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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ε.Επ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΚΕ Κύκλος Εργασιών 

ΤΦ Τμήμα Φορολογίας 

ΥΟ   Υπουργείο Οικονομικών 

  

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
αυτή διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
άλλων ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή 
συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές 
δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων 
υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων 
ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

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

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

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

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

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορονοϊού COVID-19, η οποία ανακηρύχθηκε 
επίσημα ως τέτοια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 11.3. 2020, το Υπουργείο Υγείας, 
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από των περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, Κεφ.260, 
προέβηκε στην έκδοση Διαταγμάτων, ως προς τον καθορισμό μέτρων για παρεμπόδιση της 
εξάπλωσης του νέου Κορονοϊού.   

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ), στο πλαίσιο της προσπάθειας για υποστήριξη και ενίσχυση των 
επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τα πιο πάνω μέτρα που 
επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση, εφάρμοσε, στη  βάση του Προσωρινού Πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Επ.),  για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, το «Σχέδιο Κρατικής 
Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων».  

Στο εξής όπου στο κείμενο γίνεται αναφορά σε επιχειρήσεις, νοείται ότι αυτή συμπεριλαμβάνει και 
αυτοτελώς εργαζομένους. 

 

Σκοπός του ελέγχου της Υπηρεσίας μας ήταν ο έλεγχος της ορθότητας εφαρμογής των προνοιών 
του Σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης μεταξύ 
επιλέξιμων και μη επιλέξιμων επιχειρήσεων, της επαλήθευσης της ορθότητας των υπολογισμών 
των χορηγιών, στη βάση των παραμέτρων που τέθηκαν από το ΥΟ και την καταβολή τους από το 
ΤΦ στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο 
κάτω: 

 Διαπιστώσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδίου από 
το ΥΟ, σε σχέση με το Σχέδιο όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., οι οποίες καθιστούν τις 
πληρωμές που διενεργήθηκαν σε τυχόν μη δικαιούχους και κάθε υπερπληρωμή, ως 
παράνομες κρατικές ενισχύσεις.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ προβεί σε επαναϋπολογισμό των χορηγιών στη βάση των προνοιών 
του Σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν από τις πρόνοιες του 
Σχεδίου και προβεί σε ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. 

 Η καταβολή των χορηγιών  στη βάση του Σχεδίου ξεκίνησε πριν τη υποβολή του σχετικού 
Σχεδίου στο γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για κοινοποίηση στη Γενική 
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Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Επ και συνεπώς πριν τη λήψη της απαιτούμενης σχετικής 
έγκρισης από την Ε.Επ. 

Συστήσαμε όπως η υποβολή σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στους αρμόδιους φορείς/ 
όργανα γίνεται έγκαιρα και η έναρξη διενέργειας πληρωμών να είναι σύννομη σε σχέση 
με τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από το  σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

 Το ΥΟ δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση για δημοσιοποίηση και υποβολή ετήσιας 
αναφοράς, εντός ενός έτους, σχετικά με τις καταβληθείσες χορηγίες άνω των €100.000 
(€10.000 για τον τομέα γεωργία και αλιείας), παρόλο που η καταβολή τους ξεκίνησε την 
1.2.2021.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις προς την Ε.Επ. ως προς τη 
δημοσιοποίηση των χορηγιών και ετοιμασία και υποβολής της ετήσιας αναφοράς, για 
διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της αρχής της διαφάνειας.  

 Το ΤΦ δεν προέβη στη διενέργεια ελέγχων για εξακρίβωση της συμμόρφωσης των ληπτών 
ενίσχυσης με την προϋπόθεση συνέχισης της δραστηριότητάς τους και μετά τη χαλάρωση 
των μέτρων.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ, σε συνεργασία με το ΤΦ, διενεργήσει σχετικούς ελέγχους για 
εντοπισμό των προσώπων που έλαβαν χορηγία και δεν τήρησαν το κριτήριο συνέχισης 
δραστηριότητας εντός του 2021 και να δρομολογήσει διαδικασίες ανάκτησης των 
χορηγιών που καταβλήθηκαν.  

 To ΥΟ δεν τηρούσε πρακτικά των συναντήσεων όπου λαμβάνονταν ουσιαστικές αποφάσεις 
για διαμόρφωση των κριτηρίων και άλλων παραμέτρων του Σχεδίου, αλλά οι σχετικές 
οδηγίες δίνονταν, είτε προφορικά είτε μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας. Επίσης δεν 
εντοπίστηκαν στο ΤΦ συγκεντρωμένα σε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό φάκελο όλα τα σχετικά 
στοιχεία που αφορούσαν στο Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Επ. 

Συστήσαμε όπως, για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερου ελέγχου, τα διάφορα κριτήρια 
και η διαδικασία καθορισμού τους, να καταγράφονται σε λεπτομερή πρακτικά, στα οποία 
να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται, κατ’ αναλογία του τι 
ισχύει για τα συλλογικά όργανα, με βάση τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμο του 1999 (Ν.158(Ι)/1999). 

 Δεν υπήρχε καταγραμμένη διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης και 
της κατανομής ευθυνών/αρμοδιοτήτων, τόσο για το ΥΟ όσο και το ΤΦ, αναφορικά με την 
υλοποίηση και παρακολούθηση των διαφόρων διεργασιών σε όλα τα στάδια του Σχεδίου, 
για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Σημειώνεται ότι με 
βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 8.1.2021, εξουσιοδοτήθηκε ο 
Υπουργός Οικονομικών, μεταξύ άλλων, να καθορίσει τη διαδικασία για εφαρμογή του εν 
λόγω Σχεδίου.  

 Δεν εντοπίσαμε ελεγκτικά τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του ΥΟ ότι είχε 
ανατεθεί εξ υπαρχής στο ΤΦ η ευθύνη για έλεγχο, πριν την καταβολή οποιασδήποτε 
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χορηγίας, όλων σωρευτικά των προϋποθέσεων του Σχεδίου. Η μόνη προϋπόθεση για την 
οποία εντοπίσαμε συγκεκριμένη εξ΄ υπαρχής αναφορά του ΥΟ, αφορούσε στην ανάγκη 
ελέγχου, από το ΤΦ, του κατά πόσο τα υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα αφορούσαν εταιρίες 
διεθνών δραστηριοτήτων (ΕΔΔ), οι οποίες δεν ήταν δικαιούχοι και έπρεπε να εξαιρεθούν. 

 Δεν εντοπίστηκαν γραπτές, σαφείς οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας ή άλλου 
εξουσιοδοτημένου προσώπου προς τους λειτουργούς του ΤΦ, καταχωρισμένες στους 
σχετικούς φακέλους του ΤΦ για τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν για σκοπούς 
καταβολής των χορηγιών βάσει των κριτηρίων του συγκεκριμένου Σχεδίου, με αποτέλεσμα 
να προκύψει  λανθασμένη καταβολή χορηγιών. 

 Το ΥΟ δεν εξέτασε το ενδεχόμενο να ζητήσει από το ΤΦ, είτε εξαρχής, είτε στο στάδιο τελικής 
διαμόρφωσης των κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτήτων που θα δικαιούνταν στήριξης 
όπως, από την πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη από τη βάση δεδομένων, εντοπίζονταν και 
απαλείφονταν, από τον κατάλογο που υποβλήθηκε, οι περιπτώσεις προσώπων που δεν ήταν 
δικαιούχοι βάσει του Σχεδίου ή που δεν πληρούσαν άλλα σχετικά κριτήρια.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ κατά την εκπόνηση ανάλογων Σχεδίων, βεβαιώνεται ότι τα 
οποιαδήποτε κριτήρια και εξαιρέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία της 
πληροφόρησης που υποβάλλεται από άλλα κυβερνητικά Τμήματα, στον βαθμό που αυτό 
είναι δυνατόν. 

 Ορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ερευνών λειτουργός για τη διεξαγωγή Διοικητικής 
Έρευνας στο ΤΦ για τη διακρίβωση των λόγων διενέργειας λανθασμένων πληρωμών σε μη 
δικαιούχους στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου και εντοπισμό τυχόν ευθυνών. 
Σύμφωνα με την εν λόγω Έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021, 
εντοπίστηκαν 503 επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου, στις οποίες 
καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους €15,99 εκ.  

Τονίσαμε ότι κάθε χορηγία σε μη δικαιούχο και κάθε υπερπληρωμή συνιστούν παράνομη 
κρατική ενίσχυση και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτηθούν. 

 Διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ κατά την εφαρμογή του Σχεδίου ενέταξε ως επιλέξιμες, οικονομικές 
δραστηριότητες για τις οποίες παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωση αναστολής των 
δραστηριοτήτων τους από τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, έκρινε ότι επηρεάστηκαν 
αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, ενώ, για 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων, το ΥΟ εφάρμοσε γεωγραφικό 
διαχωρισμό, κρίνοντας ως δυνητικά επιλέξιμες τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, 
εντός των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, μόνο των επαρχιών Πάφου-
Αμμοχώστου, καθώς έκρινε ότι αυτές επηρεάστηκαν σε πιο μεγάλο βαθμό λόγω της 
εξάρτησης τους από τον Τουρισμό. 

Συστήσαμε όπως το ΥΟ εξετάσει, κατά πόσο διενεργήθηκαν πληρωμές προς μη 
δικαιούχους λόγω διαφοροποίησης των επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων κατά 
την εφαρμογή του Σχεδίου, σε σχέση με το εγκεκριμένο Σχέδιο από την Ε.Επ.. Σε περίπτωση 
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εντοπισμού σχετικών περιπτώσεων να λάβει άμεσα ενέργειες ανάκτησης των σχετικών 
ποσών.   

 Στις περιπτώσεις ταξιδιωτικών πρακτορείων διαπιστώσαμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν 
ομοιόμορφα δεδομένα, με αποτέλεσμα ορισμένες εταιρείες να ευνοηθούν και άλλες να 
αδικηθούν.  

Συστήσαμε όπως το ΥΟ εάν το κρίνει απαραίτητο και νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει την 
έγκριση της Ε.Επ., προβεί σε εκ νέου υπολογισμούς και λάβει τις αναγκαίες διορθωτικές 
ενέργειες.  

 Για το λιανικό εμπόριο το Σχέδιο προνοούσε διαφορετικό χειρισμό από ότι για τις υπόλοιπες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, δεν διασφαλίστηκε η αρχή της ισότητας 
καθώς οι δικαιούχοι του λιανικού εμπορίου των επαρχιών Λευκωσίας-Λάρνακας-Λεμεσού, 
που πλήγηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και παρουσίασαν μείωση του ΚΕ από 35%, μέχρι και 
100%, έλαβαν χαμηλότερο ποσό  ενίσχυσης από δικαιούχους άλλων τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας, όπου χρησιμοποιήθηκε το γενικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, αριθμός 
επιχειρήσεων στις επαρχίες Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας, που δεν πληρούσαν το κριτήριο 
μείωσης του ΚΕ κατά 35%, ως όριζε το Σχέδιο για το γενικό μοντέλο, έτυχαν στήριξης. 

Επίσης, για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου, το ποσό 
χορηγίας υπολογίστηκε  με βάση το γενικό μοντέλο, με σκοπό την ενίσχυση τους σε 
μεγαλύτερο βαθμό, καθώς το ΥΟ έκρινε ότι επηρεάστηκαν περισσότερο, λόγω της εξάρτησής 
τους από τον τουρισμό. Η διαφοροποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου των επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου, που δεν πληρούσαν το κριτήριο μείωσης του 
ΚΕ κατά 35%, ως όριζε το Σχέδιο για το γενικό μοντέλο, να μην τύχουν στήριξης. 

 Από τον έλεγχο των αρχείων κοστολόγησης του γενικού μοντέλου διαπιστώσαμε την 
καταβολή χορηγίας σε περιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων που εξαιρούνταν στήριξης 
βάσει του καταλόγου εξαιρέσεων, εξαίρεση οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο εξαιρέσεων, καθώς και σφάλματα παράλειψης, 
υπολογισμών, διπλών υπολογισμών και υπέρβασης καθορισμένου ορίου για 
συγκεκριμένους τομείς.  

Συστήσαμε στο ΥΟ όπως τηρεί τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και όπως 
εξεταστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες 
για ανάκτηση των υπερπληρωμών. Επίσης, σε περίπτωση που έχει πρόθεση να 
επανεξετάσει, για σκοπούς καταβολής χορηγίας, κατά πόσο υπάρχουν οικονομικές 
δραστηριότητες που θα έπρεπε να κριθούν ως επιλέξιμες και αποκλείστηκαν, να 
εξασφαλίσει την έγκριση της Ε.Επ.  

 Διαπιστώσαμε ότι, κατά τον χειρισμό των ενστάσεων, εισήχθηκε νέα παράμετρος, κατά 
παρέκκλιση του εγκεκριμένου από την Ε.Επ. Σχεδίου, δεν τηρήθηκε η αρχή της ισότητας και 
της διαφάνειας και δεν τηρήθηκε κατάλληλο μητρώο παρακολούθησης των ενστάσεων. 
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2. Εισαγωγή 

Στη βάση του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Επ.),  για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της  έξαρσης της νόσου 
COVID-19, εφαρμόστηκε, από το ΥΟ  το «Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς 
Εργαζομένων».  

Το εν λόγω Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του Αρ. 90.651 στις 
8.1.2021 με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, μεταξύ άλλων, να εξεύρει τις 
απαιτούμενες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό και να καθορίσει τη διαδικασία για εφαρμογή του 
Σχεδίου. Στις4.2.2021 το Σχέδιο υποβλήθηκε, στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για 
προώθηση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Επ. για έγκριση. Η Ε.Επ., μετά από 
ανταλλαγή αλληλογραφίας για διευκρινήσεις, με το ΥΟ, ενέκρινε στις 8.3.2021, το Σχέδιο κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του «Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας ως τελευταία ημερομηνία 
καταβολής χορηγιών τις 31.12.2021, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2022.  

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου καθορίστηκε στα €200 εκ., και οι δικαιούχοι υπολογίστηκαν, από 
το ΥΟ, στις 30.000. Το σχετικό κονδύλι περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του ΥΟ. Το ποσό της 
πραγματικής δαπάνης ανήλθε στα €155,7 εκ. (€166,3 εκ μείον €10,6 εκ. που ανακτήθηκαν από μη 
δικαιούχους λήπτες χορηγίας).  

Το ελάχιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης καθορίστηκε στα €1.000, ενώ το μέγιστο στις €300.000, με 
εξαίρεση τις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα των οποίων ο Κύκλος Εργασιών 
(ΚΕ) 2019 ήταν μεγαλύτερος των €20 εκ., όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε στις 
€800.000.  

Σκοπός της εν λόγω κρατικής ενίσχυσης ήταν η κάλυψη ενοικίων, δόσεων και άλλων λειτουργικών 
εξόδων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.  

Το Σχέδιο, όπως δημοσιεύθηκε και εφαρμόστηκε  από το ΥΟ, καθορίζει τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους δικαιούχους ενίσχυσης: 
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και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

με εξαίρεση:  

 τους οργανισμούς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου 
και παρόμοιας φύσης οργανισμούς,  

 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

 ενώσεις προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι 
πολιτικής ή φιλανθρωπικής, συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης 

 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε οικονομικές δραστηριότητες 
όπως αυτές εξαιρέθηκαν από το ΥΟ.   

Σύμφωνα με το Σχέδιο, υπεύθυνο για τη διαχείρισή του ήταν το ΥΟ, ενώ οι πληρωμές 
διενεργήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ).  Για να καταστεί αυτό εφικτό, το ΥΟ δημιούργησε, 
την 1.2.2021, ενδοκυβερνητική παραγγελία προς το ΤΦ για το συνολικό ποσό των €170 εκ. 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου ορίστηκε τριμελής ομάδα, αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή 
και δύο λειτουργούς του ΥΟ, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό της διαδικασίας υλοποίησης του 
Σχεδίου και τον καθορισμό των σχετικών κριτηρίων/προϋποθέσεών του.  

Επίσης, ορίστηκε τριμελής επιτροπή ενστάσεων, αποτελούμενη από δύο λειτουργούς του ΥΟ και 
ένα λειτουργό του ΤΦ. 

Το ΥΟ, σε συνεργασία με το ΤΦ, ετοίμασε διάφορα σενάρια και μοντέλα, στη βάση πληροφόρησης 
από τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ (για τις κατηγορίες Α(1) και Α(2)) και τις υποβληθείσες 
αιτήσεις (για την κατηγορία Β), λαμβάνοντας υπόψη την επιλεξιμότητα της οικονομικής 
δραστηριότητας, την ποσοστιαία μεταβολή του ΚΕ και τις επιλέξιμες εβδομάδες στήριξης, 
αναλόγως της οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται με το Σύστημα Ταξινόμησης 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τηρεί η Στατιστική Υπηρεσία. 
Η πιο πάνω άσκηση αποσκοπούσε στην ομαδοποίηση των διαφόρων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.  
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Το ΥΟ ετοίμασε ένα γενικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις οικονομικών 
δραστηριοτήτων που παρουσίασαν μείωση του ΚΕ του 2020, σε σχέση με το 2019, τουλάχιστον 
κατά 35%, βάσει του οποίου η κρατική ενίσχυση υπολογίστηκε ως ακολούθως: 

 

Ο αριθμός των εβδομάδων στήριξης καθορίστηκε στις 15 εβδομάδες, εκτός για συγκεκριμένες 
οικονομικές δραστηριότητες, που θεωρήθηκε ότι πλήγηκαν περισσότερο, όπου καθορίστηκε στις 
30 εβδομάδες. 

Για τον καθορισμό του ποσοστού στήριξης λήφθηκε υπόψη το ποσοστό που προέκυψε από τη 
σχέση μεταξύ ΚΕ2020/ΚΕ2019, όπως παρουσιάζεται στο πιο κάτω γράφημα: 

 

Αναλόγως της μείωσης που προέκυπτε, δόθηκαν τα ακόλουθα ποσοστά στήριξης: 

 

Τα τελικά ποσοστά στήριξης, ανάλογα με τον βαθμό μείωσης του ΚΕ του 2020, σε σχέση με το 2019, 
καθώς και ο αριθμός εβδομάδων στήριξης, καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό 
προϋπολογισμό του Σχεδίου και τη σχετική επίδραση των μέτρων που λήφθηκαν στη βάση των 
Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Στη συνέχεια, το πιο πάνω γενικό μοντέλο εφαρμόστηκε, σε πρώτη φάση, σε όλες τις περιπτώσεις 
προσώπων υποκείμενων σε ΦΠΑ, εντός των επιλέξιμων κατηγοριών οικονομικής δραστηριότητας, 
για καθορισμό του ύψους χορηγίας ανά είδος επιχείρησης, εκτός του λιανικού εμπορίου επαρχιών 
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Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, για το οποίο ακολουθήθηκε διαφοροποιημένο μοντέλο, και 
των περιπτώσεων με εγγραφή στο ΦΠΑ πριν το 2019, αλλά χωρίς δηλωθέν ΚΕ εντός του 2019. 

Τα κυριότερα αρχεία κοστολόγησης όπως ομαδοποιήθηκαν από το ΥΟ σε κατηγορίες, αναλόγως 
των παραμέτρων που τέθηκαν, πριν την εξέταση ενστάσεων, παρουσιάζονται πιο κάτω:  

 

Σημείωση: Ο αριθμός περιπτώσεων υποδηλοί τον αριθμό των εν δυνάμει δικαιούχων ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του Σχεδίου. 

 Οι επαρχίες Πάφου-Αμμοχώστου διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες, καθώς κρίθηκε ότι οι 
επιπτώσεις σε αυτές ήταν άμεσα συνυφασμένες με τον τουρισμό και συνεπώς πλήγηκαν 
περισσότερο από τις άλλες επαρχίες. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν και 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θεωρήθηκαν ως μη επιλέξιμες στις άλλες επαρχίες.  

 Στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε εμπορικά κέντρα 
συμπεριλήφθηκαν όλες οι επιχειρήσεις, επιλέξιμες και μη.  

 Τα ξενοδοχειακά καταλύματα διαχωρίστηκαν καθώς δικαιούνταν μέγιστη χορηγία ύψους 
€800.000 στις περιπτώσεις που είχαν ΚΕ>€20εκ., σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, 
για τις οποίες η μέγιστη χορηγία καθορίστηκε στις €300.000. 

 Τα εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια, ωδεία/μουσικές σχολές και σχολές χορού 
διαχωρίστηκαν, καθώς αφορούσαν σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και έλαβαν κρατική ενίσχυση 
κατόπιν υποβολής  αίτησης. 
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 Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία αρχικά συμπεριλήφθηκαν στο γενικό μοντέλο και στη συνέχεια 
διενεργήθηκε πρόσθετος υπολογισμός, από το ΥΟ, στη βάση της οποίας τους καταβλήθηκε 
πρόσθετη κρατική ενίσχυση.  

 Η κατηγορία του λιανικού εμπορίου θεωρήθηκε, από το ΥΟ, ότι επηρεάστηκε περισσότερο 
από την πλήρη αναστολή εργασιών του λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο του 2021. Για τον 
λόγο αυτό, για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, υπολογίστηκε ενίσχυση για 
τις επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες λιανικού εμπορίου, ανεξαρτήτως μείωσης του ΚΕ 
του 2020 σε σχέση με το 2019, στο μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό στήριξης ύψους 10% επί 
του ΚΕ του Ιανουαρίου του 2020 για έξι εβδομάδες και 15 εβδομάδες για την κατηγορία 
λιανικού εμπορίου «σουβενίρ, είδη λαϊκής τέχνης και θρησκευτικά αντικείμενα». Οι επαρχίες 
Πάφου και Αμμοχώστου, που κρίθηκε ότι επηρεάστηκαν περισσότερο από τις υπόλοιπες 
επαρχίες, παρέμειναν εντός του γενικού μοντέλου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση 
για 15 εβδομάδες.  

Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών, το ΥΟ απέστελλε στο ΤΦ τα σχετικά αρχεία για καταβολή 
των χορηγιών, μέσω παραγγελίας, η οποία για να εκτελεστεί προϋπόθετε σχετικούς ελέγχους από 
το ΤΦ.  
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

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

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

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

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

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου της Υπηρεσίας μας ήταν ο έλεγχος της ορθότητας εφαρμογής των προνοιών 
του Σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης μεταξύ 
επιλέξιμων και μη επιλέξιμων επιχειρήσεων, της επαλήθευσης της ορθότητας των υπολογισμών 
των χορηγιών, στη βάση των παραμέτρων που τέθηκαν από το ΥΟ και την καταβολή τους από το 
ΤΦ στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  
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3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

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

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 
αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων 
που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου. 

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

 

 

Το πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 
1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI  στη Λίμα του Περού (“The Lima Declaration”). Όπως 
στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna Carta” στην άσκηση 
εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου ελέγχου. Η 
Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα 
που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές 
που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). Το Πρότυπο 
INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού) αποτελούν μέρος του 
κοινοτικού κεκτημένου. 
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Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές 
που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους 
ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

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

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο διενέργειας του οικονομικού ελέγχου του ΥΟ για το 2021, το δείγμα συναλλαγών που 
προέκυψε, περιλάμβανε εγγραφές από το κονδύλι 040120296 "Άλλες Χορηγίες/Επιχορηγήσεις", το 
οποίο αφορούσε κυρίως σε πληρωμές του Σχεδίου Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς 
Εργαζομένων (Σχέδιο), το οποίο αποτελείται από το Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και 
Αυτοτελώς Εργαζόμενων υποκείμενων σε ΦΠΑ και του Ειδικού  Σχεδίου Χορηγίας για Επιχειρήσεις 
και Αυτοτελώς Εργαζομένους για φροντιστήρια, σχολές χορού και ωδεία. Στις 11.7.2022, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ένα εκ των δύο λειτουργών της τριμελούς ομάδας του ΥΟ, 
κατά την οποία, ενημερωθήκαμε σχετικά με τις λεπτομέρειες του Σχεδίου και τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για το υπολογισμό των χορηγήσεων και έγινε καταγραφή της ροής της διαδικασίας.  

