλιο να πληρώσει προς τη ∆ιεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως τις δόσεις των δανείων και τα ποσά που χρωστούσε στους 
εργολάβους για εργασία που εκτέλεσαν το 1974. 

-∆ιάφορες πληρωµές £1,2 εκ.  Αντιπροσωπεύει τακτοποίηση δανείων και υποχρεώσεων 
διαφόρων Ηµικρατικών Οργανισµών και ιδιωτικών εταιρειών, τα οποία είναι εγγυηµένα από την 
Κυβέρνηση. 

-Πληρωµές Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού £9,6 εκ.  Το ποσό αυτό 
καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κατά τα έτη 1991-1998, για 
αποζηµιώσεις βιοµηχάνων για εξαγωγές στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Κουβέιτ, στη Ρωσία και για 
ορισµένες άλλες µεµονωµένες περιπτώσεις.  Εντός του 2002 εισπράχθηκε µέσω του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών ποσό £0,5 εκ. έναντι των οφειλών του Ιράκ και εντός του 2007 διαγράφηκε 
ποσό £0,5 εκ. που κατέβαλε η Υπηρεσία Ασφάλισης Εξαγωγών στους εξαγωγείς µέλη της µετά 
από έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών.   Όπως έχω πληροφορηθεί το αρµόδιο Υπουργείο έχει 
προβεί σε διάφορες ενέργειες και υπάρχει µεγάλη πιθανότητα είσπραξης των ποσών αυτών.  
Άποψη της Υπηρεσίας µου είναι ότι το θέµα της χρέωσης σε λογαριασµό προκαταβολών θα 
πρέπει να εξετασθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών καθότι η χρέωση αυτή εκκρεµεί 
για πολλά χρόνια. 

(δ)  ∆άνεια από λογαριασµούς του ∆ηµοσίου.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, τα υπόλοιπα των 
δανείων που παραχωρήθηκαν σε ∆ήµους, Ηµικρατικούς Οργανισµούς, ∆ανειστικούς Επιτρόπους 
κ.λπ. ανέρχονταν σε £195,2 εκ.  Κατά τη διάρκεια του έτους  παραχωρήθηκαν νέα δάνεια ύψους 
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£28,3 εκ.  Εισπράχθηκε επίσης το ποσό των £14,8 εκ. για αποπληρωµή κεφαλαίου. Οι 
καθυστερήσεις ανέρχονταν σε £6,1 εκ.   

Αναλυτική κατάσταση υπολοίπων δανείων 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2006. 
 2007 

£000 
 2006 

£000 
∆ανειστικοί Επίτροποι 13.183  13.394 
∆ήµοι  363  376 
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 3.271  3.271 
Αρχή Λιµένων Κύπρου 1.646  1.646 
Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης 23.357  21.815 
Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 23.159  19.947 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 21.382  21.382 
Συνεργατική Οικοδοµική Εταιρεία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Λτδ 79  79 
Ανώτατο Συµβούλιο Εβκάφ 14  14 
∆ιακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως από Ευρώπη 24  24 
Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες Λτδ 2.561  2.561 
Σχολικές Εφορείες 2.798  2.798 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 1.897  1.919 
Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Λτδ 60  60 
Εκκαθαριστής της Εταιρείας “The Cyprus Asbestos Mines Ltd” 202  202 
Κυπριακή Παροικία Βρισβάνης -  54 
Λαϊκή Επενδυτική Λτδ 351  347 
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ 812  803 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ 974  971 
Εκτοπισµένοι µικροβιοτέχνες 429  429 
Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 96.004  82.679 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας -  4.060 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού 2.379  2.699 
Στεγαστικό Σχέδιο Εκτοπισθέντων Κρατικών Υπαλλήλων 256  384 
∆ιάφοροι 45  45 
 195.246  181.959 

(ε)  Μετοχές.  Η Κυβέρνηση είναι κάτοχος των πιο κάτω µετοχών. 

 
Οργανισµός 

Μετοχικό
Κεφάλαιο 

  
Μερίδιο Κυβέρνησης 

   Ονοµ. 
αξία 

 Ποσοστ
ό 

 £000  £000  % 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ 12.440  10.948  88,01 
Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ 24.215  24.215  100,00 
∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου Λτδ 3.060  1.562  51,06 
Κυπριακή Εταιρεία Αναπτ. Ακινήτων Λτδ 421  348  82,66 
Κυπριακές Βιοµηχανίες Σωλήνων Λτδ 2.500  2,5  0,10 
Κυπριακές Αερογραµµές Λτδ 19.543  13.606  69,62 
Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών  1.975  286  14,46 
Τράπεζα Κύπρου Λτδ 283.112  5  0,00 
Eurocypria Airlines Ltd 5.000  5  100,00 
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8.9  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Πάγιο Ταµείο.   Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στο Πάγιο Ταµείο 
κατατίθεται οποιοδήποτε έσοδο και χρηµατικό ποσό συλλέγεται ή εισπράττεται µε οποιοδήποτε 
τρόπο από το Κράτος και σε αυτό χρεώνεται οποιαδήποτε δαπάνη και χρηµατικό ποσό 
πληρώνεται από το Κράτος. 

Ειδικά Ταµεία £175,6 εκ.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα των διαφόρων Ταµείων 
που διαχειρίζεται η Κυβέρνηση.  Στη ∆ηµοσιονοµική 'Εκθεση παρουσιάζονται χωριστοί 
λογαριασµοί για το κάθε Ταµείο. 

Καταθέσεις και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα £183,2 εκ.  Το ποσό αυτό αποτελείται από τα 
υπόλοιπα των διαφόρων τµηµατικών και άλλων λογαριασµών καταθέσεων.   

∆ανεισµός 

(α) Το σύνολο των δανείων εσωτερικού και εξωτερικού στο τέλος του έτους ανερχόταν σε £4.565,9 εκ.  
Αναλυτική κατάσταση για τα έτη 2007 και 2006: 

 
 2007 

£εκ. 
 2006 

£εκ. 
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου  4.157,7  4.000,2 
Εισπράξεις από νέα δάνεια 842,5  729,0 
 5.000,2  4.729,2 
Αποπληρωµή δανείων 437,7  570,5 
 4.562,5  4.158,7 
Αύξηση/(Μείωση) λόγω διακυµάνσεων τιµής συναλλάγµατος 3,3  (1,0) 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 4.565,9  4.157,7 

Το εξοφλητικό απόθεµα για την αποπληρωµή των δανείων κατά τα έτη 2007 και 2006 ήταν £505,5 εκ. 
και £514,7 εκ., αντίστοιχα. 

(β)  Άλλες υποχρεώσεις.  Η Κυβέρνηση έχει καταθέσει στην Κεντρική Τράπεζα µη µεταβιβάσιµα 
άτοκα γραµµάτια, τα οποία θα πληρωθούν σε διεθνείς οργανισµούς.  Στις 31.12.2007 η αξία των 
γραµµατίων αυτών ανερχόταν σε £86,8 εκ., ως εξής: 
 £000 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 82.103 
∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως 2.985 
Σύνδεσµος ∆ιεθνούς Αναπτύξεως 376 
∆ιεθνής Ασφαλιστικός Οργανισµός Επενδύσεων 45 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως 1.317 
 86.826 

(γ)  Μεταβιβάσιµα Γραµµάτια ∆ηµοσίου. 
  £ 
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Πανεπιστήµιο Κύπρου  16.543.814 
Εταιρείες µε συµµετοχή του κράτους στο µετοχικό τους 
κεφάλαιο – Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου 

  
25.699.075 

  42.242.889 
Άλλες εταιρείες:   
-Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ  29.311.302 
-Εταιρεία Χαρίλαος Αποστολίδης & Σία Λτδ  795.108 
  72.349.299 
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Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται µόνο στις σηµειώσεις του Ισολογισµού, συµπεριλαµβάνουν 
τους τόκους Μεταβιβάσιµων Γραµµατίων µέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρµόστηκαν µε τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις 31.12.2007. 

(δ) Πίνακας ∆ανείων Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων.  Το υπόλοιπο των δανείων 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν £196,7 εκ.  Αυτά αφορούσαν 
κυρίως ∆ήµους, Κοινοτικά Συµβούλια, Συµβούλια Αποχετεύσεως, Σχολικές Εφορείες, Συµβούλια 
Υδατοπροµήθειας.  Το υπόλοιπο αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Γενικό 
Λογιστή ως αποτέλεσµα της ανάληψης της παρακολούθησης των πιο πάνω δανείων από το Γενικό 
Λογιστήριο από 1.1.2004 στα πλαίσια του ανασχεδιασµού της παρουσίασης του ετήσιου 
προϋπολογισµού. 

Από το σύνολο των £196,7 εκ. των δανείων συγχρηµατοδοτούµενων έργων, τα £193,8 εκ. ήταν 
εγγυηµένα από το κράτος, ενώ τα υπόλοιπα £2,9 εκ.  ήταν µη εγγυηµένα από το κράτος.  Τα 
δάνεια αυτά δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 αλλά 
παρουσιάζονται µόνο στις σηµειώσεις του Ισολογισµού.  Ωστόσο, στα πλαίσια της σταδιακής  
µετάβασης της ετοιµασίας των καταστάσεων από τη λογιστική αρχή των πραγµατικών εισπράξεων 
και πληρωµών στην αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, το ποσό που αντιπροσωπεύει 
την κυβερνητική εισφορά, όπως και τα Μεταβιβάσιµα Γραµµάτια ∆ηµοσίου που αναφέρονται στο 
(γ) πιο πάνω, θα αναγνωρίζονται µελλοντικά ως οφειλή του κράτους.   