Ο αρχικός καθορισμός επιλεξιμότητας των δικαιούχων καθώς και ο υπολογισμός του ύψους της 
χορηγίας έγινε από το ΥΟ και η καταβολή των χορηγιών αναλήφθηκε από το ΤΦ μέσω παραγγελίας, η 
οποία για να εκτελεστεί προϋπόθετε σχετικούς ελέγχους από το ΤΦ.  

Το εύρος του παρόντος ελέγχου καλύπτει τόσο το πλαίσιο ευθύνης του ΥΟ όσο και του ΤΦ. 

Κρίναμε ότι ο περιορισμός της ελεγκτικής εργασίας στην εξακρίβωση της ορθότητας του ποσού 
πληρωμής στο πλαίσιο του δείγματος που επιλέγηκε δεν θα αντιμετώπιζε επαρκώς τον κίνδυνο 
σφάλματος προερχόμενο από συστημικές αδυναμίες του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στον 
ευρύτερο πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό, δώσαμε προτεραιότητα στην επεξεργασία των αρχείων 
δεδομένων που λήφθηκαν από το ΤΦ και την ανεξάρτητη επανάληψη της διαδικασίας 
υπολογισμού των χορηγιών (reperformance), στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου όπως αυτά 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΟ, την 1.2.2021. Ακολούθως, συγκρίναμε τα ποσά όπως 
υπολογίστηκαν από την Υπηρεσία μας με τα αντίστοιχα ποσά που προέκυψαν από τους 
υπολογισμούς του ΥΟ για εντοπισμό και διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων. Επιπρόσθετα, 
διενεργήσαμε έλεγχο στο ΤΦ για δείγμα συναλλαγών, που επιλέγηκε με συγκεκριμένη 
μεθοδολογία στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας, καθώς και 
επιπρόσθετο στοχευμένο έλεγχο σε επιπλέον συναλλαγές. 

Ο έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΟ και το ΤΦ, καθώς και σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συνεντεύξεων με αρμόδιους 
λειτουργούς. 
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Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της ορθότητας της κατηγοριοποίησης μεταξύ 
επιλέξιμων και μη επιλέξιμων επιχειρήσεων, στην επαλήθευση της ορθότητας των υπολογισμών 
των χορηγιών στη βάση των παραμέτρων που τέθηκαν από το ΥΟ, στη σύγκριση των παραμέτρων 
αυτών με τις παραμέτρους του Σχεδίου που εγκρίθηκε από την Ε.Επ. για εντοπισμό τυχόν 
αποκλίσεων και στον έλεγχο της καταβολής τους στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.   

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ 
και στον Έφορο Φορολογίας. Οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του ΥΟ ενσωματώθηκαν, όπου 
ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. Ο Έφορος Φορολογίας μάς πληροφόρησε ότι δεν θα υποβάλει 
οποιαδήποτε σχόλια/απόψεις. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

α. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

β. Διατάγματα Υπουργού Υγείας σχετικά με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο. 

γ. Προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δ. Σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

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

στ. Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/1999) 

ζ. Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμος (Ν.30(I)/2001). 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Παρεκκλίσεις από το Σχέδιο όπως αυτό εγκρίθηκε από Ε.Επ. κατά την 
εφαρμογή του από το Υπουργείο Οικονομικών  

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επιμέρους 
πρόνοιες του Σχεδίου όπως αυτό εφαρμόστηκε από το ΥΟ, σε σχέση με το Σχέδιο όπως αυτό 
εγκρίθηκε από την Ε.Επ. Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι κύριες παρεκκλίσεις που 
εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας, για τις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις σχετικές 
παραγράφους της παρούσας έκθεσης, όπου ενσωματώθηκαν και οι απόψεις του ΥΟ. 

Όλες οι διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον Πίνακα του 
Παραρτήματος της έκθεσής μας.  

α. Επιλέξιμοι δικαιούχοι.  

 Εγκεκριμένο Σχέδιο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο στους επιλέξιμους δικαιούχους 
περιλαμβάνονταν μόνο επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η 
οικονομική δραστηριότητα τελούσε υπό πλήρη ή μερική αναστολή λειτουργίας 
σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.  

 Εφαρμογή από ΥΟ. Το ΥΟ κατά την εφαρμογή Σχεδίου ενέταξε ως επιλέξιμες, 
οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωση 
αναστολής των δραστηριοτήτων τους από τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, έκρινε 
ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της φύσης των 
δραστηριοτήτων τους. 

 Επιπρόσθετα, για περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων, το ΥΟ εφάρμοσε 
γεωγραφικό διαχωρισμό κρίνοντας ως δυνητικά επιλέξιμες μόνο τις επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς εργαζόμενους, εντός των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, των 
επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου, καθώς έκρινε ότι αυτές επηρεάστηκαν σε πιο μεγάλο 
βαθμό λόγω της εξάρτησης τους από τον τουρισμό. 

β. Αριθμός ημερών που εφαρμόστηκε για υπολογισμό ημερήσιου ΚΕ 

 Εγκεκριμένο Σχέδιο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο στους δικαιούχους  
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ των 
οποίων η μείωση του μέσου εβδομαδιαίου ΚΕ το 2020 σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο 
ΚΕ τους για το 2019 ήταν τουλάχιστον 35%. 

 Εφαρμογή από ΥΟ. Το ΥΟ κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας παρέκκλινε 
ως προς τα ακόλουθα: 

  Δικαιούχοι με ΚΕ μόνο εντός του 2020. Το ΥΟ για τον υπολογισμό του ημερήσιου 
κύκλου εργασιών για το 2020 χρησιμοποίησε ως παρονομαστή 375 ημέρες αντί 365. 
Όπως μας ενημέρωσε το ΥΟ, για τον καθορισμό του αριθμού  των ημερών που 
χρησιμοποιήθηκε, ως παρονομαστής, λήφθηκε υπόψη και το χρονικό διάστημα 
εντός του 2021, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής πρότασης, προς το Υπουργικό 
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Συμβούλιο (8.1.2021), λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη, για σκοπούς υπολογισμού 
χορηγίας, τη μείωση ΚΕ εντός του 2021. 

 Δικαιούχοι με ΚΕ το 2019. Για τον υπολογισμό του μέσου ΚΕ το 2020 δεν 
χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός αριθμός ημερών που αντιστοιχούσε στον ΚΕ για το 
2020 (βάσει των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων), αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
οι μέρες που αντιστοιχούσαν στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το 2019 
της κάθε επιχείρησης (για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν 
πριν το 2020). 

 Η διαφοροποίηση στην προσέγγιση είναι σημαντική, κυρίως για τους δικαιούχους 
που είχαν δηλώσει ΚΕ και το 2019, εφόσον επηρεάζει την επιλεξιμότητα των 
δυνητικών δικαιούχων στη βάση του κριτηρίου μείωσης του εβδομαδιαίου ΚΕ του 
2020 κατά τουλάχιστον 35%, σε σχέση με τον εβδομαδιαίο ΚΕ του 2019. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από επαναϋπολογισμό που διενήργησε η Υπηρεσία μας 
στο αρχικό γενικό μοντέλο που ετοιμάστηκε από το ΥΟ (πριν την εξέταση ενστάσεων 
ή τη διενέργεια πρόσθετων υπολογισμών για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία) 
λαμβάνοντας υπόψη τον εβδομαδιαίο ΚΕ του 2020 στη βάση των ημερών για το 
2020 (και διατηρώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους που εφάρμοσε το ΥΟ 
αναλλοίωτες) εντοπίσαμε πληρωμές της τάξης των €32 εκ. σε 4.751 πρόσωπα που 
δεν ήταν σύννομες με το Σχέδιο, εφόσον δεν πληρούσαν το κριτήριο μείωσης ΚΕ του 
2020 σε σχέση με το 2019, τουλάχιστον κατά 35%.  

γ. Λιανικό Εμπόριο  

 Εγκεκριμένο Σχέδιο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο το κριτήριο μείωσης ΚΕ για 
σκοπούς επιλεξιμότητας δεν εφαρμόζεται στο Λιανικό Εμπόριο, λόγω της ένταξης του 
τομέα Λιανικού Εμπορίου σε πλήρη αναστολή τον Ιανουάριο του 2021. Συνεπώς όλες οι 
επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών 
βάσει των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας ήταν δικαιούχοι του Σχεδίου. Ως βάση 
υπολογισμού του ύψους χορηγίας ορίζεται ο μέσος εβδομαδιαίος ΚΕ του Ιανουαρίου 
2020 για την κάθε επιχείρηση.  

 Εφαρμογή από ΥΟ.  Το ΥΟ κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας παρέκκλινε 
προς τα ακόλουθα:  

 Στα αρχεία υπολογισμού χορηγίας του ΥΟ για το Λιανικό Εμπόριο περιλήφθηκαν για 
σκοπούς στήριξης και οικονομικές δραστηριότητες που δεν τελούσαν υπό 
πλήρη/μερική αναστολή λειτουργίας βάσει των Διαταγμάτων του Ιανουαρίου του 
2021, καθώς το ΥΟ έκρινε ότι ήταν συναφείς με άλλες δραστηριότητες που 
επηρεάστηκαν από τα Διατάγματα, και κατ' επέκταση επηρεάστηκε ο κύκλος 
εργασιών τους. 

 Το ΥΟ δημιούργησε ξεχωριστό αρχείο υπολογισμού χορηγίας για τις επιχειρήσεις 
Λιανικού εμπορίου των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας, όπου παραχωρήθηκε 
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χορηγία ύψους 6 βδομάδων επί του εβδομαδιαίου ΚΕ τους για τον Ιανουάριο του 2020 
σε όλες τις εν λόγω επιχειρήσεις. Ωστόσο για τις αντίστοιχες  επιχειρήσεις Λιανικού 
Εμπορίου των επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου το ποσό χορηγίας υπολογίστηκε  με βάση 
το γενικό μοντέλο, με σκοπό την ενίσχυση τους σε μεγαλύτερο βαθμό εφόσον η στήριξη 
στο γενικό μοντέλο ήταν 15 εβδομάδες, καθώς το ΥΟ έκρινε ότι  επηρεάστηκαν σε πιο 
μεγάλο βαθμό λόγω της εξάρτησης τους από τον τουρισμό. 

 Η διαφοροποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα αριθμός επιχειρήσεων που δεν 
πληρούσαν το κριτήριο μείωσης του ΚΕ κατά 35% ως όριζε το Σχέδιο να μην λάβουν 
καθόλου στήριξη, ενώ οι αντίστοιχες περιπτώσεις της ίδιας οικονομικής 
δραστηριότητας των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας να τύχουν στήριξης 
ανεξαρτήτως αν πληρούσαν το σχετικό κριτήριο. 

δ. Αριθμός εβδομάδων στήριξης  

 Εγκεκριμένο Σχέδιο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο ο αριθμός βδομάδων που η 
επιχείρηση τελούσε υπό πλήρη/μερική αναστολή δραστηριότητας βάσει των 
Διαταγμάτων ήταν μεταξύ της περιόδου 16.3.2020-21.5.2020 και 12.11.2020-31.1.2021 
(συνολικά 21 εβδομάδες). 

 Εφαρμογή από ΥΟ. Ο αριθμός εβδομάδων στήριξης παραχωρήθηκε αναλόγως τύπου 
επιχείρησης/γεωγραφικής κάλυψης για τις οικονομικές δραστηριότητες που κρίθηκαν 
επιλέξιμες από το ΥΟ ως ακολούθως: 

Λιανικό Εμπόριο Λευκωσίας/Λεμεσού/Λάρνακας 6 βδομάδες 

Γενικό μοντέλο (όλες οι επαρχίες) και Λιανικό Εμπόριο 
Πάφου-Αμμοχώστου 

15 βδομάδες 

Γενικό μοντέλο (όλες οι επαρχίες) για ιδιαίτερα πληγείσες 
δραστηριότητες 

30 βδομάδες 

ε.  Κριτήριο μείωσης ΚΕ +/-10%  

 Εγκεκριμένο Σχέδιο.  Στο εγκεκριμένο Σχέδιο δεν αναφέρεται καμία σχετική πρόνοια.  

 Εφαρμογή από ΥΟ.  Κατά το στάδιο εξέτασης ενστάσεων για περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020 (νέες δραστηριότητες), όπου δεν πληρείτο το 
βασικό κριτήριο μείωσης του ΚΕ της επιχείρησης για το έτος 2020 τουλάχιστον κατά 35% 
(όπως αυτός επαναξιολογήθηκε) σε σχέση με τον μέσο όρο του ΚΕ του 2019 του 
αντίστοιχου τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, η επιτροπή ενστάσεων εισήγαγε 
πρόσθετη παράμετρο δυνητικής κάλυψης.  

 Η πρόσθετη παράμετρος αφορούσε τον εντοπισμό εκείνων των επιχειρήσεων εντός της 
ίδιας οικονομικής δραστηριότητας με αυτήν της επιχείρησης που υπέβαλε ένσταση, των 
οποίων ο ΚΕ του 2020 παρουσίασε διακυμάνσεις ύψους +/- 10% σε σχέση με τον ΚΕ του 
2020 της επιχείρησης που υπέβαλε ένσταση. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος, κατά πόσο η 
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μέσος όρος μείωσης του ΚΕ του 2020 αυτών των επιχειρήσεων σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ΚΕ τους για το 2019, ήταν τουλάχιστον 35%. 

 Εφόσον αυτό ίσχυε, η επιτροπή ενστάσεων ενέκρινε την ένσταση και γινόταν 
υπολογισμός ποσού χορηγίας. 

Σύσταση:  Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι πρόνοιες του εγκεκριμένου Σχεδίου από την 
Ε.Επ. έχουν παραβιαστεί και συνεπώς οι σχετικές πληρωμές σε τυχόν μη δικαιούχους αποτελούν 
παράνομες κρατικές ενισχύσεις και θα πρέπει να ανακτηθούν.  Εισηγούμαστε όπως το ΥΟ προβεί 
σε επαναϋπολογισμό στη βάση των προνοιών του Σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις αποκλίσεις που 
παρατηρήθηκαν από τις πρόνοιες του Σχεδίου.  

4.2 Παρακολούθηση εφαρμογής συγκεκριμένων προνοιών του Σχεδίου 
Κρατικής Ενίσχυσης όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) 
Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Ε.Επ. (SA.61839 (2021/N)) στις 8.3.2021 στη βάση του «Προσωρινού 
Πλαισίου Κρατικής Ενίσχυσης» και της «Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(TFEU).  

4.2.1  Νομιμότητα έναρξης διενέργειας πληρωμών στη βάση του Σχεδίου Κρατικής 
Ενίσχυσης 

Διαπιστώσαμε ότι η καταβολή ενισχύσεων στη βάση του Σχεδίου ξεκίνησε πριν την αποστολή του, 
με επιστολή ημερ. 4.2.2021 στο γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για κοινοποίηση 
στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Επ., συνεπώς πριν την εξασφάλιση της απαιτούμενης 
σχετικής έγκρισης από την Ε.Επ. Η πρώτη πληρωμή διενεργήθηκε με έμβασμα από το ΤΦ την 
1.2.2021, για συνολικό ποσό ύψους €8,9 εκ., ενώ μέχρι και την έγκριση από την Ε.Επ., στις 
8.3.2021,, είχε καταβληθεί, συνολικά το ποσό των €99,3 εκ. Η ενέργεια αυτή δεν συνάδει με τις 
πρόνοιες του άρθρου 108(3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU) που 
προβλέπει ότι η Ε.Επ. πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για να είναι σε θέση να υποβάλει σχόλια 
επί οποιωνδήποτε σχεδίων για χορήγηση κρατικής βοήθειας ή αλλαγών επί των σχεδίων. Επίσης, 
η εφαρμογή του Σχεδίου με την καταβολή των χορηγιών πριν ληφθεί έγκριση από την Ε.Επ. συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 11(5) του Περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου (Ν.30(I)/2001), 
που προβλέπει ότι «κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 
άρθρου 9Α δεν τίθεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 108, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, και εγκριθεί από 
αυτήν». 

Η Ε.Επ., με επιστολές της ημερ. 15.2.2021 και 22.2.2021προς το ΥΟ, ζήτησε όπως οι Κυπριακές 
αρχές επιβεβαιώσουν ότι δεν θα καταβληθεί χορηγία προτού η Ε.Επ. εγκρίνει το Σχέδιο. Το ΥΟ, 
στην απαντητική του επιστολή ημερ. 22.2.2021, ανέφερε την ετοιμότητά του να προχωρήσει με 
την καταβολή των χορηγιών, παραλείποντας να αναφέρει ότι είχε ήδη προχωρήσει με καταβολή 
πληρωμών για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Για το γεγονός αυτό ενημέρωσε σχετικώς 
την Ε.Επ. στις 23.2.2021, κατόπιν διευκρινιστικής ερώτησής της. 
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Παρόλο που η Ε.Επ. ενέκρινε τελικά το Σχέδιο στις 8.3.2021, στην παράγραφο 32 της απόφασης 
έγκρισης του Σχεδίου, σχετικά με τη νομιμότητα του μέτρου, σημειώνεται η λύπη της Ε.Επ. για το 
γεγονός ότι οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 108(3) της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU) δεν έτυχαν σεβασμού από τις Κυπριακές αρχές. 

Σύσταση: Το ΥΟ να διασφαλίζει ότι η υποβολή σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για έγκριση στον 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Επ. γίνεται 
έγκαιρα και η έναρξη διενέργειας πληρωμών να είναι σύννομη σε σχέση με τις υποχρεώσεις. της 
Δημοκρατίας, όπως απορρέουν από το  κοινοτικό κεκτημένο.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, οι ιδιάζουσες και χωρίς προηγούμενο 
συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, επέβαλαν την άμεση 
ενεργοποίηση του Σχεδίου. Σε αντίθετη περίπτωση το Σχέδιο θα εφαρμοζόταν με την πάροδο ενός 
μηνός, γεγονός που θα δημιουργούσε αντιδράσεις από τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς εργαζομένους. Το ΥΟ, με οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, ως θέμα αρχής και 
λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για άμεση στήριξη των επιχειρήσεων προς αποφυγή 
δυσάρεστων και μη ανατρέψιμων εξελίξεων, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας καταβολής 
της στήριξης πριν από την έγκριση του Σχεδίου.  

4.2.2 Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς  

Σύμφωνα με το άρθρο 9(1) c του μέρους 4 του Προσωρινού Πλαισίου, τα κράτη-μέλη έχουν 
υποχρέωση όπως, για κάθε ένα από τα ποσά ενίσχυσης που χορηγούνται, τα οποία υπερβαίνουν 
τις €100.000 (€10.000 για τον τομέα γεωργίας και αλιείας), να προβαίνουν σε δημοσιοποίηση, 
εντός 12 μηνών από την καταβολή της χορηγίας, όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά 
με τους δικαιούχους, το ποσό της χορηγίας, τον τομέα δραστηριοποίησης κ.α.  

Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν σχετική ετήσια αναφορά στην Ε.Επ. και να 
φυλάσσουν όλα τα αναλυτικά αρχεία που αφορούν στη καταβολή των χορηγήσεων για δέκα 
χρόνια.  

Μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου μας διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ δεν προέβη σε καμία 
δημοσιοποίηση ή υποβολή ετήσιας αναφοράς, σχετικά με τις καταβληθείσες χορηγίες άνω των 
€100.000 (€10.000 για τον τομέα γεωργία και αλιείας), παρόλο που η καταβολή τους ξεκίνησε την 
1.2.2021.  

Σύσταση: Το ΥΟ να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις προς την Ε.Επ., ως προς τη 
δημοσιοποίηση των χορηγιών και ετοιμασία και υποβολή της ετήσιας αναφοράς, για 
διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της αρχής της διαφάνειας.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο προβαίνει στην ετοιμασία της 
σχετικής κατάστασης, η οποία θα υποβληθεί σύντομα στο Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων για σκοπούς διαβίβασης τους στην Ε.Επ. 
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4.2.3 Υποχρέωση συνέχισης της δραστηριότητας και μετά τη χαλάρωση των 
μέτρων 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονταν στο Σχέδιο, όπως αυτές καταγράφηκαν από την 
Ε.Επ. στην παράγραφο 17 της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου, οι δικαιούχοι έχουν, μεταξύ άλλων, 
την υποχρέωση συνέχισης της δραστηριότητάς τους μετά τη χαλάρωση των μέτρων και, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να επιστραφεί. Όπως 
αναφέρεται στην πιο πάνω απόφαση, η αρμόδια αρχή θα προβαίνει στη διεξαγωγή εκ των υστέρων 
ελέγχων για εξακρίβωση της πλήρωσης της πιο πάνω υποχρέωσης από τους δικαιούχους. 

Όπως ενημερωθήκαμε από το ΤΦ, η μέθοδος εξακρίβωσης της συνέχισης της δραστηριότητας 
περιλαμβάνει την εξέταση του κατά πόσο τα εν λόγω πρόσωπα συνέχιζαν την υποβολή των 
δηλώσεων ΦΠΑ εντός του 2021. 

Διαπιστώσαμε ότι το ΤΦ δεν διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους για εξακρίβωση της συνέχισης 
της δραστηριότητας από τους δικαιούχους. 

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η πρόνοια για διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων, μετά, 
δηλαδή, την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης, αντί για διενέργεια ελέγχων πριν την καταβολή της, 
μειώνει τις πιθανότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών, εφόσον αυτά ενδεχομένως να έχουν 
δαπανηθεί/εξαντληθεί ή να έχει παρέλθει το εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου διενεργηθούν 
οι έλεγχοι και εντοπιστούν τα πρόσωπα που έλαβαν κρατική ενίσχυση και δεν συνέχισαν την 
οικονομική τους δραστηριότητα εντός του 2021.  

Σύσταση:  Το ΥΟ, σε συνεργασία με το ΤΦ, να διενεργήσει σχετικούς ελέγχους για εντοπισμό των 
προσώπων που έλαβαν χορηγία και δεν τήρησαν το κριτήριο συνέχισης δραστηριότητας εντός 
του 2021 και να προωθήσει διαδικασίες ανάκτησης των χορηγιών που καταβλήθηκαν. 

Περαιτέρω, το ΥΟ να διασφαλίζει ότι, εκεί και όπου είναι δυνατόν, οι έλεγχοι που προνοούνται 
από σχέδια χορηγιών διενεργούνται προτού καταβληθούν τα σχετικά ποσά, ή σε διαφορετική 
περίπτωση οι έλεγχοι διενεργούνται το συντομότερο μετά την καταβολή τους.  

Ο Γενικός διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι σε συνεργασία με το ΤΦ έχει ξεκινήσει 
διαδικασία για διενέργεια των σχετικών ελέγχων.  

4.3 Διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του Σχεδίου 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του ημερ. 8.1.2021,  ενέκρινε το Σχέδιο και  
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις απαιτούμενες πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό και να καθορίσει τη διαδικασία για εφαρμογή του. Η ευθύνη σχεδιασμού της 
διαδικασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου, ανατέθηκε σε τριμελή ομάδα του ΥΟ,  η οποία έκρινε 
ότι, για τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου, το οποίο απαιτούσε τη διαθεσιμότητα οικονομικής 
πληροφόρησης προς επεξεργασία και υπολογισμό των χορηγιών, καθώς και τεχνική υποδομή για 
διενέργεια των πληρωμών κρατικής ενίσχυσης, την οποία το ΥΟ δεν διέθετε, ήταν απαραίτητη η 
εμπλοκή του ΤΦ.  Η καταβολή των ενισχύσεων αναλήφθηκε από το ΤΦ μέσω ενδοκυβερνητικής 
παραγγελίας, με την οποία το ΥΟ έμβασε στο ΤΦ το ποσό του Κονδυλίου που είχε εγκριθεί για τον 
σκοπό αυτό.  
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Σημειώνεται ότι στις διάφορες συναντήσεις και επικοινωνία μεταξύ ΥΟ και ΤΦ για σκοπούς 
σχεδιασμού και συντονισμού της διαδικασίας, το ΥΟ εκπροσωπείτο από την τριμελή ομάδα, ενώ 
το ΤΦ εκπροσωπείτο από τον Έφορο Φορολογίας. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που, όπως μας πληροφόρησε το ΥΟ εφαρμόστηκε, το ΥΟ υπολόγισε το 
ποσό της χορηγίας βάσει των κριτηρίων που το ίδιο καθόρισε. Στη συνέχεια, το ΤΦ, θεωρητικά θα 
αναμενόταν (δεν φαίνεται να ανατέθηκε στο ΤΦ εξ υπαρχής ο ρόλος αυτός) ότι, πριν από τη 
διενέργεια οποιωνδήποτε πληρωμών, θα διενεργούσε έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 
δικαιούχοι χορηγίας, βάσει του αλγόριθμου, πληρούσαν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Σχεδίου, 
δηλαδή: 

α. έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα στην Κύπρο,  

β. έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις για το ΦΠΑ για τις περιόδους που λήγουν 
είτε Αύγουστο, είτε Σεπτέμβριο, είτε Οκτώβριο του 2020.  

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Σχεδίου είχαν υποχρέωση συνέχισης της οικονομικής τους 
δραστηριότητας μετά την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, και το ΤΦ αναμενόταν ότι θα 
διενεργούσε σχετικούς ελέγχους μέσω των υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ εντός του 2021. 

Από συζητήσεις που είχαμε με τους λειτουργούς της ομάδας εργασίας του ΥΟ και στοιχεία που 
συλλέξαμε κατά τον έλεγχο, περιλαμβανομένου στοιχείων που αφορούν το ΤΦ, διαπιστώσαμε τα 
ακόλουθα: 

4.3.1 Αρχειοθέτηση/τήρηση πρακτικών σε σχέση με το Σχέδιο 

To ΥΟ δεν τηρούσε πρακτικά των συναντήσεων όπου λαμβάνονταν ουσιαστικές αποφάσεις για 
διαμόρφωση των κριτηρίων και άλλων παραμέτρων του Σχεδίου, αλλά οι σχετικές οδηγίες 
δίνονταν, είτε προφορικά, είτε μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας. Επιπρόσθετα, δεν μας 
υποβλήθηκαν ελεγκτικά τεκμήρια που να καταδεικνύουν ότι τα τελικά κριτήρια και παράμετροι 
του αλγόριθμου (ποσοστό μείωσης ΚΕ και αντίστοιχα ποσοστά χορηγίας, κατάλογος οικονομικών 
δραστηριοτήτων που εξαιρούνταν στήριξης) έτυχαν σχετικής έγκρισης από αρμόδιο προϊστάμενο. 
Όπως πληροφορηθήκαμε, η μη τήρηση πρακτικών οφείλεται στο επείγον της ανάγκης παροχής 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις και της προτεραιότητας που δόθηκε στην άμεση επεξεργασία των 
δεδομένων για σκοπούς υπολογισμού του ύψους χορηγίας. 

Όσον αφορά στον έλεγχο που διενεργήσαμε στο  ΤΦ, δεν εντοπίσαμε συγκεντρωμένα σε φυσικό, 
ή/και τον ηλεκτρονικό φάκελο, όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούσαν στο Σχέδιο το οποίο 
εγκρίθηκε από την Ε.Επ., πότε και τι στοιχεία ζητήθηκαν από το ΥΟ καθώς και πληροφορίες για τα 
στοιχεία που δόθηκαν στο ΥΟ. Επίσης, δεν εντοπίστηκε σχετική αλληλογραφία του ΤΦ με το ΥΟ, 
αποφάσεις που λαμβάνονταν στο ΥΟ ή/και σχετικά πρακτικά τυχόν συνεδριάσεων που αφορούσαν 
το Σχέδιο και επηρέαζαν το ΤΦ, το οποίο είχε την αρμοδιότητα να εκτελέσει τη συγκεκριμένη 
παραγγελία καταβολής των χορηγιών, βάσει του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, δεν εντοπίστηκαν/ 
αρχειοθετήθηκαν στους σχετικούς φακέλους στοιχεία ή/και πληροφόρηση που να αφορούν και να 
δικαιολογούν την τήρηση των κριτηρίων του Σχεδίου για τις χορηγίες που καταβλήθηκαν.  
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Σύσταση: Για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερου ελέγχου, τα διάφορα κριτήρια και η 
διαδικασία καθορισμού τους, ειδικά όταν αυτά ενδεχομένως να υπέχουν υποκειμενικής 
αξιολόγησης/διαμόρφωσης, να καταγράφονται σε λεπτομερή πρακτικά, στα οποία να 
διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται, κατ’ αναλογία του τι ισχύει για τα 
συλλογικά όργανα, με βάση τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο, που 
προβλέπει ότι η τήρηση άρτιων πρακτικών είναι υποχρέωση κάθε συλλογικού οργάνου που 
ασκεί διοικητική λειτουργία. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, κατά τη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων, 
που πραγματοποιούνταν επί τακτικής βάσεως, μεταξύ των εμπλεκόμενων λειτουργών της 
Διοίκησης του ΥΟ και του Εφόρου Φορολογίας, δεν τηρούνταν πρακτικά, λόγω του επείγοντος του 
θέματος και της άμεσης ανάγκης καταρτισμού του Σχεδίου,  της εμπιστευτικότητας της 
επεξεργασίας των διαφόρων στοιχείων που λήφθηκαν από το ΤΦ, καθώς και του μεγάλου 
μεγέθους των αρχείων που τύγχαναν επεξεργασίας. Προς τον σκοπό αυτό, τα απορρέοντα των 
συναντήσεων και οι περαιτέρω εργασίες που απαιτούνταν να διεκπεραιωθούν, καταγράφονταν, 
συνοπτικά, στην εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκόμενων λειτουργών της 
Διοίκησης του ΥΟ, τα οποία τύγχαναν της έγκρισης του Γενικού Διευθυντή και του Υπουργού 
Οικονομικών.  

4.3.2 Καταγραφή διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου/Κατανομή αρμοδιοτήτων 
προς υλοποίηση του Σχεδίου 

Βάσει των όσων αναφέρουμε στην παράγραφο 4.3 πιο πάνω, είναι πρόδηλο ότι τόσο το ΥΟ, λόγω 
του πρωταρχικού ρόλου του στον σχεδιασμό της διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου, τον 
καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων καθώς και τη διενέργεια των σχετικών 
υπολογισμών χορηγίας, όσο και το ΤΦ, ως αποδέκτης της ενδοκυβερνητικής παραγγελίας και, κατά 
συνέπεια, ως υπεύθυνο να καταβάλει τις σχετικές χορηγίες, είχαν από κοινού ευθύνη για την ορθή 
καταβολή των χορηγιών στη βάση του Σχεδίου.  

Όπως διαπιστώσαμε δεν υπήρχε καταγραμμένη διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής ευθυνών/αρμοδιοτήτων. Δεδομένης της 
σημαντικότητας του ποσού που περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του Κράτους για τους σκοπούς 
του Σχεδίου, όσο και το ότι το Σχέδιο αφορά σε κρατική ενίσχυση, η οποία έτυχε έγκρισης από την 
Ε.Επ. στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων,  αλλά και του γεγονότος ότι η φύση των 
κριτηρίων/προϋποθέσεων που τέθηκαν για τον καθορισμό των δικαιούχων προνοούσε ελέγχους 
τόσο στο επίπεδο του ΥΟ όσο και του ΤΦ, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ήταν επιβεβλημένη η εξ 
υπαρχής καταγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου και του καταμερισμού ξεκάθαρων  
ευθυνών/αρμοδιοτήτων τόσο για το ΥΟ όσο και το ΤΦ, αναφορικά με την υλοποίηση και 
παρακολούθηση των διαφόρων διεργασιών σε όλα τα στάδια του Σχεδίου, για την αποφυγή λαθών 
και παραλείψεων ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΤΦ προς την Υπηρεσία μας, 
στις περιπτώσεις όπου καταβλήθηκαν χορηγίες σε μη δικαιούχους, αρμόδιο για παρακολούθηση/ 
ανάκτηση τους είναι το ΥΟ, στο οποίο στάλθηκε η σχετική κατάσταση από το ΤΦ.  Όπως επίσης 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/03/2022 

 
 

22 
 

αναφέρεται, το σχετικό κονδύλι στο οποίο καταχωρίζονται οι επιστροφές χορηγιών ανήκει στο ΥΟ 
και δεν τηρούνται σχετικά στοιχεία στο ΤΦ.  Ωστόσο, σε  ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΥΟ προς 
την Υπηρεσία μας αναφέρεται ότι την ευθύνη παρακολούθησης και ενημέρωσης του αρχείου/ 
στοιχείων ανάκτησης έχει και το ΤΦ και το ΥΟ.  Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει συν αντίληψη ως προς 
τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων ακόμη και όσον αφορά στην παρακολούθηση και 
ανάκτηση των σχετικών χορηγιών.   

Σημειώνουμε επίσης, ότι από την επισκόπηση αλληλογραφίας μεταξύ του ΥΟ και του Εφόρου 
Φορολογίας (ως εκπρόσωπου του ΤΦ), δεν εντοπίσαμε ελεγκτικά τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν 
τον ισχυρισμό του ΥΟ ότι είχε ανατεθεί εξ υπαρχής στο ΤΦ η ευθύνη για έλεγχο, πριν την καταβολή 
οποιασδήποτε χορηγίας, όλων σωρευτικά των προϋποθέσεων του Σχεδίου που αναφέρονται στη 
παράγραφο 4.3.  Η μόνη προϋπόθεση για την οποία εντοπίσαμε συγκεκριμένη εξ΄ υπαρχής 
αναφορά του ΥΟ αφορούσε στην  ανάγκη ελέγχου, από το ΤΦ, του κατά πόσο τα υποκείμενα σε 
ΦΠΑ πρόσωπα αφορούσαν εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν ήταν δικαιούχοι και 
έπρεπε να εξαιρεθούν. Επίσης εντοπίσαμε γενική αναφορά για διενέργεια ελέγχων από το ΤΦ, 
χωρίς όμως αυτοί να προσδιορίζονται. Η πρώτη αναφορά για έλεγχο από το ΤΦ, σωρευτικά όλων 
των προϋποθέσεων πριν την καταβολή χορηγίας, εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό μήνυμα του ΥΟ προς 
το ΤΦ, στις 5.3.2021, και αφού στο μεταξύ προέκυψε, από εκ των υστέρων ελέγχους του ΤΦ, ότι 
διενεργήθηκαν πληρωμές προς μη δικαιούχους, κατά κύριο λόγο σε ΕΔΔ.  

4.3.3 Διαδικασία συλλογής στοιχείων από το Τμήμα Φορολογίας προς επεξεργασία 
από το Υπουργείο Οικονομικών  

Το ΥΟ έλαβε πληροφόρηση από το ΤΦ για τον ΚΕ των εν δυνάμει δικαιούχων χορηγίας  βάσει των 
φορολογικών δηλώσεών τους (ΦΠΑ) για την περίοδο 2019-2020, για σκοπούς υπολογισμού του 
ποσού χορηγίας τους. Η πληροφόρηση αφορούσε αρχικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
οικονομικής δραστηριότητας, ωστόσο στη συνέχεια στάλθηκε από το ΤΦ αρχείο με όλα τα 
υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα που ήταν καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του. 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαφάνηκε ότι το ΥΟ δεν εξέτασε το ενδεχόμενο να ζητήσει από 
το ΤΦ, είτε εξαρχής, είτε στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης των κατηγοριών οικονομικών 
δραστηριοτήτων που θα δικαιούνταν στήριξης όπως, από την πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη 
από τη βάση δεδομένων, εντοπίζονταν και απαλείφονταν, από τον κατάλογο που υποβλήθηκε, οι 
περιπτώσεις προσώπων που δεν ήταν δικαιούχοι βάσει του Σχεδίου (χρηματοοικονομικός τομέας,  
οργανισμοί δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ένωση προσώπων της οποίας οι σκοποί 
είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικής, φιλανθρωπικής, συνδικαλιστικής ή άλλης 
παρόμοιας φύσης) ή που δεν πληρούσαν άλλα σχετικά κριτήρια (εταιρίες διεθνών 
δραστηριοτήτων, πρόσωπα με ελλιπή φορολογική ενημερότητα). 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το πιο πάνω αποτελεί σοβαρή αδυναμία στη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο στάδιο, επισημαίνοντας ότι εάν το φιλτράρισμα αυτό 
επιτυγχανόταν, θα προέκυπταν τα εξής οφέλη: 

α. μείωση του χρόνου εξέτασης των περιπτώσεων που δικαιούνταν χορηγία, 
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β. μείωση της πιθανότητας διενέργειας λαθών κατά τη διεξαγωγή επακόλουθων ελέγχων από 
το ΤΦ, 

γ. μείωση του όγκου δεδομένων προς επεξεργασία, 

δ. διευκόλυνση της διαδικασίας μορφοποίησης του τελικού αλγόριθμου και των σχετικών 
υπολογισμών, 

ε. για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων (αυτοτελώς εργαζομένων), ελαχιστοποίηση της 
πληροφόρησης στη βάση απαραίτητης γνώσης σχετικά με προσωπικά δεδομένα, 

στ. μεγαλύτερη απορρόφηση του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού των €200 εκ. 

Σύσταση: Το ΥΟ να βεβαιώνεται κατά την εκπόνηση ανάλογων Σχεδίων, ότι τα οποιαδήποτε 
κριτήρια και εξαιρέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία της πληροφόρησης που 
υποβάλλεται από άλλα κυβερνητικά Τμήματα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας διαβεβαίωσε ότι οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας λαμβάνονται 
υπόψη και ειδικότερα ότι λήφθηκαν υπόψη κατά τον καταρτισμό του Σχεδίου Κρατικής Χορηγίας 
Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων κατά το έτος 2022 στο πλαίσιο 
του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Επ. 

4.3.4 Επεξεργασία πληροφόρησης για τους σκοπούς του Σχεδίου από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Διαπιστώσαμε ότι η ομάδα εργασίας του ΥΟ, στην οποία ανατέθηκε η εφαρμογή του Σχεδίου, δεν 
είχε, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ατομικά και σωρευτικά, επαρκείς γνώσεις συναρτήσεων και 
παραμετροποίησης του προγράμματος Microsoft Excel για την ετοιμασία ενός πολύπλοκου 
μοντέλου υπολογισμού χορηγίας, όπως αυτό απαιτείτο βάσει των κριτηρίων του Σχεδίου, κατά 
τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το έργο της ομάδας κατέστη πιο δύσκολο από τη δυναμική 
φύση του μοντέλου, που περιείχε πολλές και μεταβαλλόμενες παραμέτρους, καθώς και τη συνεχή 
διαφοροποίηση των κατηγοριών που θα τύγχαναν στήριξης, αφού η σχετική λίστα διαμορφωνόταν 
σε συνεχή βάση. 

Παρά το γεγονός ότι, λόγω της προσωπικής επιμέλειας και προσπάθειας που φαίνεται να επέδειξε 
ο αρμόδιος λειτουργός του ΥΟ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εγχειρήματος, δεν 
εντοπίσαμε, υπό τις περιστάσεις, σημαντικό αριθμό λαθών υπολογιστικής φύσης, εντούτοις, η 
διαδικασία εξοικείωσης με συναρτήσεις και διαδικασία παραμετροποίησης στη Microsoft Excel 
είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο διοικητικό κόστος, μεγαλύτερη πιθανότητα λαθών και περιορισμένη 
δυνατότητα παραμετροποίησης των δεδομένων κατά τρόπο που θα ήταν δυνητικά χρήσιμος και 
θα ενίσχυε τη διαδικασία στον καθορισμό μη δικαιούχων κατηγοριών (π.χ. υπολογισμός μείωσης 
ΚΕ ανά δραστηριότητα/ομάδα επαρχιών). 

Συστάσεις:  

α. Σε ανάλογες περιστάσεις, όπου μια εργασία περιλαμβάνει αυξημένη χρήση 
εξειδικευμένων γνώσεων ή/και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία δεν 
είναι άμεσα διαθέσιμη στους αρμόδιους λειτουργούς, να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
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αιτήματος συνδρομής από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) προς υποστήριξη του 
έργου τους. 

β. Να εξεταστεί η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης των λειτουργών που η εργασία τους 
περιλαμβάνει συχνή χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων, προς εξοικείωσή τους με τις 
πιο εξελιγμένες λειτουργίες τους. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής,  η Διοίκηση του ΥΟ έκρινε τους λειτουργούς που 
ορίστηκαν, ως τους καταλληλότερους που θα ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας έγκαιρα και 
αποτελεσματικά, τόσο τα διαδικαστικά ζητήματα της ετοιμασίας του Σχεδίου, όσο και τη 
μηχανογραφική μοντελοποίησή του, οι οποίοι, πέραν από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ήταν 
διατεθειμένοι να εργαστούν εθελοντικά πέραν του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας 
και σε μη εργάσιμες ημέρες και κρίνεται ότι αντεπεξήλθαν στις ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες και 
χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Το ενδεχόμενο συνδρομής του ΤΥΠ, για συμβολή του στο 
σχεδιασμό του όλου έργου, είχε εξεταστεί σε εσωτερικές συναντήσεις και διαφάνηκε ότι ο χρόνος 
που θα απαιτείτο για σχεδιασμό σχετικής πλατφόρμας θα ήταν αρκετά χρονοβόρος και το ΤΥΠ δεν 
ήταν σε θέση να συνδράμει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθιστώντας συνεπώς τη  
συμμετοχή του ανέφικτη.  

Σημειώνουμε ότι η αναφορά μας για την αναζήτηση βοήθειας από το ΤΥΠ αφορούσε μόνο στη 
δημιουργία ή/και επαλήθευση της ορθότητας των εξισώσεων στο λογισμικό Excel και όχι σε 
δημιουργία πλατφόρμας. 

4.3.5 Διαδικασία ελέγχων από Υπουργείο Οικονομικών και Τμήμα Φορολογίας και 
εντοπισμός λαθών 

4.3.5.1. Διαδικασία ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών προ της αποστολής των 
δυνητικών δικαιούχων στο Τμήμα Φορολογίας για περαιτέρω έλεγχο και πληρωμή 

Όπως μας ενημέρωσαν οι δύο λειτουργοί της τριμελούς ομάδας του ΥΟ, η διαδικασία που 
ακολουθείτο περιλάμβανε την ετοιμασία των σχετικών αρχείων κοστολόγησης χορηγίας από τον 
ένα λειτουργό και στη συνέχεια την αποστολή τους στον δεύτερο λειτουργό, για έλεγχο και 
υποβολή στον Γενικό Διευθυντή, για επανέλεγχο και έγκριση, πριν την αποστολή τους στο ΤΦ. 
Όπως πληροφορηθήκαμε, οι έλεγχοι που διενεργούνταν αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, σε 
επισκόπηση και έλεγχο κάποιων περιπτώσεων, σε δειγματοληπτική βάση, σε σχέση με την 
ορθότητα του ύψους χορηγίας που υπολογίστηκε, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων 
ΕΔΔ για περαιτέρω έλεγχο από το ΤΦ. 

Όσον αφορά τη διενέργεια επαναϋπολογισμού/ελέγχου της ορθότητας του ύψους χορηγίας, 
διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ένδειξη της ακολουθούμενης διαδικασίας ελέγχου (π.χ. μήνυμα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι διενεργήθηκε έλεγχος, αλλά δεν προέκυψαν παρατηρήσεις),  
συνεπώς δεν μπορέσαμε να λάβουμε ελεγκτικά τεκμήρια που να διασφαλίζουν ότι ο 
συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείτο και εφαρμοζόταν σε όλα τα αρχεία κοστολόγησης που 
αποστέλλονταν στο ΤΦ. 
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Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.6.3(γ)(i) πιο κάτω, από τον έλεγχό μας εντοπίσαμε 
περιπτώσεις στο αρχείο υπολογισμού χορηγίας ξενοδοχειακών μονάδων όπου προέκυψαν 
λανθασμένα ποσά χορηγίας λόγω σφάλματος στη συνάρτηση υπολογισμού, που δεν εντοπίστηκαν 
πριν την αποστολή του σχετικού αρχείου στο ΤΦ. 

Συστάσεις:   

α. Το ΥΟ να μεριμνά όπως οι γενικές αρχές διασφάλισης και πιστοποίησης ελέγχου 
υλοποιούνται σε όλες τις νέες δραστηριότητες και ειδικά σχέδια. 

β. Στην περίπτωση που ο έλεγχος επισκόπησης αφορά σε μεγάλο αριθμό δεδομένων ή/και 
εξειδικευμένων αρχείων με διαφορετικά κριτήρια, θα πρέπει μετά τον αρχικό έλεγχο της 
εγκυρότητας και λογικότητας των συναρτήσεων/αλγόριθμου για τις βασικές παραδοχές, 
αυτός να επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται διαφοροποιημένα 
κριτήρια. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, τα λάθη που αναφέρουμε για τις 
ξενοδοχειακές μονάδες εντοπίστηκαν από τους λειτουργούς λίγο μετά την προώθηση του αρχείου 
ξενοδοχείων που στάλθηκε στο ΤΦ για έλεγχο και πληρωμές, και σημείωσε  ότι συνεχώς γίνονταν 
και δεύτεροι και τρίτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Έγιναν άμεσα οι σχετικές διορθώσεις και 
δρομολογήθηκαν διαδικασίες ανάκτησης των ποσών, τα οποία έχουν ήδη επιστραφεί. 

4.3.5.2   Έλεγχοι κριτηρίων/προϋποθέσεων από ΤΦ, μετά τους υπολογισμούς του 
ύψους της χορηγίας από το ΥΟ  

Όπως προαναφέρθηκε, το ΤΦ θεωρητικά θα αναμενόταν ότι πριν τη διενέργεια των πληρωμών θα 
προέβαινε στους απαιτούμενους  ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι δικαιούχοι χορηγίας 
βάσει του αλγόριθμου, πληρούσαν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Σχεδίου. Ωστόσο, ο ρόλος 
αυτός δεν φαίνεται να ανατέθηκε εξ υπαρχής στο ΤΦ, με εξαίρεση τον έλεγχο κατά πόσο οι 
επιχειρήσεις αφορούσαν διεθνείς δραστηριότητες, ώστε να εξαιρεθούν .  