Αναλυτική κατάσταση υπολοίπων δανείων συγχρηµατοδοτούµενων έργων στις 31.12.2007. 
 Κυβερνητική 

εισφορά % 
 

£000 
Εγγυηµένα  193.821 
∆ήµοι  157.066 
∆ήµος Λευκωσίας 1 6.191 
∆ήµος Αγίου ∆οµετίου 1 2.915 
∆ήµος Έγκωµης * 1.459 
∆ήµος Στροβόλου 100 21.812 
∆ήµος Αγλαντζιάς 100 9.476 
∆ήµος Λακατάµιας 100 10.776 
∆ήµος Λατσιών 100 7.605 
∆ήµος Ιδαλίου 100 3.373 
∆ήµος Αγίας Νάπας 100 6.008 
∆ήµος Παραλιµνίου 100 3.011 
∆ήµος ∆ερύνειας * 3.795 
∆ήµος Λάρνακας * 29.926 
∆ήµος Αραδίππου 100 3.423 
∆ήµος Πάνω Λευκάρων 100 198 
∆ήµος Λεµεσού 100 8.821 
∆ήµος Μέσα Γειτονιάς 100 3.798 
∆ήµος Αγίου Αθανασίου 100 6.548 
∆ήµος Γερµασόγειας * 7.307 
∆ήµος Κάτω Πολεµιδιών 100 2.672 
∆ήµος Πάφου * 9.812 

∆ήµος Γεροσκήπου 100 5.015 
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 Κυβερνητική 
εισφορά % 

 
£000 

∆ήµος Πέγειας 100 103 
∆ήµος Πόλεως Χρυσοχούς 100 3.022 
Κοινοτικά Συµβούλια  18.846 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γερίου 100 194 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τσερίου 100 708 
Κοινοτικό Συµβούλιο Εργατών 100 164 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Βαρβάρας 70 17 
Κοινοτικό Συµβούλιο Π. ∆ευτεράς 100 369 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Επιφανείου 90 40 
Κοινοτικό Συµβούλιο Καπέδων 100 68 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πολιτικού 100 54 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίων Τριµιθιάς 100 15 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κ. ∆ευτεράς 100 16 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου 100 355 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αστροµερίτη 100 52 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παλιοµετόχου 70 117 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φλάσου 100 31 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γαλάτας 100 225 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πέρα Ορεινής 100 526 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πηγαινιών 90 47 
Κοινοτικό Συµβούλιο Καλοπαναγιώτη 100 548 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λιοπετρίου 70 21 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φρενάρους * 45 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αυγόρου * 106 
Κοινοτικό Συµβούλιο  Άχνας * 67 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λειβάδια Λάρνακας * 2.988 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μενεού-∆ροµολαξιάς 80 82 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τρούλλων 95 4 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πύλας 50 213 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ξυλοτύµπου 67 34 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ορµήδειας 67 49 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ξυλοφάγου * 590 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κιτίου * 1.234 
Κοινοτικό Συµβούλιο Περβολιών Λάρνακας 80 508 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μαζωτού * 785 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγγλισίδων 100 260 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μαρώνι *   319 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πυργών Λάρνακας 90 13 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κόρνου 67 171 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Θεοδώρου Σκαρίνου 100 18 
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 Κυβερνητική 
εισφορά % 

 
£000 

Κοινοτικό Συµβούλιο Κ. Λευκάρων 95 135 
Κοινοτικό Συµβούλιο Π. Πολεµιδιών 70 1.432 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ύψωνα 100 78 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παλώδιας 90 20 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φασούλας 100 205 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μαθηκολώνης 100 30 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κορφής * 55 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λιµνάτη 100 50 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μουταγιάκας 95 105 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινικαριών 95 4 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ακρούντας 90 2 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα * 1.609 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παρεκκλησιάς * 197 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μονής  90 31 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ασγάτας * 49 
Κοινοτικό Συµβούλιο Βάσας Κελλακίου 100 14 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πραστειού Κελλακίου * 97 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ζωοπηγής 95 51 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τραχωνίου 100 58 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αυδήµου * 19 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πισσουρίου 100 197 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Θωµά 100 6 
Κοινοτικό Συµβούλιο Άλασσας 90 11 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Αµβροσίου Λεµεσού 90 65 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λόφου 100 11 
Κοινοτικό Συµβούλιο Βουνίου 90 7 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πέρα Πεδίου * 403 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πάνω Πλατρών 80 145 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Ιωάννη Αγρού 80 2 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πελενδρίου * 709 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού  * 461 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κυπερούντας * 408 
Κοινοτικό Συµβούλιο Έµπας * 163 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μεσόγης 100 70 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τάλας * 92 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τίµης 90 5 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κάθηκα * 436 
Κοινοτικό Συµβούλιο Στατού-Αγ. Φωτίου * 171 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κρήτου Τέρρα 100 53 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πάνω Αρόδων 95 99 
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 Κυβερνητική 
εισφορά % 

 
£000 

Κοινοτικό Συµβούλιο Ίννιας 95 39 
Μη κερδοσκοπικοί Οργανισµοί  8.817 
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 100 8.399 
Εµπορική Σχολή Μιτσή Λεµύθου 100 418 
Συµβούλια Αποχετεύσεως  9.092 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας 0 5.000 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λυθροδόντα 100 743 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Ιδαλίου 75 607 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Πέρα Χωρίου Νήσου * 137 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Πάνω Πλατρών 80 166 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Πελενδρίου 89 251 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Κυπερούντας * 2.152 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Πάνω Κυβίδων 100 36 
   
Μη εγγυηµένα  2.892 
Σχολικές Εφορείες 100 1 
∆ήµοι  205 
∆ήµος Έγκωµης 80 159 
∆ήµος Λακατάµιας 100 10 
∆ήµος Πέγειας 47 36 
Κοινοτικά Συµβούλια  2.580 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γερίου  100 21 
Κοινοτικό Συµβούλιο Σιας 100 23 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αλάµπρας 100 28 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου 100 7 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λυµπιών 100 66 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ποταµιάς 100 12 
Κοινοτικό Συµβούλιο Καµπιού Φαρµακά 100 10 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φαρµακά * 231 
Κοινοτικό Συµβούλιο Απλικίου Ορεινής 90 6 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Επιφανείου Ορεινής 100 9 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κλήρου 100 30 
Κοινοτικό Συµβούλιο Τσερίου 100 31 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πέρα 100 61 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ψηµολόφου 100 4 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κάτω ∆ευτεράς 100 26 
Κοινοτικό Συµβούλιο ∆ένειας 100 24 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μάµµαρι * 48 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ασκά 100 10 
Κοινοτικό Συµβούλιο Άλωνας 100 18 
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 Κυβερνητική 
εισφορά % 

 
£000 

Κοινοτικό Συµβούλιο Φτερικούδι 100 115 
Κοινοτικό Συµβούλιο Σαράντι 100 20 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πλατανιστάσας * 33 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής * 238 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ορούντας 100 51 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ποταµιού 70 18 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ακακίου 70 21 
Κοινοτικό Συµβούλιο Περιστερώνας * 36 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μενοίκου 100 22 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γαλάτας 100 35 
Κοινοτικό Συµβούλιο Σινά Όρος 80 7 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κοράκου 100 8 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πεδουλά 100 43 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μουτουλλά 100 12 
Κοινοτικό Συµβούλιο Οίκου 100 17 
Κοινοτικό Συµβούλιο Καλοπαναγιώτη 100 77 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γερακιών 100 34 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κάµπου 95 7 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κάτω Πύργου 100 91 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φρενάρους 60 23 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αυγόρου * 35 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου Τύχωνα 80 878 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λουβαρά 100 38 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Ιωάννη Αγρού 75 19 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κυπερούντας 80 22 
Κοινοτικό Συµβούλιο Περιστερώνας Χρυσοχούς 80 15 
Συµβούλια Αποχετεύσεως  106 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Παλαιχωρίου Ορεινής 83 69 
Συµβούλιο Αποχετεύσεως Κυπερούντας 75 37 
Σύνολο  196.713 

* Τα υπόλοιπα των δανείων αυτών προέρχονται από διάφορα δάνεια, στα οποία το ποσοστό 
εισφοράς της Κυβέρνησης διαφέρει. 

(στ)  Πίνακας Εγγυήσεων.  Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις 
στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £589,6 εκ. για εγγυήσεις που δόθηκαν στους πιο κάτω: 
 £000 
∆ήµοι 113.484 
∆ήµος Λευκωσίας 10.269 
∆ήµος Αγίου ∆οµετίου 1.161 
∆ήµος Έγκωµης 247 
∆ήµος Αγλαντζιάς  7.436 
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 £000 
∆ήµος Στροβόλου 3.452 
∆ήµος Λακατάµιας 3.353 
∆ήµος Λατσιών 2.313 
∆ήµος Ιδαλίου 446 
∆ήµος Αµµοχώστου 53 
∆ήµος Αγίας Νάπας 2.588 
∆ήµος Παραλιµνίου 4.281 
∆ήµος ∆ερύνειας 917 
∆ήµος Λάρνακας 18.667 
∆ήµος Αραδίππου 761 
∆ήµος Αθηαίνου 58 
∆ήµος Λεµεσού 35.501 
∆ήµος Πάνω Λευκάρων 356 
∆ήµος Μέσα Γειτονιάς 2.464 
∆ήµος Αγίου Αθανασίου 1.925 
∆ήµος Κ. Πολεµιδιών 476 
∆ήµος Γερµασόγειας 4.023 
∆ήµος Πάφου 7.477 
∆ήµος Γεροσκήπου 2.050 
∆ήµος Πόλης Χρυσοχούς 2.884 
∆ήµος Πέγειας  326 
Κοινοτικά Συµβούλια 4.213 
Κοινοτικό Συµβούλιο Γερίου 24 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Βαρβάρας 10 
Κοινοτικό Συµβούλιο Π. ∆ευτεράς 263 
Κοινοτικό Συµβούλιο Εργατών 70 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παλιοµετόχου 50 
Κοινοτικό Συµβούλιο Φλάσου 1 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου 7 
Κοινοτικό Συµβούλιο Καλοπαναγιώτη 35 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κ. Πύργου 50 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αυγόρου  16 
Κοινοτικό Συµβούλιο ∆ροµολαξιάς-Μενεού 76 
Κοινοτικό Συµβούλιο Λειβάδια Λάρνακας 130 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κιτίου 1.050 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγγλισίδων 29 
Κοινοτικό Συµβούλιο Περβολιών Λάρνακας 736 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μαζωτού 76 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίας Άννας 12 
Κοινοτικό Συµβούλιο Μαρωνίου 16 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Θεοδώρου 182 
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 £000 
Κοινοτικό Συµβούλιο Επισκοπής Λεµεσού 5 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κορφής 2 
Κοινοτικό Συµβούλιο Ύψωνα 34 
Κοινοτικό Συµβούλιο Παρεκλησιάς  40 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πάχνας 45 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πισσουρίου 49 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πελενδρίου 305 
Κοινοτικό Συµβούλιο Πάνω Πλατρών 25 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού 323 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κυπερούντας 328 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κονιών 5 
Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας 47 
Κοινοτικό Συµβούλιο Έµπας 26 
Κοινοτικό Συµβούλιο Χούλου 21 
Κοινοτικό Συµβούλιο Κάθηκα 23 
Κοινοτικό Συµβούλιο Αγ. Μαρίνας 102 
Συµβούλια Αποχετεύσεως 76.886 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 12.000 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου 136 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα 217 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Αγ. Νάπας 7.251 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιµνίου 11.305 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας 12.453 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού 15.482 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Π. Κυβίδων 11 
Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου 18.031 
Ηµικρατικοί και άλλοι οργανισµοί 346.266 
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου 344.226 
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 160.938 
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων 336 
Αρχή Λιµένων Κύπρου 33.828 
Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 3.051 
Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 647 
Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου 17.750 
Οργανισµός Γεωργικής Ασφαλίσεως 1.734 
Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 16.225 
Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 92.436 
Συµβούλιο Κεντρικού Σφαγείου 8.378 
Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών 8.258 
Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου 645 
Μη κερδοσκοπικοί Οργανισµοί 2.040 
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 £000 
Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 616 
Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ 6 
Σατιρικό Θέατρο 474 
Αγγλική Σχολή  944 
Επιχειρήσεις 48.720 
Εταιρείες µε συµµετοχή του κράτους στο µετοχ. τους κεφαλ. 28.501 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ 28.501 
Εταιρείες 9.531 
Ε.Τ.Κ.Ο. Λτδ 6.013 
Λ.Ο.Ε.Λ. Λτδ 2.765 
Βιοµηχανία Κρασιών Νικολαϊδη Λτδ 12 
Γαλακτοκοµεία Πίττας Λτδ 75 
P & S Carton Industries Ltd 160 
Lapertas Fisheries Ltd 506 
Συνεργατικές Εταιρείες 7.379 
Σ.Ο.∆.Α.Π. Λτδ 2.685 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Πελενδρίου – Κ. Αµιάντου 37 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Στρουµπίου-Πολεµίου Λτδ 407 
Περιφερειακή Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Αγρού 453 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Χλώρακας Λτδ 552 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Αργάκας Λτδ 72 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Μαρωνίου Λτδ 399 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Φαρµακά, Οδούς Λτδ 54 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Αγ. Μαρίνας Χρυσοχούς Λτδ 90 
Περιφερειακή Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Παλαιχωρίου Λτδ 121 
Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων 478 
Σ.Π.Ε. Λιοπετρίου 26 
Σ.Π.Ε. Σωτήρας 10 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Στατού-Αγ. Φώτη Λτδ 181 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Κυπερούντας, ∆ύµων & Χανδριών 23 
Σ.Ε.∆.Ι.Γ.Ε.Π Παρεκκλησιάς Λτδ 6 
Σ.Π.Ε. Αυγόρου 673 
Σ.Ε.Κ.Ε.Π.  1.102 
Σ.Π.Ε. Ξυλοφάγου 10 
∆ιάφοροι 3.309 
∆ιάφορα άτοµα 2.897 
Βάσος Χαραλαµπίδης 412 
ΣΥΝΟΛΟ 589.569 
 