Από ελέγχους που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου στο ΤΦ όσον 
αφορά στην καταβολή των χορηγιών.  

Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι δεν εντοπίστηκαν γραπτές, σαφείς οδηγίες του Εφόρου 
Φορολογίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου προς τους λειτουργούς του ΤΦ, 
καταχωρισμένες στους σχετικούς φακέλους του ΤΦ για τη διαδικασία που θα έπρεπε να 
ακολουθήσουν για σκοπούς υλοποίησης της σχετικής ενδοκυβερνητικής παραγγελίας, δηλαδή την 
καταβολή των χορηγιών βάσει των κριτηρίων του συγκεκριμένου Σχεδίου. Επίσης, δεν 
εντοπίστηκαν στα αρχεία του ΤΦ γραπτές οδηγίες προς τους αρμόδιους λειτουργούς του ΤΦ, 
αναφορικά με τα κριτήρια του Σχεδίου και τους συγκεκριμένους ελέγχους που θα έπρεπε να 
διενεργούνταν. Φαίνεται επίσης ότι, δεν ήταν όλοι οι αρμόδιοι λειτουργοί του ΤΦ ενήμεροι  για τα 
κριτήρια/προϋποθέσεις του Σχεδίου, ενώ επιβεβαιώθηκε μέσω σχετικής αλληλογραφίας από τους 
προϊσταμένους των Επαρχιακών Γραφείων ότι δεν είχαν οδηγίες για σχετικούς ελέγχους βάσει των 
κριτηρίων του Σχεδίου, αλλά αποσπασματικές/γενικές οδηγίες για συλλογή κάποιων στοιχείων τα 
οποία θα διαβιβάζονταν στον Έφορο για περαιτέρω χειρισμό από εκείνον. 
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Λόγω των πιο πάνω αδυναμιών, προέκυψαν λάθη στη καταβολή των ποσών χορηγίας, εκ των 
οποίων τα ακόλουθα εντοπίστηκαν από τους εκ των υστέρων ελέγχους που διενεργήθηκαν: 

Για 15 περιπτώσεις που αφορούν σε ξενοδοχεία, έγινε λάθος υπερεκτίμησης του ποσού χορηγίας 
συνολικού ύψους €984.330, το οποίο και ανακτήθηκε (βλ. παράγραφο 4.6.3(γ)(i)).   

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν 154 επιχειρήσεις που έλαβαν συνολικό ποσό χορηγίας ύψους 
€13.826.575, οι οποίες δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του Σχεδίου (139 
περιπτώσεις εξ αυτών αφορούσαν Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων). 

Η σημερινή κατάσταση των περιπτώσεων αυτών παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. 

Σημερινή κατάσταση  
ποσού χορηγίας  

Αριθμός 
περιπτώσεων 

Ποσό χορηγίας 
(€) 

Επιστροφή  96 9.779.701 
Μη επιστροφή  39 2.503.559 
Ένσταση – Αποδεκτή  1 31.823 
Ένσταση – Υπό εξέταση 2 81.170 
Παγοποίηση για έλεγχο  10 938.152 
Προσφυγή  6 492.170 
Ολικό 154 13.826.575 

Περαιτέρω αναφέρουμε ότι: 

α. Για έξι από τις 39 περιπτώσεις επιχειρήσεων που έλαβαν χορηγία συνολικού ύψους 
€2.503.559 χωρίς να είναι δικαιούχοι και εκκρεμεί η επιστροφή της ή/και η ανταπόκρισή 
τους, υποβλήθηκε ένσταση η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ενώ για τις 
υπόλοιπες έχει προωθηθεί αίτημα προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για έναρξη 
νομικής διαδικασίας ανάκτησης του ποσού που έχουν λάβει. 

β. Άλλες έξι περιπτώσεις, που έλαβαν συνολική χορηγία €492.170 και κωδικοποιούνται με την 
ένδειξη «Προσφυγή», για τις οποίες το ΥΟ ζήτησε την επιστροφή της, κατέθεσαν προσφυγή 
στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της επιστροφής του ποσού. Για τις εν λόγω έξι προσφυγές 
έχει καταχωρηθεί ένσταση από πλευράς ΥΟ. 

Χωρίς να εκφράζουμε άποψη επί της νομιμότητας της μη επιστροφής των ποσών για τα οποία το 
ΥΟ έστειλε επιστολή ανάκτησης των σχετικών ποσών στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις, 
σημειώνουμε ότι κατά την εξαγγελία του Σχεδίου, δεν περιλαμβανόταν σε αυτό πρόνοια/ 
γνωστοποίηση ότι, σε περίπτωση που εκ των υστέρων διαπιστωθεί η καταβολή χορηγίας, είτε εκ 
παραδρομής, είτε στη βάση ψευδών παραστάσεων (στις περιπτώσεις που προκύπτουν από τη 
διαδικασία ενστάσεων), τότε αυτή θα θεωρείτο ως χρέος προς τη Δημοκρατία.  

Η συγκεκριμένη πρόνοια περιλήφθηκε στην περί Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων Απόφαση (Αρ. 48) του 2020 του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ειδικό Σχέδιο ΥΕΚΑ) (Κ.Δ.Π. 5356) της 17.9.2020, και δεδομένου ότι το 
συγκεκριμένο Ειδικό Σχέδιο ήταν υπόψιν του ΥΟ κατά την εξαγγελία του Σχεδίου, θα αναμενόταν 
εύλογα ότι η συγκεκριμένη πρόνοια θα συμπεριλαμβανόταν και στο δικό του Σχέδιο. 
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Συστάσεις:  

α. Το ΥΟ να περιλαμβάνει/ενσωματώνει στα σχετικά Σχέδια πρόνοιες που στοχεύουν στη 
διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας, ειδικά όταν η διαδικασία καθορισμού 
και υπολογισμού των χορηγιών ενέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος. 

β. Για τις 33 περιπτώσεις που λήφθηκαν νομικά μέτρα, το ΥΟ να παρακολουθεί το θέμα, σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 
διοικούμενου και αφορά σε περιπτώσεις που η Διοίκηση απαιτεί την επιστροφή ποσών που μη 
νόμιμα ή/και εσφαλμένα καταβλήθηκαν στον διοικούμενο.  Το ΥΟ, προέβη στη διαδικασία 
ανάκτησης των ποσών, βάσει του άρθρου 54. «Ανάκληση διοικητικών πράξεων» του περί των 
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και του μικρού χρονικού διαστήματος που 
μεσολάβησε από τη διενέργεια της καταβολής του ποσού της κρατικής στήριξης. 

4.3.5.3   Διοικητική Έρευνα στο ΤΦ σε σχέση με πληρωμές προς μη δικαιούχους 

Τον Ιούλιο του 2021 ο  Υπουργός Οικονομικών όρισε ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή 
Διοικητικής Έρευνας στο ΤΦ για τη διακρίβωση των λόγων διενέργειας λανθασμένων πληρωμών 
σε μη δικαιούχους στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου, και εντοπισμό τυχόν ευθυνών  (π.χ. 
αμέλεια, αδράνεια και αδιαφορία κατά τον έλεγχο των κριτηρίων).  

Σύμφωνα με την εν λόγω Έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και στάλθηκε την 
1.9.2022 στην Υπηρεσία μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εντοπίστηκαν 503 επιχειρήσεις που δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου και τους καταβλήθηκαν χορηγίες συνολικού ύψους €15,99 εκ.  

Από αυτές, 342 περιπτώσεις αφορούν σε εταιρείες οι οποίες, όπως αναφέρεται στην έκθεση, 
παρόλο που είχαν ορθά σημειωθεί από τα Επαρχιακά Γραφεία ως εταιρείες Διεθνών 
Δραστηριοτήτων (ΕΔΔ), εντούτοις δεν αφαιρέθηκαν από τα αρχεία για πληρωμή, με αποτέλεσμα 
να καταβληθεί συνολικό ποσό ύψους €11.181.952 σε μη δικαιούχους.  Σημειώνουμε ότι τα 
στοιχεία αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία μας. Ωστόσο, από περιορισμένο 
δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στα αρχεία που στάλθηκαν από τα  Επαρχιακά Γραφεία 
Λευκωσίας και Λεμεσού στον Έφορο, επιβεβαιώθηκε ότι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από τα 
Επαρχιακά Γραφεία ως ΕΔΔ και θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί από τις καταστάσεις προς πληρωμή, 
τελικά αγνοήθηκαν  και τους καταβλήθηκε  χορηγία.   

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίστηκαν 53 περιπτώσεις για τις οποίες καταβλήθηκε 
χορηγία συνολικού ύψους €1.412.320, οι οποίες λανθασμένα δεν καταχωρίστηκαν ως ΕΔΔ από τα 
Επαρχιακά Γραφεία, παρόλο που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν από την 
καταβολή των χορηγιών, καθώς επίσης και 10 περιπτώσεις καταβολής χορηγίας συνολικού ύψους 
€841.518 που αφορούσαν σε ξενοδοχειακές μονάδες για τις οποίες δεν υπήρχε οδηγία να 
ελεγχθούν κατά πόσο είναι  ΕΔΔ. 

Πέραν των πιο πάνω, η έκθεση καταλήγει ως εξής: «Συμπερασματικά το γεγονός ότι ο κάθε 
λειτουργός γνώριζε αποσπασματικά και μόνο το κομμάτι με το οποίο θα ασχολείτο και δεν είχε 
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σφαιρική ενημέρωση για το ζητούμενο και τα κριτήρια του Σχεδίου, ώστε να μπορεί με κριτική 
σκέψη να αναλύσει τα αρχεία στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου, συνέβαλε στη διενέργεια των 
λανθασμένων πληρωμών».  Αναφέρεται επίσης ότι «θα μπορούσε ο Έφορος να είχε δώσει πλήρεις 
και σαφείς οδηγίες για ομοιόμορφο χειρισμό των αρχείων παγκύπρια γεγονός που θα απέκλειε τη 
συντριπτική πλειοψηφία των λανθασμένων πληρωμών». 

Από αντιπαραβολή/επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από την Υπηρεσία μας και συγκεκριμένα 
των 503 περιπτώσεων που προέκυψαν από τη Διοικητική Έρευνα και των περιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν εκ των υστέρων από το ΤΦ για καταβολή χορηγιών σε μη δικαιούχους (όπως 
αναφέρονται στη παράγραφο 4.3.5.2), προκύπτουν συνολικά 356 πρόσθετες περιπτώσεις 
καταβολής χορηγιών ύψους €2.687.841 σε μη δικαιούχους (κάποιες από τις 154 περιπτώσεις που 
είχαν εντοπιστεί από το ΤΦ δεν περιλαμβάνονται στις 503 περιπτώσεις της Διοικητικής Έρευνας). 

Αναφορικά με τα πιο πάνω η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον Έφορο Φορολογίας, ημερ. 
4.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ, έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα/ 
σχόλια, για τα οποία ωστόσο δεν έλαβε απάντηση: 

α. Πως αξιοποιήθηκαν από το ΥΟ τα αποτελέσματα της πιο πάνω έκθεσης και τι ενέργειες έγιναν 
μέχρι σήμερα.  

β. Μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας, τον Οκτώβριο του 2022, ένα χρόνο 
δηλαδή μετά τη διεξαγωγή της Διοικητικής Έρευνας, δεν εντοπίσαμε, στο ΤΦ, οποιεσδήποτε 
σχετικές οδηγίες για έλεγχο/επιβεβαίωση ή/και άλλες ενέργειες σχετικά με τις περιπτώσεις 
για τις οποίες, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση καταβλήθηκαν χορηγίες σε μη δικαιούχους και 
οι οποίες δεν είχαν εντοπιστεί από το ΤΦ για σκοπούς ανάκτησης των ποσών (356 πρόσθετες 
περιπτώσεις συνολικού ύψους περίπου €2,7εκ.). 

γ. Τι ενέργειες έγιναν από το ΥΟ για τις πρόσθετες αυτές περιπτώσεις (356) που προέκυψαν 
από τη Διοικητική Έρευνα, ποιος ανέλαβε να επιβεβαιώσει τις υπερπληρωμές και την 
ανάκτησή τους, αφού δεν φαίνεται να ενημερώθηκε ή/και να δόθηκαν οποιεσδήποτε 
σχετικές οδηγίες προς το ΤΦ.  

δ. Πώς έγιναν οι εκ των υστέρων έλεγχοι από το ΤΦ και γιατί δεν εντοπίστηκαν ή/και δεν 
περιλήφθηκαν στη σχετική κατάσταση για σκοπούς ανάκτησης των χορηγιών όλες οι πιο 
πάνω αναφερόμενες πρόσθετες περιπτώσεις που προκύπτουν από τη Διοικητική Έρευνα 
αφού, σύμφωνα και με την ίδια έκθεση,  οι πλείστες περιπτώσεις είχαν εντοπιστεί από τα 
Επαρχιακά Γραφεία ως ΕΔΔ πριν από την καταβολή των χορηγιών αλλά περιλήφθηκαν στις 
σχετικές καταστάσεις πληρωμών.  

ε. Γιατί δεν έγινε αντίστοιχη Διοικητική Έρευνα και στο ΥΟ για να διαφανούν τυχόν λάθη/ 
παραλείψεις ή/ και ευθύνες σε επίπεδο Υπουργείου αφού, το ΥΟ είχε πρωτεύοντα ρόλο στον 
σχεδιασμό της διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου,  τη  λήψη των σχετικών αποφάσεων, 
τον υπολογισμό των χορηγιών και γενικά ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση του  
συγκεκριμένου Σχεδίου. 

Επίσης, στην ίδια επιστολή η Υπηρεσία μας τόνισε ότι κάθε χορηγία σε μη δικαιούχο και κάθε 
υπερπληρωμή συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτηθούν. 
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4.3.5.4  Διοικητικό και άλλο κόστος εφαρμογής του Σχεδίου 

Ο τρόπος εφαρμογής του συγκεκριμένου Σχεδίου, τα λάθη και παραλείψεις που εντοπίστηκαν και 
οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε καταβολή σημαντικών ποσών σε μη δικαιούχους, είχαν σαν 
αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί το Κράτος με σημαντικά ποσά διοικητικού και άλλου κόστους, για 
εντοπισμό και παρακολούθηση της ανάκτησης των ποσών που λανθασμένα καταβλήθηκαν. 

4.4 Διαδικασία καθορισμού κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτήτων που 
εξαιρέθηκαν στήριξης και εφαρμογή της κατηγοριοποίησης στο πλαίσιο του 
Σχεδίου 

4.4.1 Διαδικασία καθορισμού κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτήτων που 
εξαιρέθηκαν στήριξης 

Κατά την εξαγγελία έναρξης καταβολής κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενους την 1.2.2021, το ΥΟ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του έντυπο πληροφοριών για το 
Σχέδιο καθώς και κατάλογο οικονομικών δραστηριοτήτων που εξαιρούνταν από την καταβολή 
κρατικής χορηγίας, σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 8.1.2021, λόγω του ότι δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία. 

Βάσει διευκρινήσεων που λάβαμε από το ΥΟ, η αξιολόγηση κατά πόσο μια οικονομική 
δραστηριότητα επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία περιλάμβανε τομείς που τελούσαν υπό 
μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας, ή που επηρεάστηκαν από την πανδημία του COVID-19 λόγω 
της φύσης της οικονομικής τους δραστηριότητας. 

Από την εξέταση της αίτησης της Δημοκρατίας που υποβλήθηκε για έγκριση από την Ε.Επ., 
παρατηρήσαμε ότι ως δικαιούχοι ορίστηκαν οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που 
τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών βάσει Διαταγμάτων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και που παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 35% σε σχέση με 
το έτος 2019, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους  που 
επηρεάστηκαν λόγω της φύσης της οικονομικής τους δραστηριότητας.   

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 18 της Πέμπτης Τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου 
που τέθηκε σε ισχύ στις 28.1.2021, οι ενισχύσεις πρέπει να αντισταθμίζουν μόνο ζημιές που 
προκλήθηκαν άμεσα από την έξαρση της νόσου COVID-19,  όπως ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα 
λόγω περιοριστικών μέτρων που εμπόδιζαν, de jure ή de facto, την άσκηση της οικονομικής 
δραστηριότητας του δικαιούχου ή ένα συγκεκριμένο και διαχωρίσιμο μέρος της δραστηριότητας 
του. Επιπρόσθετα, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων που δεικνύουν την άμεση 
σχέση των μέτρων με την επίδραση στον κύκλο εργασιών, θέτοντας ένα υψηλό κριτήριο 
διασύνδεσης πέραν και πλέον μιας αρνητικής επίδρασης στον κύκλο εργασιών από μια γενική 
μείωση της καταναλωτικής πίστης ως αποτέλεσμα της πανδημίας.  

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΟ, ο κατάλογος των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του Σχεδίου 
καταρτίστηκε αρχικά ώστε να συνάδει με τον αντίστοιχο κατάλογο του Ειδικού Σχεδίου του 2020 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε στη 
βάση της κρίσης του ΥΟ, ως προς το κατά πόσο οι οικονομικές δραστηριότητες επηρεάστηκαν 
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άμεσα από τα Διατάγματα και έμμεσα, λόγω συνάφειας με άλλες δραστηριότητες οι οποίες 
πλήγηκαν από την πανδημία.   

4.4.2 Εφαρμογή κατηγοριοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
Σχεδίου 

α.  Κατά το στάδιο της επεξεργασίας του αλγόριθμου υπολογισμού χορηγίας, το ΥΟ προέβη σε 
περαιτέρω ανάλυση/εξειδίκευση του καταλόγου που δημοσίευσε, για τις οικονομικές 
δραστηριότητες που δεν καλύπτονταν από το Σχέδιο, στη βάση του Συστήματος Ταξινόμησης 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τηρεί η Στατιστική Υπηρεσία. 
Επιπρόσθετα ετοίμασε ξεχωριστά αρχεία για τις επαρχίες Πάφου, Αμμοχώστου, αφού κρίθηκε ότι, 
ως επαρχίες που ήταν άμεσα συνυφασμένες με τον τουρισμό, είχαν πληγεί περισσότερο από τις 
άλλες επαρχίες. 

Σημειώνεται ότι, τόσο η διαδικασία καταρτισμού, όσο και η εφαρμογή του σχετικού καταλόγου 
οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν θα καλύπτονταν από το Σχέδιο ήταν δυναμική, με διαρκείς 
μεταβολές και διαφοροποιήσεις, τόσο σε επίπεδο συμπερίληψης οικονομικών δραστηριοτήτων, 
ως επιλέξιμες, όσο και σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω κατάλογο του ΥΟ, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στις 
ακόλουθες κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων θα λάμβαναν στήριξη μόνο εφόσον ήταν 
εγγεγραμμένες στα επαρχιακά γραφεία Πάφου, Αμμοχώστου, νοουμένου ότι θα πληρούσαν τα 
κριτήρια του εγκεκριμένου Σχεδίου. 

Περιγραφή κατηγορίας 
Κατηγορία 

(NACE) 

Υπεραγορές και παντοπωλεία 47111 

Φαρμακεία 47731 

Πρατήρια πώλησης καυσίμων 47301 

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 

80, 81 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε διαφορές μεταξύ του καταλόγου οικονομικών 
δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονταν από το Σχέδιο όπως αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΥΟ την 1.2.2021 και εκείνου που δημοσίευσε την ίδια μέρα το Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 
όσο και μεταξύ του καταλόγου που κοινοποιήθηκε στην Ε.Επ. στις 23.2.2021, με αποτέλεσμα να 
μην είναι ξεκάθαρο ποιες κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων εξαιρούνταν για σκοπούς 
χορηγίας. 

Κατόπιν διευκρινίσεων από το ΥΟ, διαπιστώσαμε ότι, ο τελικός κατάλογος οικονομικών 
δραστηριοτήτων που θα εξαιρούνταν στήριξης δεν έτυχε επίσημης έγκρισης από τον αρμόδιο 
προϊστάμενο και ότι ο σχετικός κατάλογος δεν είχε τη μορφή επίσημης λίστας, που θα ίσχυε ανά 
οικονομική δραστηριότητα και γεωγραφική κάλυψη, ως γενικό σημείο αναφοράς. Αντί αυτού, 
ετοιμαζόταν ξεχωριστός κατάλογος για κάθε αρχείο κοστολόγησης που ετοίμασε το ΥΟ, με 
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αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ορθότητα και συνέπεια στην τελική επεξεργασία για σκοπούς 
υπολογισμού της χορηγίας. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι η απόφαση για διαφορετικό χειρισμό των επιχειρήσεων που ήταν 
εγγεγραμμένες στις επαρχίες Πάφου, Αμμοχώστου (αρχείο PA), από εκείνες που ήταν 
εγγεγραμμένες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού (αρχείο BF), δεν έγινε στη βάση 
σχετικών υπολογισμών μείωσης του ΚΕ για κάθε οικονομική δραστηριότητα βάσει του συστήματος 
ταξινόμησης NACE σε επίπεδο επαρχίας, αλλά κατά την υποκειμενική κρίση του ΥΟ, ότι οι 
δραστηριότητες των επαρχιών Πάφου, Αμμοχώστου πλήγηκαν περισσότερο, ως άμεσα 
συνυφασμένες με τον τουρισμό. 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σε σχέση με τις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας όπου 
καθορίστηκε διαφοροποίηση στη βάση γεωγραφικής τοποθεσίας, στον δημοσιευμένο κατάλογο 
του ΥΟ, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Η μέση τιμή μείωσης του ΚΕ των επιχειρήσεων της κατηγορίας «Πρατήρια πώλησης 
καυσίμων» ήταν ουσιαστικά ταυτόσημη για όλες τις επαρχίες (40,56% για το αρχείο BF, 
40,4% για το αρχείο PA). 

 Η μέση τιμή μείωσης του ΚΕ των επιχειρήσεων ορισμένων υποκατηγοριών που 
συμπεριλήφθηκαν ως καλυπτόμενες στο αρχείο ΡΑ αλλά όχι στο αρχείο BF ήταν πέραν 
του 35% σε όλες τις επαρχίες. 

 Η μέση τιμή μείωσης του ΚΕ των επιχειρήσεων της κατηγορίας «Φαρμακεία» ήταν πολύ 
χαμηλή σε όλες τις επαρχίες (2,21% για το αρχείο BF και 5,25% για το αρχείο PA).  

Βάσει των πιο πάνω προκύπτει ότι ο γεωγραφικός διαχωρισμός των ανωτέρω οικονομικών 
δραστηριοτήτων δεν δικαιολογείται στη βάση της μείωσης του ΚΕ σε επίπεδο δραστηριότητας (αν 
το ελάχιστο κριτήριο ένταξης θα ήταν μείωση του ΚΕ κατά 35%, όπως καθορίστηκε σε ατομικό 
επίπεδο στο Σχέδιο), ενώ δεν φαίνεται να δικαιολογείται η περίληψη, ως δικαιούχων στήριξης,  των 
φαρμακείων των επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου. Από έλεγχο που εξασφαλίσαμε από τα αρχεία 
πληρωμών του ΤΦ, διαπιστώσαμε ότι έλαβαν χορηγία 20 επιχειρήσεις της συγκεκριμένης 
κατηγορίας που πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου σε ατομικό επίπεδο, συνολικού ύψους 
€214.599. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι για τις 20 επιχειρήσεις έπρεπε να γίνει περαιτέρω έλεγχος κατά πόσο 
βρίσκονταν σε τουριστική ζώνη και μόνο τότε να παραχωρείτο χορηγία.  

β. Επιπρόσθετα, από σχετικούς ελέγχους που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε τα ακόλουθα σε 
σχέση με τον κατάλογο εξαιρέσεων και τα ηλεκτρονικά αρχεία υπολογισμού χορηγίας: 

(i) Δεν μας υποβλήθηκαν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για αιτιολόγηση, των 
συνθηκών βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα κρίθηκε ως επιλέξιμη για 
σκοπούς χορηγίας. Οι συνθήκες αυτές, όπως περιγράφονται στο Σχέδιο, μπορούσαν να 
αφορούν την πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών για συγκεκριμένη περίοδο βάσει των 
Διαταγμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου, την υπαγωγή της επιχείρησης σε κατηγορία 
δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων που υπόκειντο σε ανώτατα όρια συμμετοχής, σε 
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επίπεδα αποδεδειγμένα και ουσιωδώς χαμηλότερα από εκείνα που θα ίσχυαν υπό 
κανονικές συνθήκες και συνεπάγοντο παύση του συνόλου ή επαρκώς σημαντικού 
μέρους της πληττόμενης δραστηριότητας κ.ο.κ. 

(ii) Συμπεριλήφθηκαν ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες, υποκατηγορίες 
ευρύτερων  οικονομικών δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με τον κατάλογο εξαιρέσεων 
που δημοσίευσε το ΥΟ, δεν ήταν επιλέξιμες. Η συμπερίληψη, όπως μας αναφέρθηκε, 
έγινε στη βάση αξιολόγησης του ΥΟ, σε σχέση με τον βαθμό επηρεασμού του ΚΕ τους 
από τα Διατάγματα και τους περιορισμούς στις διακινήσεις και εργασίες. 

(iii) Μη συμπερίληψη για σκοπούς υπολογισμού χορηγίας, αριθμού οικονομικών 
δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο εξαιρέσεων που 
δημοσίευσε το ΥΟ, και συνεπώς είχαν κριθεί επιλέξιμες για σκοπούς χορηγίας. 

 Σημειώνεται ότι, το ΥΟ, δεν προέβη σε σχετική ενημέρωση του κοινού για σχετικές 
αλλαγές που επήλθαν στις επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες κατά το στάδιο 
υλοποίησης του υπολογισμού χορηγίας. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ΥΟ θα έπρεπε 
για σκοπούς διαφάνειας να εκδώσει σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση.  

(iv) Συμπεριλήφθηκαν ως επιλέξιμες, οικονομικές δραστηριότητες που, βάσει των 
Διαταγμάτων που εκδόθηκαν, δεν τέθηκαν σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας (π.χ. περίπτερα-μίνι μάρκετ), ή/και που, κατά τη γνώμη της 
Υπηρεσίας μας, δεν τεκμηριώνεται η άμεση διασύνδεση των μέτρων με τη μείωση στον 
ΚΕ τους,  π.χ. Πρωτογενής Τομέας, Βιομηχανία τροφίμων.  

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η παραχώρηση χορηγίας σε οικονομικές δραστηριότητες με 
τα πιο πάνω χαρακτηριστικά αντίκειται στις πρόνοιες της παραγράφου 19 (σημείο 15β) 
της Πέμπτης Τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου που ορίζει ότι «Δεδομένου της 
παρατεταμένης κρίσης, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης ή της 
συμμετοχής λόγω χαμηλότερης συνολικής ζήτησης, ή λόγω μεγαλύτερης απροθυμίας 
των πελατών να συγκεντρώνονται σε μέσα μεταφοράς ή σε άλλους χώρους δεν 
μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της ζημιάς που οφείλεται στο 
περιοριστικό μέτρο και η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί βάσει του άρθρου 107 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ». 

(v) Από επισκόπηση εσωτερικής αλληλογραφίας του ΥΟ εντοπίσαμε περίπτωση 
οικονομικής δραστηριότητας (διαχείριση αεροδρομίων) που συμπεριλαμβανόταν στον 
κατάλογο εξαιρέσεων που δημοσίευσε το ΥΟ, για την οποία ο Γενικός Διευθυντής του 
ΥΟ, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Οικονομικών, ζήτησε να γίνει κοστολόγηση. Η 
κοστολόγηση αξιολογήθηκε από τον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών, για ένταξη στις 
επιλέξιμες δραστηριότητες, θέτοντας ουσιαστικά ως κύριο κριτήριο το συνολικό κόστος 
στήριξης των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αντί τον βαθμό 
επηρεασμού της από την πανδημία.  
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Συστάσεις:   

α. Το ΥΟ να τηρεί τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και συγκεκριμένα: 

 να διασφαλίζει και να βεβαιώνεται ότι, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου 
τηρούνται επαρκή πρακτικά προς αιτιολόγηση των ενεργειών του, ειδικά στο πλαίσιο 
άσκησης της διακριτικής του εξουσίας. 

 να μεριμνά όπως, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, τηρείται η αρχή της 
ισότητας. 

 να μεριμνά όπως, κατά την ενάσκηση της διακριτικής του εξουσίας, λαμβάνει υπόψη 
όλα τα σχετικά στοιχεία που είναι, ή που μπορούν να γίνουν, διαθέσιμα μέσω 
επεξεργασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και διαθεσιμότητας πόρων, και τα 
οποία μπορούν να υποβοηθήσουν τις ενέργειες του, ώστε αυτές να είναι κατάλληλα 
εδραιωμένες, διαφανείς και δίκαιες.  

β. Το ΥΟ να εξετάσει κατά πόσο διενεργήθηκαν πληρωμές προς μη δικαιούχους βάσει της 
οικονομικής δραστηριότητας τους και σε περίπτωση που εντοπίσει σχετικές περιπτώσεις 
να αναλάβει άμεσα ενέργειες ανάκτησης των σχετικών ποσών προς αποφυγή δημιουργίας 
αχρεωστήτων ποσών.   

γ. Κατά την υλοποίηση σχεδίων, το ΥΟ θα πρέπει πρώτα να εξετάζει και να αξιολογεί την 
επιλεξιμότητα στη βάση των ισχυόντων κριτηρίων του εγκεκριμένου Σχεδίου (π.χ. στην 
προκείμενη περίπτωση την πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών των επιχειρήσεων της 
οικονομικής δραστηριότητας) και ακολούθως να εξετάζει την οικονομική πτυχή.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι η επιλογή των επιλέξιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και η προσθήκη ή εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών, αποτελούσε 
πολιτικές αποφάσεις που λαμβανόταν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξαγγελθείσα  κυβερνητική πολιτική  του Κράτους για παροχή στήριξης σε οικονομικές 
δραστηριότητες που επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την 
άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που είχε επιφέρει η πανδημία, μέσω της διασφάλισης 
θέσεων εργασίας, και της ενίσχυσης τόσο της εγχωρίας παραγωγής, όσο και της εγχώριας ζήτησης. 

Επιπλέον,  βάσει της διαδικασίας ενστάσεων που ακολουθήθηκε, παραχωρείτο το δικαίωμα σε 
κάθε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, να υποβάλει ένσταση για το ποσό χορηγίας. Περαιτέρω, 
περιπτώσεις που εξαιρέθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες τους, εξετάστηκαν στο πλαίσιο των 
ενστάσεων βάσει στοιχείων που υπέβαλαν και ότι η μείωση του κύκλου εργασιών τους συνδέεται 
με δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από την πανδημία. 
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4.5 Αξιολόγηση παραμέτρων που καθορίστηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την ετοιμασία του γενικού μοντέλου υπολογισμού της 
κρατικής ενίσχυσης   

Από αξιολόγηση που διενέργησε η Υπηρεσία μας στις παραμέτρους που καθορίστηκαν από το ΥΟ 
για ετοιμασία του γενικού μοντέλου, όπου περιγράφεται αναλυτικότερα στην εισαγωγή της 
παρούσας έκθεσης (βλ. παράγραφο 2) διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

Επισημαίνουμε ότι, παρά τις πιο κάτω διαπιστώσεις μας, οι οποίες αποτελούν παράβαση του 
Σχεδίου που εγκρίθηκε από την Ε.Επ., όπως αναφέρουμε εκτενώς στην παράγραφο 4.1 της Έκθεσής 
μας η Υπηρεσία μας, κατά την ανεξάρτητη επανάληψη της διαδικασίας του υπολογισμού, 
ακολούθησε την προσέγγιση του ΥΟ. 

4.5.1 Αριθμός ημερών που εφαρμόστηκε για υπολογισμό ημερήσιου ΚΕ για 
περιπτώσεις που είχαν ΚΕ και το 2019 

Για τις περιπτώσεις του γενικού μοντέλου που είχαν ΚΕ και το 2019, η προσέγγιση που ακολούθησε 
το ΥΟ για τον υπολογισμό του ημερήσιου κύκλου εργασιών, τόσο του 2019 όσο και το 2020, ήταν 
η διαίρεση του ΚΕ με τον αριθμό ημερών που κάλυπταν οι δηλώσεις ΦΠΑ για το 2019. 

Θεωρούμε ότι ο ημερήσιος ΚΕ για το 2020 που προκύπτει κατ’ αυτό τον τρόπο δεν είναι ορθός, 
εφόσον δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό ημερών στις οποίες δημιουργήθηκαν τα σχετικά 
έσοδα εντός του 2020 και δεν συνάδει με το Σχέδιο όπως εγκρίθηκε από την Ε.Επ.  

Η προσέγγιση που ακολούθησε το ΥΟ είναι ιδιαίτερα προβληματική για περιπτώσεις προσώπων 
με δηλωθέν κύκλο εργασιών για ολόκληρο το 2019, αλλά για μικρότερο μέρος του 2020, σε σχέση 
με άλλες περιπτώσεις με δηλωθέν ΚΕ για μεγαλύτερο μέρος του 2020 αφού, για την περίοδο του 
2020 για την οποία δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ, ο ΚΕ λογίστηκε ως μηδενικός. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το έντυπο πληροφοριών του ΥΟ για το Σχέδιο, για σκοπούς υπολογισμού 
της χορηγίας, ο ΚΕ των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020 θα λογίζεται ως μηδενικός. 
Εντούτοις, το διάστημα για το οποίο ο ΚΕ του 2020 λογίστηκε ως μηδενικός, και πληρούσε την 
προϋπόθεση για εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ενδέχεται να καλύπτει μέχρι και την 
περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ 
για το τρίμηνο Σεπτέμβριος - Νοέμβριος είναι η 10.1.2021 και για το τρίμηνο Οκτώβριος – 
Δεκέμβριος είναι η 10.2.2021Δεδομένου ότι ο ημερήσιος ΚΕ2020 χρησιμοποιήθηκε: 

α. για τον καθορισμό των δικαιούχων (στη βάση τήρησης του κριτηρίου μείωσης κύκλου 
εργασιών κατά τουλάχιστον 35% σε σχέση με το 2019), και  

β. για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας (εφόσον το ποσοστό μείωσης ΚΕ2020 σε σχέση 
με τον ΚΕ2019 επηρέαζε το ποσοστό στήριξης που θα παραχωρείτο ως χορηγία), 

η προσέγγιση που ακολούθησε το ΥΟ επηρέασε ευνοϊκά, για σκοπούς του καθορισμού των 
δικαιούχων και του υπολογισμού του ύψους κρατικής ενίσχυσης, περιπτώσεις προσώπων που δεν 
υπέβαλαν εμπρόθεσμα όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020, ή που η τριμηνιαία περίοδος 
δηλώσεων τους άρχιζε τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2020, για τις οποίες η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής ήταν εντός του 2021. 
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Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, το ΥΟ, φαίνεται να παραβίασε τις πρόνοιες του εγκεκριμένου 
σχεδίου από την Ε.Επ. και συνεπώς οι σχετικές πληρωμές σε τυχόν μη δικαιούχους αποτελούν 
παράνομες κρατικές ενισχύσεις και θα πρέπει να ανακτηθούν.  

4.5.2 Περίοδος σύγκρισης κύκλου εργασιών για σκοπούς χορηγίας 

Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι ο ΚΕ για το 2019 και 2020, όπως παρουσιάζεται στα στοιχεία 
που παραχώρησε το ΤΦ στο ΥΟ για σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου, ισούται με το άθροισμα του 
ΚΕ, όπως περιλαμβάνεται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (συνήθως σε τριμηνιαία βάση) του κάθε 
εγγεγραμμένου στο ΦΠΑ προσώπου, που υποβλήθηκαν εντός των αντίστοιχων ετών, και όχι κατ’ 
ανάγκην την ημερολογιακή περίοδο που καλύπτουν το 2019 και 2020, αντίστοιχα. 

Έχοντας υπόψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να αντισταθμίζουν μόνο ζημιές που προκλήθηκαν 
άμεσα από την έξαρση της νόσου COVID-19, όπως εξάλλου αναφέρεται στην παράγραφο 18 του 
Προσωρινού Πλαισίου, θεωρούμε ότι η ενδεδειγμένη προσέγγιση για τον καθορισμό των 
δικαιούχων και υπολογισμού χορηγίας θα ήταν η σύγκριση του ΚΕ για την ημερολογιακή περίοδο 
που καλύπτει τον Μάρτιο 2020 (μήνας κατά τον οποίο ο COVID-19 αναγνωρίστηκε ως πανδημία 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) μέχρι την τελευταία ημερομηνία που καλύπτεται από τις 
υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ εντός του 2020, με την αντίστοιχη περίοδο για το 2019.  

Για σκοπούς υποστήριξης της πιο πάνω θέσης παραθέτουμε πιο κάτω υποθετικό παράδειγμα 
επιχείρησης με σταθερό τριμηνιαίο ΚΕ, ύψους €100.000 προ πανδημίας (μέχρι Φεβρουάριο 2020) 
και τριμηνιαίο ΚΕ ύψους €40.000 μετά την πανδημία, με την παραδοχή ότι η επιχείρηση υπέβαλε 
τις δηλώσεις ΦΠΑ εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, ως αναφέρεται στον πίνακα: 

Τριμηνιαία περίοδος δήλωσης 
ΦΠΑ 

Τελευταία μέρα 
υποβολής 
δήλωσης 

Αρ. ημερών 
που 

καλύπτει η 
δήλωση 

Ποσό ΚΕ (€) 
βάσει 

προσέγγισης 
ΥΟ 

Ποσό ΚΕ (€) 
βάσει 

προσέγγισης που 
θα έπρεπε να 
ακολουθηθεί 

Ιουν/Ιουλ/Αυγ. 2020 10.10.2020 92 40.000 40.000 
Μαρ./Απρ./Μάιος 2020 10.07.2020 92 40.000 40.000 
Δεκ. 2019, Ιαν./Φεβ. 2020 10.04.2020 91 100.000  
Σεπ./Οκτ./Νοε. 2019 10.01.2020 91 100.000  
Σύνολο εντός 2020  366 280.000 80.000 
     
Ιουν/Ιουλ/Αυγ. 2019 10.10.2019 92 100.000 100.000 
Μαρ./Απρ./Μάιος 2019 10.07.2019 92 100.000 100.000 
Δεκ. 2018, Ιαν./Φεβ. 2019 10.04.2019 90 100.000  
Σεπ./Οκτ./Νοε. 2018 10.01.2019 91 100.000  
Σύνολο εντός 2019  365 400.000 200.000 
     
Ποσοστό μείωσης    30% 60% 

α. Με βάση την προσέγγιση του ΥΟ, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν θα περιλαμβανόταν στους 
υπολογισμούς χορηγίας, εφόσον η υπολογιζόμενη μείωση ΚΕ2020/ΚΕ2019 θα ανερχόταν σε 
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30% (280.000/400.000 = 70% του ΚΕ2019) και άρα μικρότερη του 35% που ορίστηκε ως 
κατώτατο όριο ποσοστού μείωσης ΚΕ. 

β. Με βάση την προσέγγιση που εισηγείται η Υπηρεσία μας, η οποία συνάδει με το εγκεκριμένο 
από την Ε.Επ. Σχέδιο, ο συνολικός ΚΕ2020 που λαμβάνεται υπόψη ανέρχεται σε €80.000 
(περίοδος Μάρτιος 2020 – Αύγουστος 2020) που συνιστά μείωση 60% με την αντίστοιχη 
περίοδο για το 2019 (ΚΕ2020/ΚΕ2019: €80.000/ €200.000 = 40%) και θα καθιστούσε την 
επιχείρηση ως δικαιούχο χορηγίας. 

Σημειώνεται ότι το ΤΦ απέστειλε στο ΥΟ τη σχετική πληροφόρηση με βάση τις περιοδικές δηλώσεις 
ΦΠΑ για σκοπούς υπολογισμού των περιπτώσεων εντός του γενικού μοντέλου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ οι όροι και οι προϋποθέσεις του Σχεδίου, 
έτυχαν της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου και της Ε.Επ., όπου ως βάση υπολογισμού της 
στήριξης ήταν ο ΚΕ2019 και ΚΕ2020 βάσει του μοντέλου του αλγόριθμου που εφαρμόστηκε.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τη θέση της επί του θέματος.   

4.5.3 Αριθμός ημερών που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό του ημερήσιου ΚΕ για 
περιπτώσεις με ΚΕ μόνο εντός του 2020 

Για τις περιπτώσεις του γενικού μοντέλου με κύκλο εργασιών μόνο εντός του 2020, η προσέγγιση 
που ακολούθησε το ΥΟ για τον υπολογισμό του ημερήσιου κύκλου εργασιών για το 2020 ήταν η 
διαίρεση του ΚΕ2020 με 375 μέρες. Όπως μας ενημέρωσε το ΥΟ, για τον καθορισμό των ημερών 
ως παρονομαστής λήφθηκε υπόψη και το χρονικό διάστημα εντός του 2021, μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής πρότασης, προς το Υπουργικό Συμβούλιο (8.1.2021), λαμβάνοντας 
ουσιαστικά υπόψη, για σκοπούς υπολογισμού χορηγίας, τη μείωση ΚΕ εντός του 2021. 

Η ενέργεια αυτή δεν συνάδει με την επιβεβαίωση που δόθηκε στην Ε.Επ κατόπιν σχετικής 
ερώτησης, ότι το κριτήριο για υπολογισμό της μείωσης του ΚΕ κατά 35% λαμβάνει υπόψη μόνο 
οικονομικές ζημιές που προκλήθηκαν εντός του 2019 και του 2020.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ σκοπός του Σχεδίου ήταν η ανάγκη άμεσης 
στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την πανδημία. Ο 
απώτερος σκοπός του καθορισμού των ημερών για τον ΚΕ2020 των νέων περιπτώσεων που 
δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020, ήταν η μεγιστοποίηση του οφέλους στήριξης που θα 
λάμβαναν από το Σχέδιο. Συναφώς, ο καθορισμός των 375 ήμερων, ήταν ενσυνείδητη απόφαση 
που λήφθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, προς όφελος των εν λόγω περιπτώσεων. 

4.5.4 Υπολογισμός εβδομάδων στήριξης  

Ο αριθμός των εβδομάδων κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν είτε με μερικό είτε με 
ολικό περιορισμό, βάσει των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, 
όπως αυτές υπολογίστηκαν από την Υπηρεσία μας, ανέρχονταν στις 21.  

Το ΥΟ, στον υπολογισμό της κρατικής ενίσχυσης στο γενικό μοντέλο καθόρισε ως παράμετρο, στις 
πλείστες περιπτώσεις, τις 15 εβδομάδες στήριξης, εκτός από συγκεκριμένες δραστηριότητες, που 
θεωρήθηκε ότι πλήγηκαν περισσότερο, όπου καθορίστηκαν 30 εβδομάδες στήριξης. Στην 
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περίπτωση του λιανικού εμπορίου επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού υπολογίστηκαν 
έξι εβδομάδες στήριξης, με εξαίρεση την κατηγορία λιανικού εμπορίου «Σουβενίρ, είδη λαϊκής 
τέχνης και θρησκευτικά αντικείμενα», για την οποία υπολογίστηκαν 15 εβδομάδες στήριξης. 

Όπως προκύπτει, οι παράμετροι που τέθηκαν σχετικά με τις εβδομάδες στήριξης δεν αντιστοιχούν 
στην περίοδο που κάλυπταν τα Διατάγματα, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο, και 
προέκυψαν από τους υπολογισμούς που διενεργήθηκαν από το ΥΟ στα αρχικά σενάρια, στην 
προσπάθεια για την κατανομή του προϋπολογιζόμενου ποσού των €200 εκ. 

Όπως μας πληροφόρησε Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, η περίληψη στον αλγόριθμο που σχεδιάστηκε 
του αριθμού εβδομάδων, αποσκοπούσε στο να καθοριστεί ενδεικτικά ο βαθμός που είχαν 
περιοριστεί οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι από τα σχετικά Διατάγματα. Οι 15 ή 30 
εβδομάδες δεν ήταν ο ακριβής αριθμός εβδομάδων που μια επιχείρηση ή αυτοτελώς εργαζόμενος 
τελούσε υπό πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών. Η αύξηση του αριθμού στήριξης για διάφορες 
κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας στις 30 εβδομάδες περιλήφθηκε καθώς κρίθηκε ότι είχαν 
επηρεαστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

4.6 Έλεγχος Υπολογισμών Κρατικών Ενισχύσεων   

Η Υπηρεσία μας προέβη στον επαναϋπολογισμό του συνόλου των χορηγιών, βάσει των 
παραμέτρων που τέθηκαν από το ΥΟ, με σκοπό την  επιβεβαίωση της πληρότητας, λογικότητας και 
ακρίβειας των υπολογισμών του ΥΟ.   

Ο έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΟ και το ΤΦ, καθώς και σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συνεντεύξεων με αρμόδιους 
λειτουργούς. 

4.6.1  Υπολογισμός κρατικής ενίσχυσης Ταξιδιωτικών Πρακτορείων   
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Η δραστηριότητα «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία» αρχικά συμπεριλήφθηκε στο γενικό μοντέλο που 
ετοιμάστηκε από το ΥΟ στο οποίο λήφθηκε υπόψη η μείωση του ΚΕ που παρουσιάστηκε το 2020 
σε σχέση με τον ΚΕ του 2019. Σύμφωνα με αρχείο που δόθηκε στο ΥΟ από το ΤΦ, τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία ανέρχονταν σε 416, εκ των οποίων κρίθηκαν ως δικαιούχοι για λήψη κρατικής χορηγίας 
τα 300, για συνολικό ποσό ύψους €11.166.085. 

4.6.1.1  Επανεξέταση κρατικής ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των ποσών στήριξης 
του Σχεδίου για τη δραστηριότητα «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία», μετά από την υποβολή ενστάσεων 
από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία, είτε σχετικά με το ύψος της αρχικής χορηγίας που έλαβαν 
είτε λόγω αποκλεισμού τους από χορηγία, παρουσιάστηκε, όπως μας αναφέρθηκε, το φαινόμενο 
λανθασμένης συμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ.  