Τα πιο πάνω ποσά αναπροσαρµόζονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν το τέλος 
του έτους. 
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ΜΕΡΟΣ 9 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Οργανωτική ∆ιάρθρωση.  Η οργανωτική διάρθρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά το υπό 
επισκόπηση έτος ήταν η πιο κάτω: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπικό.  Οι εγκεκριµένες οργανικές θέσεις ελεγκτικού προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το 
2007 ήταν 109.  Επιπρόσθετα απασχολήθηκαν 7 λειτουργοί ελέγχου πάνω σε έκτακτη βάση, 15 
άτοµα ως διοικητικό/γραµµατειακό προσωπικό, από τα οποία 5 απασχολήθηκαν πάνω σε έκτακτη 
βάση και 7 άτοµα ως βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή σύνολο 138 υπάλληλοι.  Στο τέλος του έτους 
υπήρχαν  κενές 8 θέσεις από τις οποίες 4 πληρώθηκαν το 2008. 

∆ιευθύνσεις.  Στην Υπηρεσία λειτουργούν τρεις ∆ιευθύνσεις, οι Α, Β και Γ.  Στις ∆ιευθύνσεις Α και 
Β υπάγονται οι Κλάδοι και Παραρτήµατα που διεξάγουν κυρίως οικονοµικό και διαχειριστικό  
έλεγχο.  Η καθεµιά από τις ∆ιευθύνσεις αυτές διοικείται από ένα ∆ιευθυντή Ελέγχου.  Στη 
∆ιεύθυνση Α υπάγεται η Υπηρεσία Ελέγχου Κοινοτικών Συµβουλίων και στη ∆ιεύθυνση Β η 
Υπηρεσία Ελέγχου Μηχανογραφικών Συστηµάτων. 

Στη ∆ιεύθυνση Γ, της οποίας προΐσταται ο ∆ιευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, υπάγονται οι Κλάδοι και 
Παραρτήµατα που διεξάγουν κυρίως τεχνικό έλεγχο αναπτυξιακών και άλλων έργων.   

Κλάδοι και Παραρτήµατα.  Κάτω από τις ∆ιευθύνσεις Α και Β λειτουργούν 7 Κλάδοι, στους 
οποίους υπάγονται 12 Παραρτήµατα. Ο κάθε Κλάδος των ∆ιευθύνσεων Α και Β διευθύνεται από 
Ανώτερο Πρώτο Ελεγκτή και το κάθε Παράρτηµα από Ανώτερο Λειτουργό Ελέγχου.  Επίσης 
λειτουργούν ακόµη 2 Κλάδοι που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Γ, οι οποίοι διευθύνονται από Ανώτερο 
Πρώτο Λειτουργό Τεχνικού Ελέγχου. 
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∆απάνες και έσοδα Ελεγκτικής Υπηρεσίας   

-∆απάνες.  Οι δαπάνες που αρχικά προϋπολογίστηκαν για το έτος 2007 στο Κεφάλαιο 02 02 
"Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας" αυξήθηκαν από £3.325.030 σε £3.365.333 και εκείνες που 
πραγµατοποιήθηκαν ήταν £2.989.164. 

-Έσοδα.  Τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2007 στο Κεφάλαιο 02 02 "Ελεγκτική 
Υπηρεσία – Άρθρο 01323 Ελεγκτικά ∆ικαιώµατα" ήταν £250.000 και εκείνα που 
πραγµατοποιήθηκαν £297.410. 

Προγράµµατα εργασίας.  Για κάθε ελεγκτικό έτος, που καλύπτει την περίοδο από 1η Ιουλίου 
µέχρι 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, ετοιµάζονται προγράµµατα που περιλαµβάνουν τις εργασίες 
που θα καλύψει ο έλεγχος, καθώς επίσης και τα µεγάλα τεχνικά έργα που θα επιθεωρηθούν από 
την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος.  Με την πάροδο του χρόνου ο όγκος και το περίπλοκο των 
κυβερνητικών δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό.  Είναι εποµένως αδύνατον για το 
Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, που προΐσταται µιας σχετικά µικρής αριθµητικά Υπηρεσίας, να 
διεξάγει πλήρη διακανονιστικό ή οικονοµικό έλεγχο σ' όλα τα επίπεδα του Κράτους.  Η άσκηση 
τέτοιου ελέγχου έχει καταστεί πολύ λιγότερο αναγκαία, ως πρωταρχική λειτουργία του Γενικού 
Ελεγκτή, γιατί οι µέθοδοι εσωτερικού ελέγχου στις διάφορες διοικητικές µονάδες έχουν αυξηθεί και 
βελτιωθεί σηµαντικά.  Αντ' αυτού, γίνεται, όπως σε όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες διεθνώς, 
δειγµατοληπτικός έλεγχος, κατά προγραµµατισµένο τρόπο, σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 
επιβάλλεται όχι µόνο για την αντιµετώπιση της αύξησης του όγκου των δηµόσιων λογαριασµών, 
αλλά και για να παρέχεται στο Γενικό Ελεγκτή αρκετός χρόνος για να διεξάγει διαχειριστικούς 
ελέγχους και να καλύπτει σηµαντικούς τοµείς των δηµόσιων εσόδων και εξόδων. 

∆ιαχειριστικός έλεγχος.  Εκτός από τον οικονοµικό και διακανονιστικό έλεγχο, που αποσκοπεί 
κυρίως στην εξακρίβωση ότι υπάρχει συµµόρφωση στο Νόµο, στον Προϋπολογισµό και στους 
σχετικούς λογιστικούς, δηµοσιονοµικούς και διοικητικούς Κανονισµούς, διεξάγεται κατά τα 
τελευταία χρόνια και διαχειριστικός έλεγχος από το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που 
καλύπτει τους τοµείς της οικονοµίας, απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των αποφάσεων και 
πράξεων των δηµόσιων υπολόγων.  Η διαφοροποίηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των νέων 
προσανατολισµών του κρατικού ελέγχου σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου, καθώς επίσης και 
των απαιτήσεων, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

Έλεγχος  των τεχνικών έργων.  Μέσα στο 2007 συνεχίστηκε από το τεχνικό προσωπικό της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο έλεγχος των τεχνικών έργων, µε προγραµµατισµένο και συστηµατικό 
τρόπο.  Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού υπήρξαν και πάλι πολύ ευεργετικά προς την 
κατεύθυνση της ορθής οικονοµικής διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος.  Τα πιο σοβαρά θέµατα 
που έχουν εγερθεί από τον έλεγχο των τεχνικών έργων αναφέρονται σε άλλα µέρη της Έκθεσης 
αυτής. 

Ο τεχνικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσο η εκτέλεση των διαφόρων έργων 
γίνεται σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους, τις προδιαγραφές και, γενικά, κατά τον πιο οικονοµικό 
και αποδοτικό τρόπο και ότι τα έργα προγραµµατίστηκαν, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν 
ικανοποιητικά. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εξέταση των οικονοµοτεχνικών 
µελετών σκοπιµότητας, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων, των όρων των συµβολαίων και 
των διαδικασιών για ζήτηση και κατακύρωση προσφορών.  Για το σκοπό αυτό διενεργούνται από 
το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιθεωρήσεις των έργων και έλεγχος των ενδιάµεσων 
πληρωµών και Τελικών Λογαριασµών. 

Με τον τεχνικό έλεγχο, όπως και µε τις άλλες µορφές ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής δεν σκοπεί στην 
υποκατάσταση των ελεγχοµένων.  Αυτοί παραµένουν, πάντα, πλήρως υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
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και επίβλεψη των τεχνικών έργων.  Το έργο του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας περιορίζεται 
στην εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου. 