Συγκεκριμένα, το ΤΦ, με τροποποίηση του άρθρου 41 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 
(Ν.95(Ι)/2000), εφάρμοσε από τις 24.1.2018 το ειδικό καθεστώς οργανωτών τουριστικών 
περιηγήσεων, για εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες 
οργανωτών τουριστικών περιηγήσεων, που αγοράζουν και μεταπωλούν ταξιδιωτικές 
διευκολύνσεις στο δικό τους όνομα, εμπίπτουν, για σκοπούς ΦΠΑ, στο Σχέδιο Περιθωρίου 
Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ), το οποίο προνοεί όπως στα φορολογικά έντυπα 
δεν αναγράφεται η συνολική τιμή πώλησης, αλλά μόνο το περιθώριο κέρδους των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών. Ωστόσο, κάποια τουριστικά γραφεία τήρησαν τον Νόμο και κάποια άλλα όχι, αφού 
συνέχισαν να δηλώνουν των ΚΕ τους. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν κατέχει πληροφόρηση 
για τον συνολικό ΚΕ των ταξιδιωτικών πρακτόρων που εφάρμοσαν τις οδηγίες του ΤΦ.  

Λόγω των πιο πάνω, το ΥΟ έκρινε αναγκαίο όπως η κρατική ενίσχυση που δόθηκε στα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία τύχει αναθεώρησης και διενεργήθηκε πρόσθετος υπολογισμός, βάσει νέου 
αλγόριθμου, χρησιμοποιώντας μορφοποιημένο ΚΕ για το 2019, που υπολογίστηκε βάσει του 
ποσοστού των δηλωμένων εισροών/εκροών  ΦΠΑ του 2019.  

Στο πιο πάνω μοντέλο συμπεριλήφθηκαν μόνο οι περιπτώσεις ταξιδιωτικών πρακτορείων που 
έλαβαν χορηγία στο πλαίσιο του πρώτου υπολογισμού, βάσει του γενικού μοντέλου, με εξαίρεση 
τρεις περιπτώσεις οι οποίες προστέθηκαν μετά από ένσταση για αλλαγή δραστηριότητας.  

Από τον πρόσθετο υπολογισμό που διενεργήθηκε κρίθηκαν ως δικαιούχοι 196 ταξιδιωτικά 
πρακτορεία για συνολικό ποσό ύψους €8.647.510.  

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα αρχεία πληρωμών εντοπίσαμε 13 περιπτώσεις όπου, ενώ 
καταβλήθηκε από το ΤΦ το αρχικό ποσό που  υπολογίστηκε, δεν τους καταβλήθηκε το πρόσθετο 
ποσό που υπολογίστηκε. Όπως ενημερωθήκαμε από το ΤΦ, οι 11 περιπτώσεις ήταν 
καταχωρημένες ως εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, μία αφορούσε υπάλληλο και μία 
περίπτωση για την οποία δεν μπορούσε να διευκρινιστούν οι λόγοι μη καταβολής της χορηγίας. Το 
ΤΦ αφαίρεσε τις εν λόγω περιπτώσεις από το αρχείο πληρωμών για περαιτέρω έλεγχο ο οποίος, 
όπως πληροφορηθήκαμε, δεν διενεργήθηκε.  

Σύσταση: To YO θα πρέπει να προχωρήσει στην απαίτηση ανάκτησης των ποσών από τις 11 
περιπτώσεις εάν όντως αφορούν σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση τα πρόσθετα ποσά κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να καταβληθούν στις εταιρείες.  
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Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στις σχετικές ενέργειες.  

4.6.1.2  Ενστάσεις και καταβολή επιπρόσθετης κρατικής χορηγίας. Σύμφωνα με το 
Μητρώο ενστάσεων που μας υποβλήθηκε από το ΥΟ, εντοπίσαμε 44 περιπτώσεις ταξιδιωτικών 
πρακτορείων που προέβηκαν στην υποβολή ένστασης, τουλάχιστο μία φορά. 

Οι περισσότερες ενστάσεις λήφθηκαν υπόψη στον πρόσθετο υπολογισμό που διενεργήθηκε από 
το ΥΟ. Ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις διενεργήθηκε επιπρόσθετος 
υπολογισμός, στον οποίο λήφθηκε υπόψη ο μέσος όρος του μεικτού κέρδους για τα έτη 2016-2018 
βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων άμεσης φορολογίας. Συγκεκριμένα, ο πιο πάνω υπολογισμός 
διενεργήθηκε σε 18 περιπτώσεις, βάσει του οποίου υπολογίστηκε επιπρόσθετο ποσό ύψους 
€601.099 σε 14 πρακτορεία, ενώ το ΥΟ ζήτησε την επιστροφή ποσού, συνολικού ύψους €191.142, 
από τρία πρακτορεία.  

Σημειώνεται ότι πέντε από τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί σε κανέναν από 
τους προηγούμενους υπολογισμούς, ενώ τρείς περιπτώσεις είχαν λάβει χορηγία, σύμφωνα με τον 
αρχικό υπολογισμό βάσει του γενικού μοντέλου αλλά δεν έλαβαν χορηγία κατά τη διενέργεια 
πρόσθετου υπολογισμού και εξετάστηκαν περαιτέρω λόγω υποβολής ένστασης. 

Επίσης, σε μια περίπτωση, μετά από την υποβολή ένστασης συγκεκριμένου πρακτορείου για το 
υψηλό ποσό που έλαβε (€31.918 με τον αρχικό υπολογισμό και €252.083 με τον πρόσθετο 
υπολογισμό), το ΥΟ προέβη σε αναθεώρηση του ποσού χρησιμοποιώντας τον μεικτό ΚΕ του 2020 
σε σχέση με το 2019 που του είχε προσκομιστεί από το πρακτορείο και του ζητήθηκε η επιστροφή 
ύψους €245.000 περίπου.   

Σε τρείς περιπτώσεις οι οποίες μετά από αλλαγή δραστηριότητας συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο 
των ταξιδιωτικών πρακτορείων, το ΥΟ προέβη σε ξεχωριστό υπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη 
μορφοποιημένο ΚΕ2019. 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην κρατική ενίσχυση που δόθηκε στα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

α. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν έτυχαν όλα ίσης μεταχείρισης, καθώς, λόγω της ιδιομορφίας 
τους όσον αφορά στην αναφορά του ΚΕ τους στο ΦΠΑ, οι υπολογισμοί που διενεργήθηκαν 
και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν όμοια σε όλες τις περιπτώσεις. 

β. Παρ’ όλη την προσπάθεια του ΥΟ για επίλυση του πιο πάνω προβλήματος με την υποβολή 
λανθασμένων δηλώσεων ΦΠΑ  και την αναθεώρηση της κρατικής ενίσχυσης που έλαβαν οι 
δικαιούχοι, με τη δημιουργία νέου αλγορίθμου, εντούτοις και στο νέο διαφοροποιημένο 
μοντέλο, το ΥΟ χρησιμοποίησε και πάλι τα ίδια, μη ομοιόμορφα δεδομένα.  

γ. Στην πιο πάνω αναθεώρηση δεν λήφθηκαν υπόψη εταιρείες οι οποίες, βάσει του αρχικού 
υπολογισμού κρίθηκαν ως μη δικαιούχοι χορηγίας ή εξαιρέθηκαν, ωστόσο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου υποβλήθηκε ένσταση, διαφάνηκε, μετά την εξέτασή τους από το ΥΟ, ότι 
ήταν δικαιούχοι χορηγίας.   
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δ. Όπως προαναφέρθηκε, ορισμένες επιχειρήσεις που υπέβαλαν ένσταση, εξετάστηκαν από το 
ΥΟ στη βάση διαφορετικής μεθοδολογίας από τις υπόλοιπες, με τη χρήση δεδομένων της 
άμεσης φορολογίας τους για τα έτη 2016-2018.  

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, δεν τηρήθηκε η αρχή της ισότητας και δεν ικανοποιήθηκε το 
περί δικαίου αίσθημα, στη περίπτωση των ταξιδιωτικών πρακτορείων, με αποτέλεσμα ορισμένες 
εταιρείες να ευνοηθούν και άλλες να αδικηθούν.  

Συμπέρασμα: Προς διασφάλιση της αρχής της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, η Υπηρεσία 
μας θεωρεί ότι το ΥΟ, μετά τον εντοπισμό των λανθασμένων δεδομένων, και λαμβάνοντας 
υπόψη τον σχετικά μικρό αριθμό ταξιδιωτικών πρακτορείων (416), θα έπρεπε να είχε προβεί σε 
σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας και ζητώντας από τα πρακτορεία όπως προσκομίσουν τους 
πραγματικούς ΚΕ του 2019 και 2020, με σχετική βεβαίωση από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο. 
Με τον τρόπο αυτό τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα τύγχαναν ίσης μεταχείρισης, τόσο μεταξύ της 
ίδιας δραστηριότητας «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία», όσο και σε σχέση με τους υπολογισμούς και 
τα ποσά της κρατικής ενίσχυσης που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, όπου 
λήφθηκε υπόψη η μείωση του ΚΕ που παρουσιάστηκε το 2020 σε σχέση με το 2019, που ήταν 
και το κριτήριο του Σχεδίου.  

Σύσταση: Το ΥΟ, εάν το κρίνει απαραίτητο, να προβεί σε εκ νέου υπολογισμούς για τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία και, αφού εξασφαλίσει την έγκριση της Ε.Επ., να λάβει τις αναγκαίες 
διορθωτικές ενέργειες.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, παρόλο που λήφθηκαν στοιχεία από μέλη 
του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων (117 περιπτώσεις), εντούτοις λόγω της ανομοιομορφίας 
των στοιχείων, το ΥΟ προχώρησε στην επανεξέταση των χορηγούμενων ποσών βάσει της 
προστιθέμενης αξίας (διαφορά εκροών-εισροών) της κάθε περίπτωσης, σε αναλογική σύγκριση με 
την  προστιθέμενη αξία επτά επιλεγμένων περιπτώσεων, που είχαν λάβει τα ψηλότερα αρχικά 
πόσα στήριξης.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι η επανεξέταση δεν έγινε στη βάση ομοιόμορφων 
στοιχείων για τη μείωση του ΚΕ που παρουσιάστηκε το 2020 σε σχέση με το 2019, που ήταν και το 
κριτήριο του Σχεδίου.   

4.6.2 Υπολογισμός Κρατικής Ενίσχυσης στο λιανικό εμπόριο επαρχιών Λευκωσίας, 
Λεμεσού και Λάρνακας 

Λόγω της πλήρους αναστολής εργασιών του λιανικού εμπορίου, τον Ιανουάριο του 2021, 
θεωρήθηκε, από το ΥΟ, ότι οι οικονομικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας 
επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό 
αποφασίστηκε όπως, όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε επιλέξιμες οικονομικές 
δραστηριότητες της κατηγορίας λιανικού εμπορίου, των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και 
Λάρνακας, λάβουν κρατική ενίσχυση ανεξαρτήτως μείωσης του ΚΕ του 2020 σε σχέση με το 2019, 
με βάση το μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό στήριξης του 10%, επί του ΚΕ του 2019 της κάθε 
επιχείρησης για περίοδο έξι εβδομάδων.  Επιπρόσθετα, για την κατηγορία λιανικού εμπορίου 
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«σουβενίρ, είδη λαϊκής τέχνης και θρησκευτικά αντικείμενα» αποφασίστηκε όπως υπολογιστεί 
πρόσθετη χορηγία ώστε το συνολικό ποσό να αντιστοιχεί σε στήριξη 15 εβδομάδων. 

Αναφορικά με τον υπολογισμό χορηγίας προς τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των επαρχιών 
Πάφου και Αμμοχώστουτο ΥΟ αποφάσισε όπως αυτός διενεργηθεί εντός του γενικού μοντέλου 
ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν χορηγία ύψους 15 βδομάδων, καθώς κρίθηκε ότι οι επιπτώσεις στις 
επαρχίες αυτές ήταν άμεσα συνυφασμένες με τον τουρισμό και συνεπώς πλήγηκαν περισσότερο 
από τις άλλες επαρχίες. Εντούτοις, όπως επεξηγείται περαιτέρω στην παράγραφο 4.6.2 (α)(ii) της 
παρούσας έκθεσης, λόγω της εφαρμογής του κριτηρίου μείωσης του ΚΕ κατά τουλάχιστον 35% για 
τις περιπτώσεις λιανικού εμπορίου επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου, ο στόχος αυτός δεν 
επιτεύχθηκε στις επιχειρήσεις που παρουσίασαν μείωση ΚΕ χαμηλότερη του 35%, καθώς δεν 
έλαβαν χορηγία.  

Για τον υπολογισμό του ύψους της κρατικής ενίσχυσης, της κατηγορίας λιανικού εμπορίου, των 
επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, λήφθηκαν από το ΤΦ στοιχεία σχετικά με τον ΚΕ που 
αφορούσαν σε διμηνίες, τριμηνίες, τετραμηνίες ή και πενταμηνίες, βάσει των δηλώσεων ΦΠΑ που 
υπήρχαν καταχωρημένες, για τις περιόδους από 1.10.2019 μέχρι και 1.1.2020. Για τις περιπτώσεις 
όπου ο ΚΕ άρχιζε από την 1.2.2020 λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή του ΚΕ του 2019 της αντίστοιχης 
δραστηριότητας. Δεν λήφθηκαν υπόψη περιπτώσεις όπου ο ΚΕ τους ήταν μηδενικός ή/και η 
τερματική χρονική περίοδος του ΚΕ ήταν προγενέστερη του Δεκεμβρίου του 2019. Το ελάχιστο 
ποσό κρατικής ενίσχυσης καθορίστηκε στα €1.000, ενώ το μέγιστο στις €300.000.  

Σύμφωνα με το αρχείο υπολογισμού της κρατικής ενίσχυσης για τις περιπτώσεις που αφορούν στο 
λιανικό εμπόριο των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, που μας δόθηκε από το ΥΟ, 
περιλαμβάνονται 7.153 οντότητες, με ΚΕ κατά το 2019 και 2020, από τις οποίες οι 5.463 κρίθηκαν 
ως επιλέξιμες και συμπεριληφθήκαν στο μοντέλο για υπολογισμό και λήψη κρατικής ενίσχυσης. 
Επιπρόσθετα, συμπεριλήφθηκαν 203 οντότητες, οι οποίες είχαν ΚΕ μετά τον Ιανουάριο του 2020.  

 

Η κρατική ενίσχυση για το σύνολο των 5.666 οντοτήτων αυτών υπολογίστηκε, από το ΥΟ, σε 
συνολικό ποσό ύψους €23.689.990. 

Από τον έλεγχο των υπολογισμών που διενεργήθηκαν βάσει του εν λόγω μοντέλου που 
χρησιμοποιήθηκε για τις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 
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α. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός του λιανικού εμπορίου δεν συνάδει με τα κριτήρια του Σχεδίου 
και καταστρατηγεί την αρχή της διαφάνειας. 

β. Σε 54 περιπτώσεις η χορηγία υπολογίστηκε εκ παραδρομής λανθασμένα από το ΥΟ. Το 
συνολικό ποσό λάθους υπολογίστηκε στα €238.379 εις βάρος των δικαιούχων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι, οι 52 από τις 54 περιπτώσεις που η βάση 
υπολογισμού του ποσού στήριξης ήταν λανθασμένη και δεν είχαν λάβει το ποσό στήριξης, είχαν 
εντοπιστεί κατά το δεύτερο στάδιο  της διενέργειας των ελέγχων και κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις, όπου το 
υπολογιζόμενο ποσό τόσο στη λανθασμένη όσο και στη σωστή βάση ήταν κάτω των €1.000 έχουν 
λάβει το ελάχιστο ποσό στήριξης των €1.000.   

Η Υπηρεσία μας, για να εξακριβώσει κατά πόσο οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου των 
επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας όντως επωφελήθηκαν από τον διαχωρισμό τους και 
τον διαφορετικό χειρισμό της χορηγίας από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, προέβη στον 
υπολογισμό της κρατικής χορηγίας που θα λάμβαναν με βάση το γενικό μοντέλο που εφαρμόστηκε 
στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας και στο λιανικό εμπόριο για τις υπόλοιπες επαρχίες.  

Το ποσοστό στήριξης που έλαβαν οι επιχειρήσεις, βάσει του γενικού μοντέλου, υπολογίστηκε  
αναλόγως του ποσοστού μείωσης του ΚΕ, ως ακολούθως:  

 

Από την πιο πάνω άσκηση προέκυψαν τα ακόλουθα:  
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α. 2.642 περιπτώσεις με μείωση ΚΕ χαμηλότερη του 35% και σύμφωνα με το γενικό μοντέλο δεν 
θα τους καταβαλλόταν χορηγία, έλαβαν, λόγω χρήσης του λιανικού μοντέλου, χορηγία 
συνολικού ύψους €15.010.687. 

β. 1.735 περιπτώσεις όπου η μείωση στον ΚΕ κυμάνθηκε μεταξύ 35%-54,99% και θα λάμβαναν 
ποσοστό στήριξης ύψους 4%, έλαβαν, με βάση το λιανικό μοντέλο, συνολική στήριξη ύψους 
€4.978.089 αντί €6.990.629, που θα λάμβαναν εάν χρησιμοποιείτο το γενικό μοντέλο.  

γ. 874 περιπτώσεις όπου η μείωση στον ΚΕ κυμάνθηκε μεταξύ 55%-74,99% και θα λάμβαναν 
ποσοστό στήριξης ύψους 7%, έλαβαν, με βάση το λιανικό μοντέλο, συνολική στήριξη ύψους 
€2.169.606 αντί €4.020.264, που θα λάμβαναν εάν χρησιμοποιείτο το γενικό μοντέλο.  

δ. 966 περιπτώσεις όπου η μείωση στον ΚΕ ήταν μεγαλύτερη ή ίση του 75% και θα λάμβαναν 
ποσοστό στήριξης ύψους 10%, έλαβαν, με βάση το λιανικό μοντέλο, συνολική στήριξη ύψους 
€1.171.984 αντί €4.732.697, που θα λάμβαναν εάν χρησιμοποιείτο το γενικό μοντέλο.  

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, λόγω της χρήσης διαφορετικού μοντέλου, για τον  υπολογισμό 
κρατικής ενίσχυσης στις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου, οι δικαιούχοι που πλήγηκαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό, και παρουσίασαν μείωση του ΚΕ από 35%, μέχρι και 100%, έλαβαν χαμηλότερη 
ενίσχυση από δικαιούχους άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπου χρησιμοποιήθηκε το 
γενικό μοντέλο. Συγκεκριμένα, 3.575 επιχειρήσεις θα λάμβαναν €7.423.911 περισσότερα αν η 
χορηγία τους υπολογιζόταν σύμφωνα με το γενικό μοντέλο.  

Από την άλλη πλευρά, 2.642 επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν μείωση του ΚΕ μικρότερη του 
35%, και συνεπώς με βάση το γενικό μοντέλο δεν θα λάμβαναν στήριξη, έλαβαν συνολικό ποσό 
ύψους €15.010.687. 

Συμπέρασμα:  Με τη πιο πάνω πρακτική που ακολουθήθηκε δεν διασφαλίστηκε η αρχή της 
ισότητας ως προς τις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου που πλήγηκαν περισσότερο σε 
σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ΥΟ θα μπορούσε να 
προχωρήσει με την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης μετά τον υπολογισμό του γενικού 
μοντέλου για τις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου και στη συνέχεια να δώσει πρόσθετη 
ενίσχυση στις περιπτώσεις όπου δεν θα λάμβαναν χορηγία λόγω μη μείωσης του ΚΕ τους 
τουλάχιστον κατά 35%. 

4.6.3 Υπολογισμός Κρατικής Ενίσχυσης βάσει του γενικού μοντέλου 

Με βάση τα αρχεία δεδομένων που λήφθηκαν από το ΤΦ, η Υπηρεσία μας διενήργησε ελέγχους 
πληρότητας, ακρίβειας και λογικότητας του αλγόριθμου και των συναρτήσεων των αρχείων 
κοστολόγησης του γενικού μοντέλου, καθώς και ελέγχους κανονικότητας και υπολογισμού 
χορηγίας σε πέραν του ενός αρχείου κοστολόγησης, όπως και ελέγχους αντιστοιχίας των ποσών 
υπολογισμού από τα αρχεία κοστολόγησης με τα ποσά χορηγίας που πληρώθηκαν. 
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Από τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω:  

α. Υπολογισμός/καταβολή χορηγίας σε περιπτώσεις που εξαιρούνται στήριξης. 

(i) Εντοπίσαμε 32 περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα που εξαιρούνταν από το Σχέδιο 
(οργανισμοί δημοσίου δικαίου και άλλοι παρόμοιας φύσης οργανισμοί και άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες, ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε 
πολιτικής, συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης) για τα οποία υπολογίστηκε 
χορηγία, και 15 από αυτά έλαβαν χορηγία συνολικού ύψους €143.807. Βάσει στοιχείων 
που λάβαμε από το ΤΦ, ποσό ύψους €116.585, που αφορά σε  μια περίπτωση, 
επιστράφηκε από τον λήπτη. 

 Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στη σχετική εξέταση των 
εν λόγω περιπτώσεων.  

(ii) Εντοπίσαμε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (επτά που αφορούν συγκεκριμένη 
κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας και μια περίπτωση κατά τη διαδικασία 
ενστάσεων), όπου το κριτήριο μείωσης ΚΕ τουλάχιστον κατά 35% δεν πληρείτο και το 
ΥΟ προχώρησε σε υπολογισμό χορηγίας θεωρώντας τη διαφορά της πραγματικής 
μείωσης του ΚΕ σε σχέση με το κριτήριο ως οριακή. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, από σχετικό έλεγχο, εντοπίσαμε επιπλέον 274 περιπτώσεις 
επιχειρήσεων με μείωση του ΚΕ εντός του οριακού περιθωρίου που εφάρμοσε το ΥΟ 
για τις πιο πάνω οκτώ περιπτώσεις. Η Υπηρεσία μας δεν εισηγείται όπως γίνει 
υπολογισμός για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αφού δεν πρόκειται για δικαιούχους 
του Σχεδίου. 

 Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

 Οι επτά περιπτώσεις αφορούν επιχειρήσεις της  οικονομικής δραστηριότητας 
«1291 Άλλες  πολυετείς  καλλιέργειες» των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και 
Λεμεσού, που ήταν ενταγμένες στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών.  Λαμβανομένου 
υπόψη ότι: 

 για τις περιπτώσεις του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών, η εκτίμηση της 
μείωσης του ΚΕ τους κατά το 2020 βασίστηκε σε στοιχεία περιπτώσεων της 
αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας που δεν ήταν ενταγμένες σε Ειδικό 
Καθεστώς Αγροτών  

 της οριακής διαφοράς 34,46% σε σχέση με 35%,  

 οι αγρότες αποτελούν μια ευάλωτη οικονομική δραστηριότητα, 

 τους σκοπούς του Σχεδίου,    

 καθορίστηκε ποσοστό μείωσης για αυτές 36%, ούτως ώστε να καταστούν 
δικαιούχοι όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες του Ειδικού Καθεστώτος 
Αγροτών, 

 Αναφορικά με τη μια περίπτωση όπου της καταβλήθηκε ενίσχυση μετά την 
υποβολή ένστασης, η επαναξιολόγησή της βασίστηκε σε σύγκριση  του ΚΕ της για 
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το 2020 με άλλες περιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας της που ήταν 
ενταγμένες και με αντίστοιχο ΚΕ2020 +-10%.  

β. Σφάλμα παράλειψης. 

Εντοπίσαμε 197 περιπτώσεις προσώπων που πληρούσαν το κριτήριο μείωσης ΚΕ τουλάχιστον κατά 
35% τα οποία εντάσσονταν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που καλύπτονταν από το Σχέδιο 
με βάση τα αρχεία κοστολόγησης του ΥΟ, ωστόσο δεν υπολογίστηκε για αυτά χορηγία ως έπρεπε, 
λόγω αδυναμιών στη διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων. 

Το μέγιστο ποσό στήριξης προς τους 197 δυνητικά δικαιούχους ανέρχεται σε €1.940.468. 
Σημειώνεται ότι το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί ενδέχεται να είναι μειωμένο ανάλογα και 
με το αποτέλεσμα των νενομισμένων ελέγχων από το ΤΦ.  Από σχετικό έλεγχο εντοπίσαμε ότι έγινε 
μόνο μια πληρωμή προς δικαιούχο πρόσωπο, ύψους €2.559.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι 126 από τις 197 περιπτώσεις δεν είχαν 
δηλωμένο ΚΕ κατά το 2019, εκ των οποίων: 

 103 εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό ενίσχυσης επειδή η ημερομηνία εγγραφής τους στο 
ΦΠΑ ήταν πριν από τα μέσα του 2019, συνεπώς δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως νέες 
δραστηριότητες και  

 23  περιπτώσεις που είχαν ημερομηνία εγγραφής στο ΦΠΑ μετά τα μέσα του 2019, βάσει 
στοιχείων του ΤΦ, εξαιρέθηκαν καθότι είχαν προβεί σε κλείσιμο της εγγραφής τους στο ΦΠΑ. 

Αναφορικά με την αιτιολόγηση του ΥΟ για τις 103 περιπτώσεις, σημειώνουμε ότι η ημερομηνία 
εγγραφής στο ΦΠΑ  και η συμμόρφωση για εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
για το 2019 δεν αποτελούσε κριτήριο επιλεξιμότητας του Σχεδίου, αν και ενδεχομένως θα έπρεπε. 

Σημειώνουμε επίσης, ότι η πιο πάνω πληροφόρηση για τις 23 περιπτώσεις δεν ήταν διαθέσιμη στο 
ΥΟ κατά το στάδιο του υπολογισμού της χορηγίας, αφού εμπίπτει στο πλαίσιο των ελέγχων που 
διενεργούσε το ΤΦ και συνεπώς θα έπρεπε αυτές να είχαν συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς 
του ΥΟ.   

Για τις υπόλοιπες 71 περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπολογίστηκε χορηγία, η Υπηρεσία μας 
ικανοποιήθηκε από την αιτιολόγηση που δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ.  

γ.  Σφάλμα υπολογισμού. 

(i) Εντοπίσαμε σφάλμα στον υπολογισμό χορηγίας των ξενοδοχείων και τουριστικών 
καταλυμάτων λόγω σφάλματος στη συνάρτηση υπολογισμού του μέγιστου ποσού 
αναλόγως του ΚΕ. Το συνολικό ποσό υποεκτίμησης, που αφορά σε τρεις περιπτώσεις, 
ανέρχεται σε €1.199.603, ενώ το συνολικό ποσό υπερεκτίμησης χορηγίας, που αφορά 
σε 17 περιπτώσεις, ανέρχεται σε €1.485.324. 

Σημειώνεται πως τα σχετικά σφάλματα εντοπίστηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο από 
επανεξέταση των χορηγιών από το ΥΟ, και στάλθηκαν επιστολές ανάκτησης των 
σχετικών ποσών από το ΥΟ. Βάσει πληροφόρησης που λάβαμε από το ΤΦ, έγινε 
ανάκτηση του πρόσθετου ποσού χορηγίας από τις συνολικά 15 επηρεαζόμενες 
επιχειρήσεις στις οποίες καταβλήθηκε χορηγία, συνολικού ύψους €984.330. Επίσης για 
τις τρεις περιπτώσεις υποεκτίμησης χορηγίας έγιναν συμπληρωματικές πληρωμές. 
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(ii) Εντοπίσαμε σφάλμα στον υπολογισμό χορηγίας λόγω λανθασμένης ή/και μη 
ομοιόμορφης εφαρμογής του αριθμού των εβδομάδων στήριξης για υπολογισμό του 
ποσού χορηγίας που θα λάμβανε μια επιχείρηση. Το σφάλμα αφορούσε σε: 

 τρεις περιπτώσεις υποεκτίμησης χορηγίας, για συνολικό ποσό χορηγίας, όπως 
υπολογίστηκε από την Υπηρεσία μας, ύψους €34.396, ενώ βάσει των αρχείων 
κοστολόγησης του ΥΟ, υπολογίστηκε λανθασμένα σε €17.198.  

 μία περίπτωση υπερεκτίμησης χορηγίας, για συνολικό ποσό χορηγίας, όπως 
υπολογίστηκε από την Υπηρεσία μας, ύψους €62.320, ενώ βάσει των αρχείων 
κοστολόγησης του ΥΟ, υπολογίστηκε λανθασμένα σε €124.640. Το συνολικό ποσό 
που πληρώθηκε, κατόπιν ένστασης, ανήλθε σε €178.509, λόγω διαφοροποίησης 
των οικονομικών δεδομένων που παρουσίασαν οι εν λόγω επιχειρήσεις στην 
επιτροπή ενστάσεων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στη σχετική εξέταση των 
εν λόγω περιπτώσεων. 

δ.  Σφάλμα διπλού υπολογισμού. 

Εντοπίσαμε οκτώ περιπτώσεις προσώπων τα οποία περιλήφθηκαν σε πέραν από ένα αρχείο 
υπολογισμού χορηγίας. Το μέγιστο ποσό στήριξης στους δυνητικούς δικαιούχους ανερχόταν σε 
€391.696 και αποτελούσε το μέγιστο ποσό κινδύνου πρόσθετης πληρωμής, δεδομένου ότι δεν 
υπήρχε οδηγία προς έλεγχο τυχόν διπλής πληρωμής για τον ίδιο δικαιούχο. Βάσει ελέγχων του ΤΦ 
καταβλήθηκε χορηγία μόνο σε έξι περιπτώσεις και το συνολικό ποσό λανθασμένης πρόσθετης 
πληρωμής περιορίστηκε στα €2.120.   

Σύσταση: Σε περίπτωση που το ΥΟ έχει πρόθεση, να εξετάσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
προς εντοπισμό των δυνητικών δικαιούχων για καταβολή χορηγίας,  να εξασφαλίσει την έγκριση 
της Ε.Επ. Επίσης, να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για ανάκτηση των υπερπληρωμών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στη σχετική εξέταση των εν λόγω 
περιπτώσεων. 

ε.  Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

Βάσει της παραγράφου 23 της Πέμπτης Τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου, η συνολική 
ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις €270.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
θαλάσσιας, αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €225.000 ανά επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, όπως αυτοί οι 
τομείς ορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς της Ε.Επ. και του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ δεν προσάρμοσε σχετικά το γενικό ανώτατο όριο χορηγίας 
των €300.000 ώστε να τηρηθούν τα πιο πάνω ανώτατα όρια ενίσχυσης που αφορούν στις 
συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας κατά την ετοιμασία του αλγόριθμου 
υπολογισμού της κρατικής χορηγίας. Από σχετικό υπολογισμό που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε δυο 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας οι 
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οποίες έλαβαν χορηγία μεταξύ €270.001 - €300.000 και μια περίπτωση επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, που έλαβε χορηγία πέραν του 
ποσού των €225.000. 

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι οι δυο περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και έλαβαν στήριξη βάσει του Σχεδίου, όπως αναφέρεται 
σε   σχετική επιστολή του ΥΟ προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με κοινοποίηση στον Έφορο Φορολογίας, ημερ. 2.4.2021, έτυχαν επίσης ενίσχυσης 
μέσω Σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων  της πανδημίας. Τα Σχέδια αυτά προνοούσαν ότι οι 
δικαιούχοι δεν θα μπορούν, για τον ίδιο λόγο και την ίδια περίοδο εφαρμογής, να λάβουν χορηγία 
από άλλα σχέδια, εθνικά ή/και ευρωπαϊκά, διαφορετικά θα καθιστούσε την ενίσχυση που έλαβαν 
από το συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο παράνομη. 

Σύσταση: Το ΥΟ σε σχέση με πιθανή υπέρβαση οικονομικών κριτηρίων του Σχεδίου, να 
επανεξετάσει τις σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου στους αλγόριθμους και σε περίπτωση 
εξακρίβωσης πληρωμών πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου να προβεί σε ανάκτηση 
του επιπλέον ποσού. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, σε ότι αφορά τις δύο περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, τα ποσά 
στήριξης που έχουν λάβει, έχουν ήδη επιστραφεί. 

Σε ότι αφορά την περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ο Γενικός Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι το ΥΟ θα προβεί 
στις σχετικές ενέργειες ανάκτησης των ποσών  πέραν των προβλεπόμενων ορίων. 

 Σχετική πληροφόρηση για το κατά πόσο έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις πολλαπλής παροχής 
οικονομικής βοήθειας στις πιο πάνω επιχειρήσεις, μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Σχεδίων για 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και τυχόν ενέργειες που έγιναν, 
ζητήσαμε και από τον Έφορο Φορολογίας, ο οποίος δεν μας παρείχε οποιαδήποτε σχετική 
ενημέρωση. 

4.7 Υποβολή ενστάσεων  

Οι επιχειρήσεις είχαν το δικαίωμα υποβολής ένστασης σχετικά με την κρατική χορηγία που δόθηκε 
από την Κυβέρνηση, είτε λόγω διαφωνίας με το ποσό της καταβληθείσας κρατικής ενίσχυσης, είτε 
λόγω αποκλεισμού από οποιαδήποτε ενίσχυση. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων 
τέθηκε η 18.6.2021. Για την εξέταση των ενστάσεων, όπως προαναφέρθηκε, ορίστηκε τριμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από ένα λειτουργό του ΤΦ και δύο λειτουργούς της Διοίκησης του ΥΟ. 

4.7.1 Μητρώο παρακολούθησης ενστάσεων 

Από εξέταση του μητρώου ενστάσεων και συνακόλουθο δειγματοληπτικό έλεγχο σχετικών 
πληρωμών, διαπιστώσαμε την ελλιπή συμπλήρωση των διαφόρων πεδίων (π.χ. απόφαση 
έγκρισης/απόρριψης, αριθμό μητρώου ΦΠΑ, ποσού πρόσθετης χορηγίας κ.ά.). Επιπρόσθετα, ο 
τρόπος ενημέρωσης των πεδίων «στοιχεία της επιχείρησης» και «αρ. μητρώου ΦΠΑ» δεν γινόταν 
σε συνάρτηση με τον τρόπο καταχώρισης στη βάση δεδομένων του ΦΠΑ (π.χ. χρήση λατινικών 
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χαρακτήρων), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διασύνδεση των σχετικών αρχείων για σκοπούς 
επιβεβαίωσης της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφόρησης. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η σωστή και πλήρης ενημέρωση του μητρώου ενστάσεων ενισχύει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας, τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου και συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση διοικητικού χρόνου κατά τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα, η ορθή τήρηση του μητρώου εξυπηρετεί και τον σκοπό της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία με την έγκριση του Σχεδίου από την Ε.Επ. για τήρηση 
λεπτομερών αρχείων χορηγιών για δέκα χρόνια μετά την καταβολή χορηγιών για σκοπούς ελέγχου, 
τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να διασφαλιστεί η 
τήρηση των όρων της Πέμπτης Τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου. 

Σύσταση: Το ΥΟ σε συνεργασία με το ΤΦ να διασφαλίσει την τήρηση των προνοιών των 
παραγράφων 37 και 38 της Πέμπτης Τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου αναφορικά με 
την ενημέρωση του πιο πάνω μητρώου με το ποσό χορηγίας που καταβλήθηκε και όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, το Υπουργείο και το ΤΦ θα προβούν στις 
δέουσες ενέργειες για ενημέρωση του σχετικού μητρώου. 

4.7.2 Κριτήρια εξέτασης ενστάσεων 

4.7.2.1. Καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας κατά τη διαδικασία 
εξέτασης ενστάσεων   

Από επισκόπηση που διενεργήσαμε σε αριθμό φύλλων εργασίας του ΥΟ όπου καταγραφόταν η 
εξέταση των διαφόρων ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου, διαπιστώσαμε τα 
ακόλουθα: 

α. Πρόσθετη παράμετρος αξιολόγησης. Για αριθμό περιπτώσεων νέων επιχειρήσεων (έναρξη 
δραστηριότητας εντός 2020) όπου δεν πληρείτο το βασικό κριτήριο μείωσης του ΚΕ της 
επιχείρησης για το έτος 2020 τουλάχιστον κατά 35% (όπως αυτός επαναξιολογήθηκε) σε σχέση με 
τον μέσο όρο του ΚΕ του 2019 του αντίστοιχου τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, η επιτροπή 
ενστάσεων εισήγαγε πρόσθετη παράμετρο δυνητικής κάλυψης. Η πρόσθετη παράμετρος 
αφορούσε τον εντοπισμό εκείνων των επιχειρήσεων εντός της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας 
με αυτήν της επιχείρησης που υπέβαλε ένσταση, των οποίων ο ΚΕ του 2020 παρουσίασε 
διακυμάνσεις ύψους +/- 10% σε σχέση με τον ΚΕ του 2020 της επιχείρησης που υπέβαλε ένσταση. 
Στη συνέχεια έγινε έλεγχος από το ΥΟ, κατά πόσο η μέσος όρος μείωσης του ΚΕ του 2020 αυτών 
των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αντίστοιχο ΚΕ τους για το 2019, ήταν τουλάχιστον 35%. Σε 
περίπτωση που αυτό ίσχυε, παραχωρείτο χορηγία στην επιχείρηση που υπέβαλε ένσταση, 
νοουμένου ότι πληρούνταν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του Σχεδίου. Από τον έλεγχο μας 
εντοπίσαμε 35 τέτοιες περιπτώσεις, όπου παραχωρήθηκε συνολική στήριξη ύψους €54.398. 
Δεδομένου ότι ο έλεγχός μας δεν κάλυψε όλα τα φύλλα εργασίας ενστάσεων, ενδέχεται να 
υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις καταβολής χορηγίας με βάση την πρόσθετη αυτή παράμετρο που 
δεν τις εντοπίσαμε. 
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Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, η υιοθέτηση της πιο πάνω παραμέτρου αποτελεί παράβαση του 
εγκεκριμένου από την Ε.Επ. Σχεδίου και συνεπώς η καταβολή ποσών βάσει αυτής καθίσταται 
παράνομη.  

Σύσταση: Το ΥΟ θα πρέπει να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις της παράνομης καταβολής 
χορηγίας βάσει της πιο πάνω παραμέτρου και να προβεί σε ανάκτησή τους. 

β. Περιπτώσεις λιανικού εμπορίου επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου. Από την επισκόπησή 
μας, εντοπίσαμε δυο περιπτώσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας λιανικού εμπορίου των επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου, οι οποίες δεν έλαβαν 
χορηγία καθότι δεν πληρούσαν το κριτήριο μείωσης ΚΕ κατά τουλάχιστον 35%, οι οποίες κατά τη 
διαδικασία ενστάσεων εγκρίθηκαν και έλαβαν στήριξη. 

Η επιτροπή ενστάσεων και το ΥΟ ενέκρινε τις σχετικές ενστάσεις, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις στις 
επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, για τις αντίστοιχες δραστηριότητες έλαβαν στήριξη 
χωρίς περιορισμό όσο αφορά τη μείωση ΚΕ (για το λιανικό εμπόριο ο αλγόριθμος υπολογισμού 
διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το γενικό μοντέλο υπολογισμού), εφαρμόζοντας ορθά υπ’ αυτή την 
έννοια την αρχή της ισότητας, ωστόσο το ΥΟ δεν δημοσιοποίησε την πιο πάνω προσέγγιση, ώστε 
να τη γνωρίζουν όλοι οι απορριφθέντες.  

Το ΥΟ δεν προχώρησε σε υπολογισμό χορηγίας για αντίστοιχες περιπτώσεις που δεν υπέβαλαν  
ένσταση. Από σχετικό έλεγχο εντοπίσαμε 782 επιπλέον περιπτώσεις λιανικού εμπορίου των 
επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου, οι οποίες θα ήταν δυνητικοί δικαιούχοι χορηγίας.    

γ. Περίπτωση επιχείρησης που προέβη σε αλλαγή οικονομικής δραστηριότητας και έλαβε 
χορηγία παρόλο που η νέα οικονομική δραστηριότητα δεν καλυπτόταν από το Σχέδιο. 
Εντοπίσαμε περίπτωση επιχείρησης εγγεγραμμένης στη Λευκωσία (αρχείο BF) η οποία προέβη σε 
ένσταση στις 11.3.2021 λόγω του ότι δεν είχε λάβει χορηγία μέχρι εκείνη την ημερομηνία και 
παράλληλα προέβη σε αίτηση  αλλαγής της οικονομικής της δραστηριότητας. Κατά την εξέταση της 
ένστασης της επιχείρησης στις 27.4.2021, η επιτροπή ενστάσεων, διαπίστωσε ότι της είχε στο 
μεταξύ καταβληθεί χορηγία ύψους €120.519 στις 9.4.2021, εφόσον η αρχική οικονομική 
δραστηριότητα της επιχείρησης ήταν επιλέξιμη για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας 
(αρχείο BF) και πληρούσε το κριτήριο μείωσης κύκλου εργασιών. Ωστόσο, η νέα της οικονομική 
δραστηριότητα δεν ήταν επιλέξιμη και συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος.   

Η επιτροπή ενστάσεων αποφάσισε να μην καταβληθεί στην επιχείρηση οποιαδήποτε πρόσθετη 
χορηγία, ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε από τις σημειώσεις που τηρούνταν, δεν έγινε εισήγηση για 
ανάκτηση του ποσού που καταβλήθηκε. Από σχετικό έλεγχο που διενεργήσαμε στο μητρώο 
παρακολούθησης επιστροφών/ανακτήσεων, διαπιστώσαμε ότι η επιχείρηση δεν επέστρεψε το 
ποσό χορηγίας, ούτε το όνομά της περιλαμβάνεται στο μητρώο για σκοπούς παρακολούθησης, που 
δεικνύει ότι όντως δεν λήφθηκαν ενέργειες προς ανάκτηση του ποσού υπερπληρωμής.  
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Συστάσεις: 

 Σε περίπτωση που το ΥΟ προτίθεται να εντοπίσει όλους τους δυνητικούς δικαιούχους προς 
καταβολή χορηγίας, θα πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση της Ε.Επ.  

 Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι κάθε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, είχε 
δικαίωμα υποβολής ένστασης και συναφώς το οποιοδήποτε ποσό έλαβε κάποια περίπτωση 
βάσει του περιεχόμενου και της αξιολόγησης της ένστασης της, δεν δύναται  να έχει γενική 
εφαρμογή σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν άλλα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα που δεν 
άσκησαν το δικαίωμα τους για υποβολή ένσταση. 

 Επισημαίνουμε ότι με βάση τις πρόνοιες του εγκεκριμένου Σχεδίου από την Ε.Επ. για το λιανικό 
εμπόριο δεν εφαρμοζόταν το κριτήριο μείωσης του ΚΕ2020 κατά τουλάχιστον  35% σε σχέση 
με τον ΚΕ του 2019 και επομένως όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που τελούσαν υπό 
πλήρη ή μερική αναστολή δραστηριοτήτων βάσει των Διαταγμάτων, ήταν δικαιούχοι. 

 Το ΥΟ να μεριμνά, τόσο κατά την εκπόνηση σχεδίων όσο και κατά την εφαρμογή τους, όπως 
τα σχετικά κριτήρια που τίθενται εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση της αρχής της ισότητας. Στην περίπτωση όπου οι συνθήκες επιβάλλουν 
διαφοροποίηση των κριτηρίων εκ των υστέρων, αυτό να γίνεται με διαφάνεια και πλήρη 
αιτιολόγηση, νοουμένου ότι δεν θα αποτελούν παράβαση του εγκεκριμένου Σχεδίου. 

 Το ΥΟ να εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν επιπρόσθετες περιπτώσεις προσώπων που έλαβαν 
κρατική ενίσχυση ενώ είχαν προβεί σε αλλαγή οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να το 
γνωρίζει το ΥΟ και που η νέα τους οικονομική δραστηριότητα δεν καλύπτεται από το Σχέδιο 
ώστε να προωθήσει διαδικασίες ανάκτησης του ποσού χορηγίας. 

 Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι θα προβεί στη σχετική εξέταση των εν λόγω 
περιπτώσεων. 

4.7.2.2. Τύπος αποδεκτών τεκμηρίων για ενστάσεις 

Βάσει των προνοιών του Σχεδίου, όλα τα υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα είχαν δικαίωμα υποβολής 
ένστασης. Σημειώνεται ότι το ΥΟ δεν είχε καθορίσει κατά την εξαγγελία του Σχεδίου τον τύπο, 
εύρος και είδη των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θεωρούσε αποδεκτά προς εξέταση από την 
επιτροπή ενστάσεων. 

Για σκοπούς υποστήριξης της ένστασης τους, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα υπέβαλαν στην επιτροπή 
ενστάσεων κατά περίπτωση, βεβαίωση από ελεγκτή, λογιστή ή διευθυντή της επιχείρησης, 
πελατολόγιο και άλλα παραστατικά.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων ενισχύεται όταν αυτά 
παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη με επαρκή γνώση της σχετικής πληροφόρησης, σε σχέση 
με αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από εσωτερικές πηγές. 

Σύσταση: Σε ανάλογες περιπτώσεις σχεδίων ή άλλων περιπτώσεων όπου απαιτείται η 
προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, το ΥΟ να καθορίζει εκ των προτέρων τον τύπο και είδη της 
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πληροφόρησης που κρίνει ως αποδεκτά, δίδοντας προτεραιότητα σε αυτά που παρέχονται/ 
εξακριβώνονται από ανεξάρτητα, τρίτα μέρη με επαρκή γνώση. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας πληροφόρησε ότι κάθε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, είχε 
δικαίωμα υποβολής ένστασης και συναφώς εναπόκειτο στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά να προβεί 
τόσο στην αιτιολόγηση της ένσταση της όσο και στην προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που 
της ζητούνταν κατά την εξέταση και αξιολόγηση της ένστασης της.  
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5. Γενικά συμπεράσματα 

Εντοπίσαμε παρεκκλίσεις σε αριθμό προνοιών του Σχεδίου όπως αυτό δημοσιεύτηκε και 
εφαρμόστηκε από το ΥΟ, σε σχέση με το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Ε.Επ. Οι παρεκκλίσεις αυτές 
είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή χορηγίας σε μεγάλο αριθμό επηρεαζόμενων περιπτώσεων, η 
οποία συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση. Επίσης, οι παρεκκλίσεις, καθώς και ανομοιόμορφοι 
χειρισμοί του ΥΟ, είχαν ως αποτέλεσμα την απόρριψη δυνητικών δικαιούχων και αχρείαστο 
διοικητικό κόστος. Επιπρόσθετα, η μη καταγραφή της διαδικασίας που αποφασίστηκε, 
συμπεριλαμβανομένου και του διαχωρισμού των ευθυνών/αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΥΟ και του 
ΤΦ και η μη ενημέρωση των αρμόδιων λειτουργών του ΤΦ από τον Έφορο Φορολογίας, σε σχέση 
με τους ελέγχους που έπρεπε να διενεργούν πριν την καταβολή των χορηγιών, είχε και πάλι ως 
αποτέλεσμα την καταβολή σημαντικών ποσών προς μη δικαιούχους. Σημαντικό αριθμό 
περιπτώσεων μη δικαιούχων κατέδειξε και η Διοικητική Έρευνα που διενεργήθηκε για το ΤΦ, 
ωστόσο δεν λήφθηκαν ενέργειες για ανάκτηση των ποσών που λανθασμένα καταβλήθηκαν, ούτε 
και έγινε αντίστοιχη έρευνα για το ΥΟ το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση του Σχεδίου. 
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6. Γενικές συστάσεις 

Το ΥΟ να προωθήσει άμεσα διαδικασίες ανάκτησης των ποσών χορηγίας που καταβλήθηκαν προς 
τις 503 περιπτώσεις μη δικαιούχων που αναφέρονται στο πόρισμα της Διοικητικής Έρευνας που 
διενεργήθηκε στο ΤΦ. Επίσης, το ΥΟ να προβεί σε επαναϋπολογισμό του ποσού χορηγίας στη βάση 
των παραμέτρων του Σχεδίου όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., και να προβεί σε ανάκτηση των 
χορηγιών που καταβλήθηκαν πέραν του ποσού που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό. 