Τεχνολογία της Πληροφορικής και Έλεγχος.  Η Υπηρεσία Ελέγχου Μηχανογραφικών 
Συστηµάτων (ΥΕΜΣ) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συµβάλλει στη διενέργεια οικονοµικών και 
διαχειριστικών ελέγχων µε τη χρήση της τεχνολογίας και την αναβάθµιση των υφιστάµενων 
υποδοµών και συστηµάτων πληροφορικής.  Μετά την εξασφάλιση και εγκατάσταση εξυπηρετητή 
δικτύου τη δικτύωση όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εξασφάλιση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου για όλους τους λειτουργούς της Υπηρεσίας, η ΥΕΜΣ προχώρησε αρχικά στην 
πιλοτική εφαρµογή σε 6 Παραρτήµατα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενός λογισµικού διενέργειας 
ελέγχου για την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων σε ελεγχόµενους οργανισµούς και 
ακολούθως στην επέκταση του σε όλα τα Παραρτήµατα της Υπηρεσίας.  Κατά το 2007, η ΥΕΜΣ 
προχώρησε επίσης στην κατάρτιση ενός νέου, ολοκληρωµένου προγράµµατος ελέγχου 
µηχανογραφικών συστηµάτων, βασισµένου σε σύγχρονα πρότυπα, το οποίο εφάρµοσε πιλοτικά 
και προγραµµατίζεται η περαιτέρω εφαρµογή του.  Επιπρόσθετα, προγραµµατίζονται η εισαγωγή 
λογισµικού διαχείρισης της ελεγκτικής εργασίας, η εισαγωγή συστήµατος αυτοµατοποίησης 
γραφείου, η συνεχής υποστήριξη και εµπλουτισµός της κεντρικής βάσης δεδοµένων, καθώς και η 
αναβάθµιση της ιστοσελίδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο διαδίκτυο.  

Επιµόρφωση προσωπικού.  Η συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού αποτελεί ένα από τους 
στρατηγικούς στόχους της Υπηρεσίας για διασφάλιση της ποιότητας της ελεγκτικής εργασίας. 

Στα πλαίσια των οικονοµικών περιορισµών του Προϋπολογισµού, αλλά και των προτεραιοτήτων 
και αναγκών της Υπηρεσίας, λειτουργοί της Υπηρεσίας λαµβάνουν µέρος σε κατάλληλα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια και διαλέξεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, 116 λειτουργοί (το σύνολο ουσιαστικά των υπαλλήλων) συµµετείχαν σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα ή/και σεµινάρια που οργανώθηκαν στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, 12 
λειτουργοί συµµετείχαν σε 8 σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα στο εξωτερικό.  

Ανώτεροι λειτουργοί της Υπηρεσίας συµµετείχαν σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια που 
αφορούσαν στη µελέτη θεµάτων που άπτονται των εργασιών Κρατικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 

Από την Ελεγκτική Υπηρεσία διοργανώθηκαν τα ακόλουθα πέντε εκπαιδευτικά προγράµµατα, στα 
οποία συµµετείχαν λειτουργοί της Υπηρεσίας:  

(i) ∆ιεξαγωγή αυτο-αξιολόγησης στην τεχνολογία της πληροφορικής µε βάση την COBIT - IT 
Self Assessment 

(ii) ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(iii) Η υιοθέτηση του Ευρώ στην Κύπρο 

(iv) Λογισµικό διεξαγωγής ελέγχου  

(v) Το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο έλεγχος στην Κύπρο.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη συνεχή εκπαίδευση/επιµόρφωση του προσωπικού στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και στη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού για τη 
διεξαγωγή του ελέγχου. 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.  Ο Γενικός Ελεγκτής βοηθά 
την Εκτελεστική Εξουσία στη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας, µε την 
παροχή συµβουλών για τη διαµόρφωση νέων λογιστικών διαδικασιών και συστηµάτων, καθώς και 
για την αναθεώρηση των Γενικών ∆ιατάξεων, ∆ηµοσιονοµικών Οδηγιών, Κανονισµών Προσφορών 
και Αποθηκών και άλλων θεµάτων.  Συµµετέχει επίσης σε αρκετές επιτροπές ως παρατηρητής. 

Συµβούλια Προσφορών.  Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπος του έχει το 
δικαίωµα να παρακάθεται ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων 
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Προσφορών και των Επιτροπών Αξιολόγησης, καθώς και στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής 
και των Τµηµατικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων που συστάθηκαν και λειτουργούν 
σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει του περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα 
Νόµου του 2006 και των περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της 
∆ηµοκρατίας Νόµων του 2002 και του 2004. Από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι η 
παρουσία του Γενικού Ελεγκτή είναι πολύ ωφέλιµη και εποικοδοµητική. 

Ετήσια Έκθεση.  Στην Ετήσια Έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει οτιδήποτε που, κατά τη 
γνώµη του, πρέπει να περιέλθει σε γνώση της Εκτελεστικής Εξουσίας και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, σχετικά µε τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας.  
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η Έκθεση να ετοιµάζεται µε αντικειµενικότητα, ακρίβεια και 
επαγγελµατική ευθύνη.  Οι διαπιστώσεις και απόψεις του Γενικού Ελεγκτή φέρονται πρώτα σε 
γνώση των ελεγχόµενων Υπηρεσιών και ακολούθως ετοιµάζεται η Έκθεσή του µε βάση τις 
αναφορές που υποβλήθηκαν. Οι παράγραφοι της Ετήσιας Έκθεσης, προτού πάρουν την τελική 
τους µορφή, αποστέλλονται στους Υπουργούς, στους Προϊστάµενους των Ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών, στους Προέδρους των Ηµικρατικών ή άλλων Οργανισµών και Αρχών Τοπικής 
∆ιοίκησης, για να εκφέρουν τις απόψεις τους. 

Ετήσια Έκθεση για το 2006.  Σύµφωνα µε το άρθρο 116(4) του Συντάγµατος, η Ετήσια Έκθεσή 
µου για το έτος 2006 υποβλήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2007 στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ο 
οποίος και την κατέθεσε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
µε εγκύκλιο της ηµερ. 17.4.2008 προς τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων και του Γραφείου 
Προγραµµατισµού, διαβίβασε παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών όπως, για σκοπούς διευκόλυνσης της 
Επιτροπής στη µελέτη της Έκθεσης, ετοιµαστούν και υποβληθούν σηµειώµατα, στα οποία να 
περιλαµβάνονται οι παρατηρήσεις της Γενικού Ελεγκτή, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια 
Έκθεση, καθώς και τα σχόλια του αρµόδιου Υπουργείου/ Γραφείου σχετικά µε προτάσεις και 
εισηγήσεις, για επίλυση των προβληµάτων που επισηµαίνονται. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφαση του αρ. 61.733 ηµερ. 16.3.2005, αποφάσισε όπως, τα 
σηµειώµατα των Υπουργείων σχετικά µε τις παρατηρήσεις/εισηγήσεις της Γενικού Ελεγκτή που 
αναφέρονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της, υποβάλλονται στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω υπό 
µορφή επιστολής.  Ο Υφυπουργός θα έχει την ευθύνη να µελετά τις αναφορές της Γενικού Ελεγκτή 
και τα µέτρα που έχει λάβει το κάθε Υπουργείο, για αποτροπή επανάληψης των ίδιων 
παραλείψεων, αδυναµιών ή λαθών.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρονται τα µέτρα που λήφθηκαν 
αλλά οι λόγοι γιατί δεν λήφθηκαν, ο Υφυπουργός σε συνάντηση µε τη Γενικό  Ελεγκτή  θα συζητά 
τους λόγους που προβλήθηκαν και θα εισηγείται µέτρα για διόρθωση της κατάστασης. Σε κάθε 
περίπτωση ο Υφυπουργός, θα υποβάλλει έκθεση στο Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου 
µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη της Έκθεσης του κάθε Υπουργείου, για την Έκθεση της Γενικού 
Ελεγκτή. 

Τριµηνιαίες Εκθέσεις Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.  Μέσα στο 2007 συνεχίστηκε η 
υποβολή προς τους Υπουργούς των τριµηνιαίων εκθέσεων µου σχετικά µε τα πιο σοβαρά θέµατα 
που προκύπτουν από τον έλεγχο των διαφόρων Υπηρεσιών.  Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών 
κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Με τις 
εκθέσεις αυτές ενηµερώνονται έγκαιρα, τόσο η Εκτελεστική Εξουσία όσο και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, πάνω στα πιο σοβαρά θέµατα που εγείρονται από τον έλεγχο των κρατικών 
λογαριασµών και των λογαριασµών των Τοπικών Αρχών και Ηµικρατικών Οργανισµών. 
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ΜΕΡΟΣ 10  -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Προεδρία και Προεδρικό 
Μέγαρο  3.280.443 3.535.443 2.589.356 946.087 26,76 

Υπουργικό Συµβούλιο  844.292 844.292 781.677 62.615 7,42 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων  10.854.947 10.946.885 9.756.527 1.190.358 10,87 

∆ικαστική Υπηρεσία  15.234.994 15.646.324 13.519.755 2.126.569 13,59 

Νοµική Υπηρεσία  7.691.372 10.361.128 8.730.017 1.631.111 15,74 

Ελεγκτική Υπηρεσία  3.284.727 3.325.030 2.989.164 335.866 10,10 

Επιτροπή ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας  434.662 437.997 425.030 12.967 2,96 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας  371.721 375.551 347.507 28.044 7,47 

Γραφείο Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως  844.685 893.434 822.893 70.541 7,90 

Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισµού  560.014 585.941 462.394 123.547 21,09 

Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα  176.178 177.126 147.692 29.434 16,62 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων 170.605 195.245 158.118 37.127 19,02 

Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου 680.233 703.465 654.524 48.941 6,96 

Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 290.540 291.240 258.490 32.750 11,24 

Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών 1.710.020 1.686.853 1.375.145 311.708 18,48 

Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφύγων 219.584 219.584 168.094 51.490 23,45 

Υπουργείο Άµυνας- 
∆ιοίκηση  3.531.415 3.593.429 3.081.511 511.918 14,25 

Κυπριακός Στρατός  60.206.094 60.208.873 58.495.526 1.713.347 2,85 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Εθνική Φρουρά  64.276.500 64.276.500 62.661.460 1.615.040 2,51 

Αµυντική Θωράκιση  70.000.000 70.000.000 43.808.827 26.191.173 37,42 

Υπουργείο 
Γεωργίας,Φυσικών 
Πόρων και 
Περιβάλλοντος-      
∆ιοίκηση  17.628.772 17.220.847 13.392.939 3.827.908 22,23 

Τµήµα Γεωργίας  16.738.990 30.511.263 27.607.656 2.903.607 9,52 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  10.928.820 11.611.835 10.008.587 1.603.248 13,81 

Τµήµα ∆ασών  29.873.959 30.261.197 19.331.285 10.929.912 36,12 

Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων  67.525.982 68.720.732 55.718.453 13.002.279 18,92 