Επιπρόσθετα, το ΤΦ να επανεξετάσει για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε χορηγία, 
κατά πόσο πληρούσαν όλα τα κριτήρια του Σχεδίου κατά τον ουσιώδη χρόνο που γίνονταν οι 
σχετικοί υπολογισμοί από το ΥΟ. Σε περίπτωση που προκύψουν μη δικαιούχοι του Σχεδίου πέραν 
των όσων έχουν ήδη εντοπιστεί, να ενημερώσει σχετικώς το ΥΟ ώστε να δρομολογήσει διαδικασίες 
ανάκτησης των ποσών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Σημείο αναφοράς Πρόνοια Σχεδίου που 
εγκρίθηκε από Ε.Επ. 

Πρόνοια Σχεδίου που 
δημοσιεύτηκε από ΥΟ 

Εφαρμογή από ΥΟ για υπολογισμό χορηγίας Άλλα σχόλια 

Επιλέξιμοι 
δικαιούχοι (βάσει 
επηρεασμού από 
Διατάγματα) 

Επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς 
εργαζόμενοι των 
οποίων η οικονομική 
δραστηριότητα 
τελούσε υπό πλήρη ή 
μερική αναστολή 
λειτουργίας σύμφωνα 
με τα Διατάγματα του 
Υπουργείου Υγείας. 

Επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενοι των οποίων η 
οικονομική δραστηριότητα 
επηρεάστηκε λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που 
λήφθηκαν για αντιμετώπιση της 
πανδημίας 

Στις οικονομικές δραστηριότητες που έτυχαν 
στήριξης περιλαμβάνονται τόσο κατηγορίες 
οικονομικών δραστηριοτήτων που τελούσαν 
υπό μερική/πλήρη αναστολή εργασιών λόγω 
των Διαταγμάτων, όσο και επιχειρήσεις για τις 
οποίες δεν προέκυπτε υποχρέωση αναστολής 
των δραστηριοτήτων τους από τα Διατάγματα 
του Υπουργείου Υγείας, αλλά για τις οποίες το 
ΥΟ έκρινε ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από τα 
περιοριστικά μέτρα, λόγω της φύσης των 
δραστηριοτήτων τους. 
 
Η πρακτική αυτή αφορά τόσο τον αρχικό 
καθορισμό των δικαιούχων όσο και τη 
διαδικασία ενστάσεων 

Στην Πέμπτη Τροποποίηση 
του Προσωρινού Πλαισίου 
αναφέρεται ότι οι ενισχύσεις 
μπορούν να καλύπτουν ζημιές 
που προκλήθηκαν από τα 
περιοριστικά μέτρα, εφόσον 
αυτά εμπόδιζαν de jure ή de 
facto την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας.  
 
Επιπλέον στο κείμενο της 
Πέμπτης Τροποποίησης 
δίνονται συγκεκριμένα 
παραδείγματα του de facto 
επηρεασμού της 
δραστηριότητας (π.χ 
ταξιδιώτες για τα ξενοδοχεία) 
και διευκρινίζεται ότι η 
ενίσχυση δεν δύναται να 
καλύπτει ζημίες που 
προκύπτουν απλά από μια 
μείωση στη γενική ζήτηση 
λόγω της πανδημίας. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/03/2022 

 Παράρτημα  

   

 
 

Σημείο αναφοράς Πρόνοια Σχεδίου που 
εγκρίθηκε από Ε.Επ. 

Πρόνοια Σχεδίου που 
δημοσιεύτηκε από ΥΟ 

Εφαρμογή από ΥΟ για υπολογισμό χορηγίας Άλλα σχόλια 

Επιλέξιμοι 
δικαιούχοι (βάσει 
Τομέα 
Οικονομικής 
Δραστηριότητας) 

Το μέτρο ήταν 
ανοικτό σε όλους τους 
τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας στις 
περιοχές που 
ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία, των 
οποίων η λειτουργία 
αναστάληκε λόγω των 
περιοριστικών 
μέτρων.  
 
Δεν αναφέρεται 
οποιοσδήποτε 
γεωγραφικός 
διαχωρισμός για 
κάλυψη 
συγκεκριμένων 
οικονομικών 
δραστηριοτήτων 

Εξαιρούνταν επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς εργαζόμενοι που 
εμπίπτουν σε οικονομικές 
δραστηριότητες οι οποίες 
κρίθηκαν ότι δεν επηρεάστηκαν 
σημαντικά από την πανδημία 
όπως αυτές καθορίστηκαν/ 
περιλήφθηκαν σε σχετικό 
Κατάλογο εξαιρέσεων που 
δημοσίευσε το ΥΟ την 1.2.2021.  
 
 
Βάσει του Καταλόγου 
εξαιρέσεων, οι επιχειρήσεις 
εντός των επαρχιών Πάφου-
Αμμοχώστου για συγκεκριμένες 
οικονομικές δραστηριότητες 
θεωρούνταν ότι καλύπτονταν 
από το Σχέδιο, εφόσον οι 
συγκεκριμένες επαρχίες κρίθηκε 
ότι επηρεάστηκαν σε πιο μεγάλο 
βαθμό λόγω της μεγαλύτερης 
εξάρτησης τους από τον 
τουρισμό. 

Οι οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες 
το ΥΟ αποφάσισε ότι θα παραχωρείτο στήριξη 
περιελάμβανε και οικονομικές 
δραστηριότητες οι οποίες αρχικά 
περιλήφθηκαν στον Κατάλογο εξαιρέσεων. Η 
διαφοροποίηση από τον δημοσιευμένο 
κατάλογο εξαιρέσεων έγινε με βάση την 
κρίση του ΥΟ σε σχέση με το βαθμό που η 
κάθε οικονομική δραστηριότητα επηρεάστηκε 
από την πανδημία, άμεσα (λόγω της 
υποχρεωτικής αναστολής των εργασιών) ή 
έμμεσα (λόγω της φύσης της οικονομικής 
δραστηριότητας). 
 
Επίσης το ΥΟ προέβη σε υπολογισμό χορηγίας 
που αφορούσε επιχειρήσεις μόνο εντός των 
επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου για 
συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, 
χωρίς να περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόνοια 
στον Κατάλογο εξαιρέσεων. 

Ο Κατάλογος εξαιρέσεων 
κοινοποιήθηκε στην Ε.Επ. 
κατά τη διαδικασία έγκρισης 
του Σχεδίου αλλά δεν 
περιλήφθηκε στο τελικό 
κείμενο.  
 
Κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας, οι πρόνοιες 
της Πέμπτης Τροποποίησης 
του Προσωρινού Πλαισίου 
όσο αφορά την ανάγκη 
άμεσης σύνδεσης της 
οικονομικής ζημιάς με τα 
περιοριστικά μέτρα που 
λήφθηκαν για καταπολέμηση 
της πανδημίας, δεν τηρούνται 
σε όλες τις περιπτώσεις 
οικονομικών δραστηριοτήτων 
που κρίθηκαν ως επιλέξιμες 
από το ΥΟ.  
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Σημείο αναφοράς Πρόνοια Σχεδίου που 
εγκρίθηκε από Ε.Επ. 

Πρόνοια Σχεδίου που 
δημοσιεύτηκε από ΥΟ 

Εφαρμογή από ΥΟ για υπολογισμό χορηγίας Άλλα σχόλια 

Άλλες εξαιρέσεις Δεν εφαρμόζεται Οι ακόλουθες κατηγορίες 
εξαιρούνται στήριξης: 
 
 - Οργανισμοί δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου και 
άλλοι παρόμοιας φύσης 
οργανισμοί 
 
 - Ένωση προσώπων, της οποίας 
οι σκοποί είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε 
είναι πολιτικής ή φιλανθρωπικής, 
συνδικαλιστικής ή άλλης φύσης 
 
 - Εταιρίες που δεν έχουν την 
έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση 
στην Κύπρο και δεν ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα στην 
Κύπρο (Εταιρίες Διεθνών 
Δραστηριοτήτων - ΕΔΔ) 

Οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις δεν λήφθηκαν 
υπόψην από το ΥΟ κατά τη διαδικασία 
υπολογισμού του ύψους χορηγίας, εφόσον η 
ευθύνη για τον έλεγχο προϋποθέσεων όπως ο 
εντοπισμός ΕΔΔ ανατέθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας, σύμφωνα με το ΥΟ. 
 
Βάσει διευκρινιστικών ερωτήσεων που 
υποβλήθηκαν σε λειτουργούς του ΤΦ, του 
πορίσματος της διοικητικής έρευνας που 
διατάχθηκε στο ΤΦ καθώς και 
δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε 
διαφαίνονται τα ακόλουθα: 
- δεν υπήρχε ξεκάθαρος καταμερισμός 
ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΥΟ 
και του ΤΦ όσο αφορά τους ελέγχους προς 
εξακρίβωση των σχετικών εξαιρέσεων,  
 - ελλιπής ενημέρωση των λειτουργών του ΤΦ 
από τον αρμόδιο προϊστάμενο σε σχέση με τις 
πρόνοιες του Σχεδίου και την υποχρέωση 
εντοπισμού και αποκλεισμού των ΕΔΔ για 
σκοπούς χορηγίας, 
 - ελλιπής ή και καθόλου έλεγχος σε σχέση με 
τις κατηγορίες άλλων εξαιρέσεων ως 
περιγράφονται στην προηγούμενη στήλη 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/03/2022 

 Παράρτημα  

   

 
 

Σημείο αναφοράς Πρόνοια Σχεδίου που 
εγκρίθηκε από Ε.Επ. 

Πρόνοια Σχεδίου που 
δημοσιεύτηκε από ΥΟ 

Εφαρμογή από ΥΟ για υπολογισμό χορηγίας Άλλα σχόλια 

Αριθμός ημερών 
για υπολογισμό 
μέσου ΚΕ 2020 -
γενικό μοντέλο 
(κριτήριο 
μείωσης ΚΕ) 

Δικαιούχοι ήταν 
επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς 
εργοδοτούμενοι 
υποκείμενοι σε ΦΠΑ 
των οποίων η μείωση 
του μέσου 
εβδομαδιαίου ΚΕ το 
2020 σε σχέση με το 
μέσο εβδομαδιαίο ΚΕ 
τους για το 2019 ήταν 
τουλάχιστον 35% 

Δικαιούχοι ήταν επιχειρήσεις και 
αυτοτελώς εργοδοτούμενοι 
υποκείμενοι σε ΦΠΑ των οποίων 
η μείωση του μέσου 
εβδομαδιαίου ΚΕ το 2020 σε 
σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο 
ΚΕ τους για το 2019 ήταν 
τουλάχιστον 35%.  
 
Για σκοπούς υπολογισμού 
επιδότησης, ο ΚΕ της περιόδου 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 
λογίζεται ως μηδενικός 

Για τον υπολογισμό του μέσου ΚΕ το 2020 δεν 
χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός αριθμός 
ημερών που αντιστοιχούσε στον ΚΕ για το 
2020 (βάσει των υποβληθεισών φορολογικών 
δηλώσεων), αλλά χρησιμοποιήθηκαν οι μέρες 
που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες 
φορολογικές δηλώσεις για το 2019 της κάθε 
επιχείρησης (για τις περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν πριν 
το 2020). 
 
Βάσει των προϋποθέσεων που τέθηκαν στο 
Σχέδιο αναφορικά με την περίοδο εντός του 
2020 για την οποία θα έπρεπε να 
υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις για να 
θεωρείται δικαιούχος μια επιχείρηση, η 
περίοδος για την οποία ο ΚΕ του 2020 
λογίζεται ως μηδενικός, ανάλογα με την 
περίπτωση, εκτείνεται μεταξύ Σεπτεμβρίου-
Δεκεμβρίου 2020 

Σε περίπτωση που για το 
σκοπό ελέγχου τήρησης του 
κριτηρίου μείωσης του ΚΕ 
κατά τουλάχιστον 35%, για 
τον υπολογισμό του μέσου 
εβδομαδιαίου ΚΕ του 2020 
χρησιμοποιηθούν οι 
πραγματικές μέρες εντός του 
2020 αντί οι αντίστοιχες για το 
2019, ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν τα 
αποτελέσματα καθορισμού 
δικαιούχων, έτσι ώστε 
ορισμένες επιχειρήσεις να 
καθίστανται πλέον δικαιούχες 
ενώ προηγουμένως δεν ήταν, 
και να καθίστανται μη 
δικαιούχες περιπτώσεις που 
με τον υφιστάμενο 
υπολογισμό κρίθηκαν ως 
δικαιούχες και έλαβαν 
χορηγία 
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Αριθμός ημερών 
για υπολογισμό 
μέσου ΚΕ 2020 - 
περιπτώσεις με 
ΚΕ μόνο εντός 
του 2020 
(κριτήριο 
μείωσης ΚΕ) 

Δεν γίνεται 
συγκεκριμένη 
αναφορά σε σχέση με 
τον μέσο ΚΕ του 2020 
για την κάθε 
επιχείρηση. 

Δεν γίνεται συγκεκριμένη 
αναφορά σε σχέση με το μέσο ΚΕ 
του 2020 για την κάθε 
επιχείρηση 

Η προσέγγιση που ακολούθησε το ΥΟ για τον 
υπολογισμό του ημερήσιου κύκλου εργασιών 
για το 2020 ήταν η διαίρεση του ΚΕ2020 με 
375 μέρες. Όπως μας ενημέρωσε το ΥΟ, για 
τον καθορισμό των ημερών ως παρονομαστής 
λήφθηκε υπόψη και το χρονικό διάστημα 
εντός του 2021, περίπου μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής πρότασης προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο (8.1.2021), 
λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη, για σκοπούς 
υπολογισμού χορηγίας, τη μείωση ΚΕ εντός 
του 2021. 

Η ενέργεια αυτή δεν συνάδει 
με την επιβεβαίωση που 
δόθηκε στην Ε.Επ κατόπιν 
σχετικής ερώτησης, ότι το 
κριτήριο για υπολογισμό της 
μείωσης του ΚΕ κατά 35% 
λαμβάνει υπόψη μόνο 
οικονομικές ζημιές που 
προκλήθηκαν εντός του 2019 
και του 2020.   
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Κριτήριο μείωσης 
ΚΕ +-10% 

Δεν υπάρχει σχετική 
πρόνοια 

Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια Κατά το στάδιο εξέτασης ενστάσεων για 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2020 (νέες 
δραστηριότητες), όπου δεν πληρείτο το 
βασικό κριτήριο μείωσης του ΚΕ της 
επιχείρησης για το έτος 2020 τουλάχιστον 
κατά 35% (όπως αυτός επαναξιολογήθηκε) σε 
σχέση με τον μέσο όρο του ΚΕ του 2019 του 
αντίστοιχου τομέα της οικονομικής 
δραστηριότητας, η επιτροπή ενστάσεων 
εισήγαγε πρόσθετη παράμετρο δυνητικής 
κάλυψης.  
Η πρόσθετη παράμετρος αφορούσε τον 
εντοπισμό εκείνων των επιχειρήσεων εντός 
της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας με 
αυτήν της επιχείρησης που υπέβαλε ένσταση, 
των οποίων ο ΚΕ του 2020 παρουσίασε 
διακυμάνσεις ύψους +/- 10% σε σχέση με τον 
ΚΕ του 2020 της επιχείρησης που υπέβαλε 
ένσταση. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος, κατά 
πόσο η μέσος όρος μείωσης του ΚΕ του 2020 
αυτών των επιχειρήσεων σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ΚΕ τους για το 2019, ήταν 
τουλάχιστον 35%. 
Εφόσον αυτό ίσχυε, η επιτροπή ενστάσεων 
ενέκρινε την ένσταση και γινόταν 
υπολογισμός ποσού χορηγίας. 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/03/2022 

 Παράρτημα  

   

 
 

Σημείο αναφοράς Πρόνοια Σχεδίου που 
εγκρίθηκε από Ε.Επ. 

Πρόνοια Σχεδίου που 
δημοσιεύτηκε από ΥΟ 

Εφαρμογή από ΥΟ για υπολογισμό χορηγίας Άλλα σχόλια 

Λιανικό Εμπόριο Το κριτήριο μείωσης 
ΚΕ για σκοπούς 
επιλεξιμότητας δεν 
εφαρμόζεται στο 
Λιανικό Εμπόριο, 
λόγω της ένταξης του 
τομέα Λιανικού 
Εμπορίου σε πλήρη 
αναστολή τον 
Ιανουάριο του 2021.  
 
Ως βάση υπολογισμού 
του ύψους χορηγίας 
ορίζεται ο μέσος 
εβδομαδιαίος ΚΕ του 
Ιανουαρίου του 2020 
για την κάθε 
επιχείρηση. 

Για τις περιπτώσεις Λιανικού 
Εμπορίου που αναστάληκε ή 
επηρεάστηκε η δραστηριότητα 
τους εντός του 2021 και είναι 
υποκείμενες σε ΦΠΑ, η βάση 
υπολογισμού ήταν ο μέσος όρος 
του εβδομαδιαίου ΚΕ τους για 
τον  Ιανουάριο του 2020.  
 
Για σκοπούς επιδότησης των 
επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 
ο ΚΕ του Ιανουαρίου του 2021 
λογίζεται ως μηδενικός. 

Στα αρχεία υπολογισμού χορηγίας του ΥΟ για 
το Λιανικό Εμπόριο περιλήφθηκαν για 
σκοπούς στήριξης και οικονομικές 
δραστηριότητες που δεν τελούσαν υπό 
πλήρη/μερική αναστολή λειτουργίας βάσει 
των Διαταγμάτων του Ιανουαρίου του 2021, 
καθώς το ΥΟ έκρινε ότι ήταν συναφείς με 
άλλες δραστηριότητες που επηρεάστηκαν 
από τα Διατάγματα, και κατ' επέκταση 
επηρεάστηκε ο κύκλος εργασιών τους. 
 
Επιπρόσθετα, δεδομένου της διαφορετικής 
προσέγγισης υπολογισμού χορηγίας για το 
Λιανικό Εμπόριο το ΥΟ δημιούργησε 
ξεχωριστό αρχείο υπολογισμού χορηγίας για 
τις επαρχίες Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας, 
όπου παραχωρήθηκε χορηγία ύψους 6 
εβδομάδων επί του εβδομαδιαίου ΚΕ τους για 
τον Ιανουάριο του 2020 σε όλες τις εν λόγω 
επιχειρήσεις. 
 
Το ΥΟ δεν δημιούργησε ανάλογο αρχείο για 
τις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου των 
επαρχιών Πάφου-Αμμοχώστου, θεωρώντας 
ότι η συμπερίληψη τους στο γενικό μοντέλο 
θα ήταν ευνοϊκή προς αυτές, εφόσον η 
στήριξη ανέρχετο σε 15 εβδομάδες επί του 
εβδομαδιαίου ΚΕ. 

Κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας, η συνάφεια 
ορισμένων δραστηριοτήτων 
που δεν τελούσαν υπό 
υποχρεωτική αναστολή 
εργασιών (π.χ  φρουταρίες, 
ιχθυοπωλεία) με 
δραστηριότητες υπό 
υποχρεωτική αναστολή 
εργασιών βάσει των 
Διαταγμάτων και οι οποίες 
θεωρήθηκαν καλυπτόμενες 
από το Σχέδιο από το ΥΟ, δεν 
τεκμηριώνεται στη βάση των 
προνοιών της Πέμπτης 
Τροποποίησης του 
Προσωρινού Πλαισίου. 
 
Επιπρόσθετα η εφαρμογή 
διαφορετικής προσέγγισης για 
τις επαρχίες Πάφου-
Αμμοχώστου σε σχέση με τις 
επαρχίες Λευκωσίας-
Λεμεσού-Λάρνακας δεν 
περιλαμβάνεται ούτε στο 
εγκριμένο Σχέδιο από την 
Ε.Επ. ούτε στο Σχέδιο όπως 
δημοσιεύτηκε από το ΥΟ. 
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Η διαφοροποίηση αυτή όμως είχε ως 
αποτέλεσμα αριθμός επιχειρήσεων που δεν 
πληρούσαν το κριτήριο μείωσης του ΚΕ κατά 
35% ως όριζε το Σχέδιο να μην λάβουν 
καθόλου στήριξη, ενώ οι αντίστοιχες 
περιπτώσεις της ίδιας οικονομικής 
δραστηριότητας των επαρχιών Λευκωσίας-
Λεμεσού-Λάρνακας να τύχουν στήριξης 
ανεξαρτήτως αν πληρούσαν το σχετικό 
κριτήριο. 
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Αριθμός 
εβδομάδων 
στήριξης 

Ο αριθμός 
εβδομάδων που η 
επιχείρηση τελούσε 
υπό πλήρη/μερική 
αναστολή 
δραστηριότητας 
βάσει των 
Διαταγμάτων μεταξύ 
της περιόδου 
16.3.2020-21.5.2020 
και 12.11.2020-
31.1.2021. 

Ο αριθμός εβδομάδων που η 
οικονομική δραστηριότητα 
τελούσε υπό πλήρη/μερική 
αναστολή λειτουργίας ή που είχε 
επηρεαστεί από την πανδημία 
του COVID-19 λόγω της φύσης 
της οικονομικής δραστηριότητας.  

Αριθμός εβδομάδων στήριξης που 
παραχωρήθηκε αναλόγως τύπου 
επιχείρησης/γεωγραφικής κάλυψης για τις 
οικονομικές δραστηριότητες που κρίθηκαν 
επιλέξιμες από το ΥΟ: 
 
- Λιανικό Εμπόριο 
Λευκωσίας/Λεμεσού/Λάρνακας: 6 εβδομάδες 
- Γενικό μοντέλο (όλες οι επαρχίες) και 
Λιανικό Εμπόριο Πάφου-Αμμοχώστου: 15 
εβδομάδες 
- Γενικό μοντέλο (όλες οι επαρχίες) για 
ιδιαίτερα πληγείσες δραστηριότητες: 30 
εβδομάδες 

 

Περιπτώσεις με 
μηδενικό ΚΕ2019 
ενώ η εγγραφή 
ΦΠΑ έγινε πριν 
το 2019 

Δεν υπάρχει σχετική 
πρόνοια 

Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια Το ΥΟ εξαίρεσε για σκοπούς υπολογισμού 
χορηγίας αριθμό προσώπων υποκείμενων σε 
ΦΠΑ που είχαν μηδενικό ΚΕ για το 2019, 
εφόσον η ημερομηνία εγγραφής τους στο 
ΦΠΑ ήταν προγενέστερη του 2019 (δηλ. δεν 
αφορούσαν νέες δραστηριότητες). 

 

 

 