Τµήµα Γεωλογικής 
Επισκοπήσεως  3.660.347 3.712.647 3.234.790 477.857 12,87 

Μετεωρολογική Υπηρεσία  3.120.531 3.128.001 2.582.379 545.622 17,44 

Τµήµα Αναδασµού  4.897.493 4.897.493 4.297.524 599.969 12,25 

Μεταλλεία  533.957 536.457 452.323 84.134 15,68 

Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών  5.941.185 5.946.370 4.563.013 1.383.357 23,26 

Τµήµα Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών  8.448.391 6.553.081 4.563.318 1.989.763 30,36 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµοσίας Τάξεως- 
∆ιοίκηση  5.912.237 6.835.459 5.799.198 1.036.261 15,16 

Φυλακές  9.702.523 9.311.523 8.468.553 842.970 9,05 

Αστυνοµία  130.844.298 125.206.406 115.379.278 9.827.128 7,85 

Πυροσβεστική Υπηρεσία  18.933.148 18.678.291 17.361.043 1.317.248 7,05 

Yπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού-∆ιοίκηση  9.737.114 9.832.544 7.540.341 2.292.203 23,31 

Υπηρεσίες Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας  26.447.005 26.710.209 18.707.987 8.002.222 29,96 

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών 
και Επίσηµου 
Παραλήπτη  2.815.148 2.857.548 2.328.153 529.395 18,53 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων-∆ιοίκηση  2.922.006 3.144.269 1.584.238 1.560.031 49,62 

Tµήµα Εργασίας  9.113.784 9.453.321 8.115.172 1.338.149 14,16 

Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  231.894.676 240.191.005 239.598.761 592.244 0,25 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας  97.204.263 106.011.048 102.481.910 3.529.138 3,33 

Κέντρο Παραγωγικότητας  3.402.478 4.196.478 2.979.177 1.217.301 29,01 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό 
Ινστιτούτο Κύπρου  1.570.880 1.606.867 1.084.284 522.583 32,52 

Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο  3.413.103 3.457.703 2.960.849 496.854 14,37 

Τµήµα Εργασιακών 
Σχέσεων  554.759 798.635 538.642 259.993 32,55 

Τµήµα Επιθεώρησης 
Εργασίας  3.890.330 4.001.043 2.890.568 1.110.475 27,75 

Υπουργείο Εσωτερικών-
∆ιοίκηση  135.779.249 124.807.426 112.304.475 12.502.951 10,02 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Λευκωσίας 24.948.254 25.521.644 21.357.548 4.164.096 16,32 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Αµµοχώστου 5.007.760 5.101.631 4.391.256 710.375 13,92 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Λάρνακας 16.165.646 16.330.846 13.704.442 2.626.404 16,08 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Λεµεσού 21.797.099 21.865.529 17.385.457 4.480.072 20,49 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Πάφου 14.355.231 14.524.231 10.452.916 4.071.315 28,03 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Κερύνειας 27.710 28.700 25.252 3.448 12,01 

Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως  49.253.473 52.726.437 44.860.092 7.866.345 14,92 

Τµήµα Αρχείου 
Πληθυσµού και 
Μεταναστεύσεως  4.196.826 4.330.956 1.014.821 3.316.135 76,57 

Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας  38.624.336 72.048.443 67.982.420 4.066.023 5,64 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών  4.793.952 4.835.126 4.629.614 205.512 4,25 

Υπηρεσία Μέριµνας και 
Αποκαταστάσεως 
Εκτοπισθέντων  463.067 512.865 444.429 68.436 13,34 

Πολιτική Άµυνα  4.328.105 4.396.493 2.520.270 1.876.223 42,68 

Υπηρεσία Ασύλου 1.438.528 1.572.181 758.834 813.347 51,73 

Υπουργείο Εξωτερικών-
∆ιοίκηση  16.539.955 16.597.581 11.857.911 4.739.670 28,56 

Εξωτερικές Υπηρεσίες  30.248.609 28.462.168 24.102.906 4.359.262 15,32 

Υπουργείο Οικονοµικών-
∆ιοίκηση  452.259.278 521.540.212 493.002.640 28.537.572 5,47 

Τελωνεία  95.380.963 111.420.819 106.377.737 5.043.082 4,53 

Τµήµα Εσωτερικών 
Προσόδων  33.937.175 34.384.448 30.266.053 4.118.395 11,98 

Στατιστική Υπηρεσία  6.680.694 6.830.337 6.003.996 826.341 12,10 

Τµήµα Κρατικών Αγορών 
και Προµηθειών  3.732.482 3.760.482 3.056.410 704.072 18,72 

Τµήµα ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και 
Προσωπικού  66.620.729 67.512.263 63.910.314 3.601.949 5,34 

Τυπογραφείο  3.621.155 3.721.514 3.058.604 662.910 17,81 

Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής  17.725.493 17.011.794 16.402.307 609.487 3,58 

Οφειλές ∆ηµόσιου Χρέους  842.756.000 856.264.859 794.214.808 62.050.051 7,25 

Συντάξεις και 
Φιλοδωρήµατα  213.518.110 220.087.239 213.592.639 6.494.600 2,95 

Πιστοδότηση Αναπτύξεως 10 10  0 10 100,00 

Μη Προβλεπόµενες 
∆απάνες και 
Αποθεµατικό - Τακτικές 
∆απάνες 31.000.010 2.579.109  0 2.579.109 100,00 

Γραφείο 
Προγραµµατισµού  40.299.462 20.179.391 18.096.778 2.082.613 10,32 

Γενικό Λογιστήριο  28.843.918 49.639.016 43.494.439 6.144.577 12,38 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Μη Προβλεπόµενες 
∆απάνες και 
Αποθεµατικό - 
Αναπτυξιακές ∆απάνες 7.500.010 730.602  0 730.602 100,00 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού - ∆ιοίκηση  41.171.612 41.973.263 38.487.532 3.485.731 8,30 

Ανώτερη και Ανώτατη 
Εκπαίδευση 35.701.031 35.747.722 33.844.999 1.902.723 5,32 

Μέση Εκπαίδευση 174.152.755 176.995.066 174.989.299 2.005.767 1,13 

Μέση Τεχνική 
Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση 16.344.949 16.485.039 16.020.313 464.726 2,82 

∆ηµοτική Εκπαίδευση 144.187.095 149.986.500 145.593.038 4.393.462 2,93 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2.744.235 2.277.656 2.037.815 239.841 10,53 

Κέντρο Επιστηµονικών 
Ερευνών  468.278 565.529 348.891 216.638 38,31 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες  12.046.070 12.095.325 11.199.796 895.529 7,40 

Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και 'Εργων-∆ιοίκηση  4.328.904 4.428.383 3.716.239 712.144 16,08 

Τµήµα ∆ηµοσίων 'Εργων  98.766.855 99.424.955 72.945.838 26.479.117 26,63 

Τµήµα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών 2.617.800 2.120.249 796.589 1.323.660 62,43 

Τµήµα Αρχαιοτήτων  9.291.616 9.291.916 6.593.378 2.698.538 29,04 

Τµήµα Πολιτικής 
Αεροπορίας  33.355.772 40.113.488 31.527.887 8.585.601 21,40 

Τµήµα Εµπορικής 
Ναυτιλίας  5.324.309 5.668.845 3.822.952 1.845.893 32,56 

Τµήµα Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών  14.982.126 15.403.361 14.133.539 1.269.822 8,24 

Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών  18.295.235 18.280.673 15.789.013 2.491.660 13,63 

Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών  15.224.350 17.180.911 14.800.720 2.380.191 13,85 

Υπουργείο Υγείας-
∆ιοίκηση  93.324.741 101.904.638 96.404.467 5.500.171 5,40 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχικός 
Προϋπολογισµός 

Τελικός 
Προϋπολογισµός 

Πραγµατικές 
∆απάνες 

Αδαπάνητα Ποσά   
 

 £ £ £    £      % 

Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
Υγείας  109.284.641 117.138.355 106.480.668 10.657.687 9,10 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  6.197.906 6.516.241 4.983.908 1.532.333 23,52 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες  2.865.078 2.981.222 2.783.628 197.594 6,63 

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες  53.029.756 59.604.869 58.733.423 871.446 1,46 

Γενικό Χηµείο  4.424.425 4.654.181 4.294.658 359.523 7,72 

ΟΛΙΚΟ 4.082.292.033 4.253.859.351 3.884.402.091 369.457.260 8,69 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 

 
 
 

 
 

Σύνολο καθυστερηµένων 
εσόδων 

Υπουργείο/Τµήµα Προηγούµε
να έτη 2007 31.12.2007 31.12.2006

 £ £ £ £ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7.853.196 4.032.725 11.885.921 10.360.868 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ1 -- 2.725 2.725 9.171 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  748.184 45.086 793.270 748.184 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού -- 30.000 30.000 371.750 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

    

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 66.161.111 17.270.295 83.431.406 73.778.282 
Τµήµα ∆ασών 233.641 140.629 374.270 507.584 
Τµήµα Γεωργίας 52.557 1.370.053 1.422.610 1.198.561 
Υπηρεσία Μεταλλείων 87.413 328 87.741 88.204 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 448.211 124.787 572.998 546.638 
Τµήµα Αναδασµού 568.422 7.007 575.429 660.694 
Άλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες     
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 12.204 -- 12.204 12.204 
Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως -- 115 115 -- 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος 550 200 750 950 
Μετεωρολογική Υπηρεσία 319 1.404 1.723 1.668 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 4.870 265.107 269.977 254.152 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

    

Υπουργείο 744.175 802.664 1.546.839 1.263.101 
Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσηµου Παραλήπτη 1.699 -- 1.699 1.915 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

    

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου 410 1.064 1.474 560 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας -- -- 2.641.239 2.107.949 
Κέντρο Παραγωγικότητας 3.104 19.954 23.058 43.955 
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 19.449 9.277 28.726 22.507 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     
Υπουργείο 479.352 989.061 1.468.413 503.730 
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 184.676 22.148 206.824 214.403 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 288.803 147.285 436.088 467.637 
Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας3 -- -- 3.575.103 2.777.711 
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 

Μεταναστεύσεως 322.060 68 332.128 296.907 
                                            
1 Αφορά µόνο σε επιδικασθέντα έξοδα εισπρακτέα από δηµόσιους υπαλλήλους.  Για τους ιδιώτες δεν έχει υποβληθεί κατάσταση.  
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Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 5.054 2.173 7.227 6.664 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

Στατιστική Υπηρεσία 14.450 444 14.894 14.450 
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας    
 ∆ιοίκησης -- 2.005 2.005 -- 
ΤµήµαΤελωνείων2 2.884.759 1.207.976 4.092.735 3.449.270 
Υπηρεσία Φ.Π.Α.3 -- -- 93.008.574 81.224.969 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων     

Φόρος Κληρονοµιών3 -- -- 2.860.496 2.725.574 
Φόρος Εισοδήµατος3 -- -- 219.607.187 170.294.036
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών3 -- -- 36.320.551 26.940.430 
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµος 

30/773 -- -- 19.764 19.778 
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµος 

24/803 -- -- 45.027.890 45.296.183 
Έκτακτη Εισφορά3 -- -- 4.004.768 4.230.795 
Φόρος Εισοδήµατος Παρακρατηθείς 

(P.A.Y.E.) 3 -- -- 16.825.549 16.266.538 
 Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα3 -- -- 22.337.050 20.396.223 
Φόρος Υπηρεσιών3 -- -- 203.010 203.010 
 Άλλοι Φόροι3&4 -- -- 1.785.930 1.831.428 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 396.980 341.702 738.682 946.027 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 

    

Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 8.406.458 3.908.578 12.315.036 14.155.277 
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας5 -- -- 1.121.772 751.757 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 449.538 249.210 698.748 620.077 
Τµήµα Αρχαιοτήτων 1.700 1.052 2.752 5.633 
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 2.984 676.626 679.610 639.585 
Τµήµα Οδικών Μεταφορών 28.460 9.049 37.509 30.757 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 

Υπηρεσιών 462 -- 462 640 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ6 4.452.724 1.803.953 6.256.677 26.109.967 
 94.857.975 33.484.750 577.691.608 512.398.353
  
 
 
 
________________________ 

2  Το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων στις 31.12.2006 που καταχωρίστηκε στην Ετήσια ΄Εκθεση για το 2006 ήταν £3.092.314, ενώ 
αυτό που παρουσιάζεται στην Ετήσια ΄Εκθεση του 2007 είναι £3.449.270, υπάρχει δηλαδή διαφορά £356.956. 
3  ∆εν έγινε διαχωρισµός των καθυστερηµένων εσόδων του 2007 από εκείνα των προηγούµενων ετών. 
4  Περιλαµβάνεται ποσό £555.290 που οφείλεται από Τουρκοκυπρίους. 
5  Το Τµήµα εντόπισε λάθη στην κατάσταση για το 2006. 
6

  Στο ποσό των £26.109.967 του 2006 περιλαµβάνονται και καθυστερηµένα έσοδα ύψους £20.919.607 των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών 
που διαγράφηκαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 Εγκεκριµένες 
θέσεις για το 

2007 

Πληρωµένες 
θέσεις στις 
31.12.2007 

 
Κενές 
Θέσεις

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο2  3  2 -- 
Υπουργικό Συµβούλιο  12  10 2 
Βουλή των Αντιπροσώπων3 97  69 27 
Γραφείο Προγραµµατισµού 70  66 4 
∆ικαστική Υπηρεσία 294  280 14 
Νοµική Υπηρεσία 125  107 18 
Ελεγκτική Υπηρεσία 109  101 8 
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 1  1 -- 
Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 21  14 7 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 12  11 1 
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών 

 
55 

  
33 

 
22 

Γενικό Λογιστήριο 271  182 89 
Υπουργείο Άµυνας     

∆ιοίκηση 107  84 23 
Κυπριακός Στρατός 4073  2568 1505 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων  και 
Περιβάλλοντος 

    

∆ιοίκηση 32  27 5 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 104  66 38 
Τµήµα Γεωργίας 418  306 112 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 217  146 71 
Τµήµα ∆ασών 295  267 28 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων4 320  256 62 
Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 64  57 7 
Μετεωρολογική Υπηρεσία 77  63 14 
Τµήµα Αναδασµού 87  70 17 
Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 68  61 7 
Υπηρεσία Μεταλλείων 12  10 2 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 
Τάξεως 

    

∆ιοίκηση 18  15 3 
Φυλακές 329  246 83 
Αστυνοµία και Πυροσβεστική Υπηρεσία 5106  5053 53 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού 

    

Υπηρεσίες Εµπορίου και Βιοµηχανίας 208  108 100 
     

                                            
2 1 θέση καταργήθηκε 
3 1 θέση καταργήθηκε 
4 2 θέσεις καταργήθηκαν 
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Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη 

90  78 12 

Υπουργείο Εργασίας και  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

    

∆ιοίκηση 1  1 -- 
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων 33  16 17 
Τµήµα Εργασίας  108  67 41 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 329  279 50 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 466  390 76 
Κέντρο Παραγωγικότητας 45  38 7 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 90  78 12 
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 81  63 18 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 27  19 8 

Υπουργείο Εσωτερικών      
∆ιοίκηση 89  79 10 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 6  4 2 
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 295  231 64 
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 

Μεταναστεύσεως 1 
 

1 -- 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 848  700 148 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών5 101  89 12 

 Πολιτική  Άµυνα  39  31 8 
Υπουργείο Εξωτερικών     

∆ιοίκηση 32  27 5 
Εξωτερικές Υπηρεσίες6 185  140 44 

Υπουργείο Οικονοµικών     
∆ιοίκηση 66  58 8 
Τµήµα Τελωνείων 445  363 82 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας7 279  175 103 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων8 384  329 53 
Στατιστική Υπηρεσία 115  92 23 
Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 108  74 34 
Τµήµα ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης και Προσωπικού 43  38 5 
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 10  7 3 
Κυβερνητικό Τυπογραφείο 98  78 20 
Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 161  130 31 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού     
  ∆ιοίκηση 426  377 49 
  Εκπαίδευση 10076  9782 294 
Υπουργείο Συγκοινωνιών  και Έργων     

∆ιοίκηση 9  8 1 
∆ηµόσια Έργα9 434  344 83 
Τµήµα Αρχαιοτήτων 62  58 4 

                                            
5 ΄Εναντι αντίστοιχων κενών θέσεων υπηρετούν 8 έκτακτοι υπάλληλοι 
6   1 θέση καταργήθηκε  
7   1 θέση καταργήθηκε 
8   2 θέσεις καταργήθηκαν 
9   7 κενές θέσεις καταργούνται 
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Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 260  204 56 
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 76  56 20 
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 405  346 59 
     
Τµήµα Οδικών Μεταφορών10 110  78 26 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών11 111  93 16 

  Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 14  14 -- 
Υπουργείο Υγείας     

∆ιοίκηση 2976  2401 575 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 

Υγείας 1065 
 

691 374 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 75  54 21 
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 82  73 9 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 151  141 10 
Γενικό Χηµείο 83  68 15 

Άλλες Υπηρεσίες:     
Γενικό ∆ιοικητικό Προσωπικό 362  283 79 
Γενικό Γραµµατειακό Προσωπικό 2548  2088 460 
Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό12 268  218 50 
ΟΛΙΚΟ 36773  31331 5419 

 
 
 
 
 

                                            
10  6 θέσεις καταργήθηκαν 
11  2 θέσεις καταργήθηκαν 
12   147 θέσεις θα καταργηθούν µε την κένωσή τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ ∆ΗΜΩΝ  

 Υποχρεώσεις   Έσοδα   Έξοδα   Πλεόνασµα/ (Έλλειµµα)  
 Μακροπρόθεσµες   Βραχυπρόθεσµες   ∆ήµος  Έτος 

ελέγχου   Τρέχον 
έτος  

 Προηγ. 
έτος  

 Τρέχον 
έτος  

 Προηγ. 
έτος  

 Τρέχον 
έτος  

 Προηγ. 
έτος  

 Τρέχον 
έτος   Προηγ. έτος   Τρέχον έτος   Προηγ. 

έτος  
     £   £   £   £   £   £   £   £   £   £  

Λευκωσίας 2006 
  
16.382.283  

  
14.689.132  

  
15.375.017  

  
13.707.336     1.007.266       981.796    26.058.023   28.822.831      8.142.937     6.874.447  

Λεµεσού 2006 
  
20.474.271  

  
19.258.847  

  
18.815.668  

  
17.032.945     1.658.603    2.225.902    17.009.454   19.245.341    32.560.659   31.784.043  

Λάρνακας 2006 
  
10.281.054  

    
9.670.075  

    
9.272.819  

    
8.486.954     1.008.235    1.183.121    22.374.041   19.806.998    13.051.814   13.027.789  

Πάφου 2006 
  
11.063.289  

    
9.603.900  

  
10.617.054  

    
8.909.314        446.235       694.586    20.742.119   13.558.436      2.506.493     4.419.261  

Πάφου 2007 
  
11.271.969  

  
11.063.289  

    
9.895.868  

  
10.617.054     1.376.101       446.235    29.677.468   20.742.119      3.280.470     2.506.493  

Πόλης 
Χρυσοχούς* 2005 

    
1.300.452  

    
1.056.958  

    
1.149.629  

       
979.575        150.823         77.383          

Πόλης 
Χρυσοχούς* 2006 

    
1.489.285  

    
1.300.452  

    
1.186.061  

    
1.149.629        303.224       150.823          

Λευκάρων* 2005 
       
587.497  

       
545.130  

       
633.965  

       
383.477  

      
(46.468)       161.653          

Λευκάρων* 2006 
       
677.513  

       
587.497  

       
631.331  

       
633.965          46.182       (46.468)         

Αθηένου* 2005 
    
1.009.956  

    
1.132.260  

    
1.754.290  

    
1.353.821  

    
(744.334)     (221.561)         

Αθηένου* 2006 
    
2.162.210  

    
1.009.956  

    
1.354.111  

    
1.754.290        808.099     (744.334)         

Αραδίππου 2006 
    
3.614.398  

    
3.224.741  

    
3.391.022  

    
2.763.466        223.376       461.275      2.482.264     3.159.315      3.172.190     3.757.447  

Παραλιµνίου 2006 
    
7.389.462  

    
7.141.235  

    
5.768.068  

    
5.646.500     1.621.394    1.494.735      3.308.170     3.916.757      1.300.965     1.350.435  

Παραλιµνίου 2007 
    
9.198.331  

    
7.389.462  

    
6.659.942  

    
5.768.068     2.538.389    1.621.394      7.288.013     3.308.170         784.626     1.300.965  

Μέσα Γειτονιάς 2006 
    
1.965.939  

    
1.698.365  

    
2.006.707  

    
1.796.259  

      
(40.768)       (97.894)     3.046.078     2.964.566      3.877.433     3.616.778  

Μέσα Γειτονιάς 2007 
    
2.246.424  

    
1.965.939  

    
2.172.611  

    
2.006.707          73.813       (40.768)     6.346.254     3.046.078      3.066.032     3.877.433  

Αγίου Αθανασίου 2005 
    
1.902.458  

    
1.783.464  

    
2.605.446  

    
1.819.034  

    
(702.988)       (35.570)     2.616.371     2.813.114      3.167.033     3.047.850  

Αγίου Αθανασίου 2006 
    
2.154.997  

    
1.902.458  

    
2.818.562  

    
2.605.446  

    
(663.565)     (702.988)     5.138.174     2.616.371      2.943.278     3.167.033  

Λατσιών 2005 
    
2.670.665  

    
2.141.161  

    
1.938.611  

    
1.793.471        732.054       347.690      8.462.008     8.477.751      2.026.602     2.015.439  

Λατσιών 2006 
    
3.021.840  

    
2.670.665  

    
2.234.814  

    
1.938.611        787.026       732.054      7.309.711     8.462.008      2.759.945     2.026.602  
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 Υποχρεώσεις   Έσοδα   Έξοδα   Πλεόνασµα/ (Έλλειµµα)   Μακροπρόθεσµες   Βραχυπρόθεσµες   ∆ήµος  Έτος 
ελέγχου   Τρέχον 

έτος  
 Προηγ. 

έτος  
 Τρέχον 

έτος  
 Προηγ. 

έτος  
 Τρέχον 

έτος  
 Προηγ. 

έτος  
 Τρέχον 

έτος   Προηγ. έτος   Τρέχον έτος   Προηγ. 
έτος  

     £   £   £   £   £   £   £   £   £   £  

Λακατάµιας 2006 
    
5.054.703  

    
4.405.643  

    
4.316.492  

    
3.883.188        738.211       522.455    12.571.291     9.265.797      1.122.584     1.680.948  

΄Εγκωµης 2006 
    
3.062.618  

    
3.154.923  

    
2.882.898  

    
2.439.665        179.720       715.258      2.333.240     2.624.375      1.275.055     1.344.596  

Αγλαντζιάς 2006 
    
3.246.458  

    
3.048.027  

    
3.569.315  

    
3.652.457  

    
(322.857)     (604.430)     3.633.570     3.904.750      6.710.009     7.396.104  

Αγίου ∆οµετίου 2006 
    
2.343.929  

    
2.264.736  

    
2.182.633  

    
1.882.934        161.296       381.802      2.108.818     1.957.426         804.861        738.397  

Στροβόλου 2006 
  
11.428.988  

    
9.857.488  

    
8.002.950  

    
7.429.714     3.426.038    2.427.774    10.914.228   19.896.445    16.100.486     4.919.575  

Στροβόλου 2007 
  
11.119.940  

  
11.428.988  

    
8.909.138  

    
8.002.950     2.210.802    3.426.038    33.922.550   10.914.228      4.504.898   16.100.486  

Κάτω Πολεµιδιών 2006 
    
2.867.615  

    
2.272.048  

    
2.765.880  

    
3.357.693        101.735  (1.085.645)     2.894.859     1.791.410      3.184.769     3.155.234  

Κάτω Πολεµιδιών 2007 
    
3.077.381  

    
2.867.615  

    
3.402.838  

    
2.765.880  

    
(325.457)       101.735      3.843.034     2.894.859      3.450.473     3.184.769  

Γερµασόγειας 2006 
    
3.762.268  

    
3.227.572  

    
3.186.342  

    
3.872.464        575.926     (644.892)     3.961.891     3.108.639      4.176.464     3.939.946  

∆ερύνειας 2006 
    
1.414.951  

    
1.289.369  

       
922.539  

       
846.797        492.412       442.572         558.286        673.741         326.466        263.891  

Αγίας Νάπας* 2006 
    
8.554.302  

    
7.440.762  

    
8.281.959  

    
6.504.809        272.343       935.953          

Γεροσκήπου**                       

Πέγειας* 2005 
    
2.859.417  

    
2.172.101  

    
2.896.111  

    
2.730.441  

      
(36.694)     (558.340)         

Ιδαλίου* 2006 
    
2.813.087  

    
2.938.523  

    
3.203.704  

    
2.247.450  

    
(390.617)       691.073          

   
   

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   ∆ήµοι που ετοιµάζουν τελικούς λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών, οι οποίοι απεικονίζουν µόνο την ταµειακή κατάσταση.    

 * * ∆εν παρουσιάζονται στοιχεία, όσον αφορά στο ∆ήµο Γεροσκήπου, ο οποίος δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία µου τις οικονοµικές του καταστάσεις των ετών 2004 µέχρι 2007 για έλεγχο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
∆ΑΝΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ 

Ολικό Οφειλή ∆ήµου Οφειλή Κυπρ. ∆ηµοκρατίας Καθυστερήσεις έτους 
∆ήµος Έτος ελέγχου  

Τρέχον έτος Προηγ. έτος Τρέχον έτος Προηγ. έτος Τρέχον έτος Προηγ. έτος Οφειλή ∆ήµου Οφειλή Κυπρ. 
∆ηµοκρατίας 

    £ £ £ £ £ £ £ £ 
Λευκωσίας 2006 16.203.649 15.876.877 15.705.117 15.252.743 498.532 624.134 4.659.537 0 
Λεµεσού 2006 42.684.803 42.855.646 35.878.326 35.287.646 6.806.477 7.568.000 23.882.444 0 
Λάρνακας 2006 33.326.050 30.649.109 20.459.947 17.975.588 12.866.103 12.673.521 8.518.751 0 
Πάφου 2006 15.502.029 16.158.532 12.585.145 12.779.839 2.916.884 3.378.693 0 0 
Πάφου 2007 26.294.915 15.502.029 22.032.461 12.585.145 4.262.454 2.916.884 0 0 
Πόλης Χρυσοχούς 2005 3.185.168 2.244.954 2.244.143 2.176.623 941.025 68.331 0 0 
Πόλης Χρυσοχούς 2006 3.216.028 3.185.168 2.328.150 2.244.143 887.878 941.025 2.228.356 0 
Λευκάρων 2005 509.120 544.866 353.555 354.265 155.565 190.601 240.454 0 
Λευκάρων 2006 471.138 509.120 354.712 353.555 116.426 155.565 259.237 0 
Αθηένου 2005 750.328 833.809 735.622 785.839 14.706 47.970 0 0 
Αθηένου 2006 1.833.520 750.328 1.833.520 735.622 0 14.706 0 0 
Αραδίππου 2006 3.609.390 4.741.529 1.727.697 2.793.699 1.881.693 1.947.830 468.169 0 
Παραλιµνίου 2006 3.910.545 4.491.481 3.089.704 3.583.345 820.841 908.136 0 0 
Παραλιµνίου 2007 7.288.013 3.910.545 4.264.637 3.089.704 3.023.376 820.841 0 0 
Μέσα Γειτονιάς 2006 4.775.271 4.486.582 2.530.167 2.380.468 2.245.104 2.106.114 1.144.449 24.512 
Μέσα Γειτονιάς 2007 7.013.392 4.775.271 3.034.550 2.530.167 3.978.842 2.245.104 298.965 35.751 
Αγίου Αθανασίου 2005 4.441.611 4.586.743 1.936.158 1.941.132 2.505.453 2.645.611 1.321.169 0 
Αγίου Αθανασίου 2006 6.538.179 4.441.611 2.434.897 1.936.158 4.103.282 2.505.453 907.956 0 
Λατσιών 2005 9.150.479 9.171.848 4.613.609 5.431.054 4.536.870 3.740.794 0 0 
Λατσιών 2006 8.658.966 9.150.479 4.184.806 4.613.609 4.474.160 4.536.870 0 0 
Λακατάµιας 2006 12.091.260 8.707.437 3.522.463 2.781.075 8.568.797 5.926.362 0 0 
΄Εγκωµης 2006 2.698.766 3.081.896 1.480.743 1.751.675 1.218.023 1.330.221 100.903 0 
Αγλαντζιάς 2006 9.553.072 10.159.642 7.323.492 7.406.400 2.229.580 2.753.242 4.949.676 0 
Αγίου ∆οµετίου 2006 2.657.206 2.563.305 2.200.575 2.016.923 456.631 546.382 0 0 
Στροβόλου 2006 25.908.899 23.019.693 17.335.585 15.021.165 8.573.314 7.998.528 0 0 
Στροβόλου 2007 36.901.404 25.908.899 22.254.725 17.335.585 14.646.679 8.573.314 0 0 
Κάτω Πολεµιδιών 2006 2.198.508 1.076.641 362.888 238.186 1.835.620 838.455 0 0 
Κάτω Πολεµιδιών 2007 3.201.804 2.198.508 554.216 362.888 2.647.588 1.835.620 0 0 
Γερµασόγειας 2006 6.916.776 5.739.657 4.168.343 3.694.332 2.748.433 2.045.325 3.158.324 20.000 
∆ερύνειας 2006 720.968 840.354 158.433 188.411 562.535 651.943 0 0 
Αγίας Νάπας 2006 7.920.267 5.845.942 4.478.294 4.065.829 3.441.973 1.780.113 918.624 0 
Γεροσκήπου*                   
Πέγειας 2005 746.895 228.374 334.858 74.259 412.037 154.115 0 0 
Ιδαλίου 2006 1.167.913 1.092.192 0 10.192 1.167.913 1.082.000 0 0 

*∆εν παρουσιάζονται τα δάνεια του ∆ήµου Γεροσκήπου, ο οποίος δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία µου τις οικονοµικές του καταστάσεις των ετών 2004 µέχρι 2007 για έλεγχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΗΜΩΝ 

Υπαλληλικό προσωπικό Εργατικό προσωπικό 

Μόνιµοι  Έκτακτοι Ολικό κόστος Μέσος όρος Τακτικοί Έκτακτοι Ολικό κόστος Μέσος όρος 

Αποδοχές 
προσωπικού 
προς έξοδα ∆ήµος Έτος 

ελέγχου  
Τρέχο
ν έτος 

Προη
γ έτος 

Τρέ-
χον 
έτος 

Προ
ηγ. 

έτος 

Τρέχον 
έτος 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχο
ν έτος 

Προη
γ έτος 

Τρέχο
ν έτος 

Προηγ
. έτος 

Τρέ
χον 
έτος 

Προ
ηγ. 

έτος 
Τρέχον έτος Προηγ. 

έτος 
Τρέχο
ν έτος 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχο
ν έτος 

Προη
γ. 

έτος 
            £ £ £ £         £ £ £ £ % % 
Λευκωσίας 2006 171 174 4 3 4.470.756 4.011.609 25.547 22.664 329 314 6 0 4.673.141 4.548.586 13.950 14.486 59,5 62,4 

Λεµεσού 2006 425 440 10 8 10.274.430 9.883.135 23.619 22.061 30 11 0 0 490.082 174.627 16.336 15.875 57,2 59,0 
Λάρνακας 2006 100 108 16 12 3.147.869 2.803.640 27.137 23.364 170 169 0 0 2.338.754 2.223.703 13.757 13.158 59,2 59,2 
Πάφου 2006 85 81 6 6 2.061.948 1.676.018 22.659 19.265 126 126 0 0 1.856.011 1.787.598 14.730 14.187 36,9 42,8 
Πάφου 2007 85 85 5 6 2.078.041 2.061.948 23.089 22.659 121 126 30 0 1.954.130 1.856.011 12.941 14.730 40,7 36,9 
Πόλης 
Χρυσοχούς 2005 9 9 0 0 169.253 167.592 18.806 18.621 21 19 0 0 290.608 254.001 13.838 13.368 40,0 43,0 
Πόλης 
Χρυσοχούς 2006 8 9 0 0 175.185 169.253 21.898 18.806 20 21 0 0 297.645 290.608 14.882 13.838 39,9 40,0 
Λευκάρων 2005 3 3 1 0 43.006 37.213 10.752 12.404 5 5 0 0 62.850 56.550 12.570 11.310 16,7 24,5 
Λευκάρων 2006 3 3 1 1 45.226 43.006 11.307 10.752 5 5 0 0 68.930 62.850 13.786 12.570 18,1 16,7 
Αθηένου 2005 5 5 3 2 109.222 86.300 13.653 12.329 5 5 0 0 56.654 56.865 11.331 11.373 9,5 10,6 
Αθηένου 2006 5 5 3 3 122.756 109.222 15.345 13.653 5 5 0 0 60.935 56.654 12.187 11.331 13,6 9,5 
Αραδίππου 2006 22 22 2 1 500.539 464.363 20.856 20.190 40 35 0 0 440.886 405.994 11.022 11.600 29,4 31,5 
Παραλιµνίου 2006 29 29 4 4 695.025 612.571 21.061 18.563 92 94 2 5 1.350.053 1.310.846 14.362 13.241 35,5 34,1 
Παραλιµνίου 2007 29 29 4 4 762.768 695.025 23.114 21.061 104 92 8 2 1.470.896 1.350.053 13.133 14.362 33,5 35,5 
Μέσα 
Γειτονιάς 2006 33 33 2 2 645.765 586.633 18.450 16.761 30 30 12 6 503.591 445.705 11.990 12.381 57,3 57,5 
Μέσα 
Γειτονιάς 2007 33 33 2 2 688.187 645.765 19.662 18.450 31 30 9 12 513.772 503.501 12.844 11.990 55,3 57,3 
Αγίου 
Αθανασίου 2005 18 18 0 0 398.745 357.467 22.153 19.859 40 36 0 0 638.402 586.829 15.960 16.301 55,2 51,1 
Αγίου 
Αθανασίου 2006 18 18 2 0 458.127 398.745 22.906 22.153 45 40 0 0 671.997 638.402 14.933 15.960 49,4 55,2 
Λατσιών 2005 20 20 1 1 549.971 517.513 26.189 24.643 29 29 12 14 506.848 476.197 12.362 11.074 54,5 55,4 
Λατσιών 2006 20 20 2 1 602.642 549.971 27.393 26.189 35 29 11 12 537.519 506.848 11.685 12.362 51,0 54,5 
Λακατάµιας 2006 33 34 3 2 888.204 820.835 24.672 22.801 42 44 14 4 641.033 522.025 10.876 11.447 35,4 34,7 
΄Εγκωµης 2006 25 26 2 1 673.769 617.556 24.954 22.872 81 75 0 0 980.488 880.083 12.105 11.734 57,4 61,4 
Αγλαντζιάς 2006 22 22 2 2 603.239 614.394 25.135 25.600 31 31 21 15 624.228 543.270 12.004 11.810 34,4 31,7 
Αγίου 
∆οµετίου 2006 19 19 4 4 501.397 460.399 21.800 20.017 42 42 10 5 595.740 571.288 11.457 12.155 54,7 54,8 
Στροβόλου 2006 74 77 7 5 1.863.260 1.758.854 23.003 21.449 158 143 51 29 2.195.446 2.091.109 10.505 12.158 50,7 51,8 
Στροβόλου 2007 78 74 10 7 2.040.212 1.863.260 23.184 23.003 162 158 44 51 2.440.921 2.195.446 11.849 10.505 50,3 50,7 
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Υπαλληλικό προσωπικό Εργατικό προσωπικό 

Μόνιµοι  Έκτακτοι Ολικό κόστος Μέσος όρος Τακτικοί Έκτακτοι Ολικό κόστος Μέσος όρος 

Αποδοχές 
προσωπικού 
προς έξοδα ∆ήµος Έτος 

ελέγχου Τρέ
χον 
έτος 

Προ
ηγ. 

έτος 

Τρέ
χον 
έτος 

Προ
ηγ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχο
ν έτος 

Προη
γ έτος 

Τρέχο
ν έτος 

Προη
γ. 

έτος 

Τρέ
χον 
έτος 

Προη
γ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχο
ν έτος 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχο
ν έτος 

Προηγ. 
έτος 

            £ £ £ £         £ £ £ £ % % 
Κάτω 
Πολεµιδιών 2006 28 27 2 2 681.522 617.687 22.717 21.300 16 16 31 23 384.781 331.866 8.187 8.509 38,6 28,3 
Κάτω 
Πολεµιδιών 2007 28 28 2 2 704.031 681.522 23.468 22.717 16 16 27 31 362.940 384.781 8.440 8.187 31,4 38,6 
Γερµασόγειας 2006 23 25 0 0 514.982 481.210 22.391 19.248 52 44 0 0 860.733 764.720 16.533 17.380 43,2 43,2 
∆ερύνειας 2006 7 7 1 1 166.810 150.142 20.851 18.768 5 5 2 2 89.584 70.915 12.798 10.131 27,8 26,1 
Αγίας Νάπας 2006 25 26 4 4 653.314 611.270 22.528 20.376 38 39 92 76 1.314.439 1.052.970 10.111 9.156 23,8 25,6 
Γεροσκήπου*                                       
Πέγειας 2005 11 11 1 1 219.634 190.295 18.303 15.858 18 0 17 0 201.712 184.906 11.206 10.877 14,5 13,7 
Ιδαλίου 2006 13 12 0 1 259.196 206.826 19.938 15.910 11 9 0 1 119.351 126.744 10.850 12.674 11,8 14,8 

*∆εν παρουσιάζονται στοιχεία, όσον αφορά στο ∆ήµο Γεροσκήπου, ο οποίος δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία µου τις οικονοµικές του καταστάσεις των ετών 2004 µέχρι 2007 για  έλεγχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΒΕΛΤIΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2007 

Πλεόνασµα / 
(Έλλειµµα) Έσοδα ∆απάνες 

   
Προϋπολογι-
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£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
Γαλάτα 2006 178.750 231.781 166.840 115.470 182.135 195.427 (15.295) (79.957) 59.498 578.923 2.338 
Κακοπετριά 2006 267.153 334.173 414.830 291.181 415.287 319.070 (457) (27.889) 94.347 611.278 25.827 
Λυθροδόντας 2005 316.160 308.961 290.666 270.034 281.072 223.523 9.594 46.511 87.419 267.512 41.971 
Παλαιοµέτοχο 2006 608.940 724.565 395.086 390.796 410.193 368.566 (15.107) 22.230 167.813 617.998 110.887 
Πεδουλάς 2006 108.010 109.463 88.890 121.637 103.823 136.748 (14.933) (15.111) 87.714 96.024 2.508 
Άγιος Τύχωνας 2006 5.804.233 5.804.233 2.396.082 2.387.016 2.260.917 2.388.802 135.165 (1.786) 381.275 2.891.271 1.058.391 
Αγρός 2006 461.440 461.440 374.003 278.254 248.686 257.793 125.317 20.461 205.445 572.875 29.329 
Άρσος 2006 194.230 194.230 182.953 96.096 144.875 92.851 38.078 3.245 82.237 67.415 12.470 
Κάτω Πλάτρες  2006 120.800 120.800 169.949 101.934 151.745 112.185 18.204 (10.251) 42.485 38.956 11.267 
Κοιλάνι 2006 103.800 103.800 145.658 144.389 105.595 127.569 40.063 16.820 89.150 46.927 5.418 
Μονιάτης 2006 302.337 293.535 247.137 212.178 188.185 225.472 58.952 (13.294) 66.254 75.688 20.145 
Όµοδος 2006 114.880 114.880 206.640 156.679 180.680 145.557 25.960 11.122 42.989 104.993 22.801 
Πάνω Πλάτρες 2006 1.153.073 1.153.073 332.054 306.349 337.565 306.591 (5.511) (242) 313.831 460.962 24.899 
Πάχνα 2006 164.750 159.650 251.825 376.807 198.396 194.137 53.429 182.670 318.759 166.628 8.166 
Πελένδρι 2005 645.400 811.555 274.020 392.096 278.189 178.427 (4.169) 213.669 240.429 446.258 **** 
Πεντάκωµο 2006 183.850 183.850 183.397 199.015 187.376 179.791 (3.979) 19.224 106.977 0 43.806 
Πέρα Πέδι 2006 147.250 147.250 237.732 140.636 224.109 151.330 13.623 (10.694) 25.822 178.055 18.843 
Πρόδροµος 2005 99.990 90.655 84.299 67.991 182.349 52.900 (98.050) 15.091 (33.984) 0 2.344 
Ύψωνας 2005 2.104.000 2.104.000 856.166 1.010.434 809.890 776.249 46.276 234.185 886.591 198.492 193.039 
Μαζωτός 2006 573.565 572.018 224.375 221.646 222.972 169.634 1.403 52.012 137.827 685.476 29.158 
Ορµήδεια 2007 1.027.846 1.040.227 870.060 863.232 1.020.096 782.724 (150.036) 80.508 (37.098) 422.409 89.563 
Έµπα 2005 581.800 581.800 729.919 583.627 517.184 470.262 212.735 113.365 479.569 358.071 77.408* 
Κάθηκας 2006 198.500 198.500 196.163 129.283 152.556 124.472 43.607 4.811 80.266 502.012 15.974** 
Τάλα 2005 606.000 606.000 746.736 679.350 602.832 494.940 143.904 184.410 516.911 236.199 302.598*** 
Άχνα 2006 563.291 614.050 437.271 349.635 374.922 388.924 62.349 (39.289) 144.395 140.948 39.826 
Λιοπέτρι 2006 629.000 753.300 603.988 589.660 556.339 513.794 47.649 75.866 650.031 348.061 51.310 
*     ∆εν περιλαµβάνονται ανείσπρακτα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας του τρέχοντος έτους  
**   ∆εν µπορούσε να εξακριβωθεί η ορθότητα των καθυστερήσεων 
***  ∆εν περιλαµβάνονται καθυστερήσεις προηγούµενων ετών για τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας 
**** ∆εν συµπεριλήφθηκαν στους τελικούς λογαριασµούς  
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